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به رشد قد کودکتان توجه کنید الیحه بودجه سال 97 شهردارى به شوراى اسالمى شهر اصفهان تقدیم شددرخشنده: جشنواره فیلم فجر، عید سینماى ایران استجزئیات فاجعه سانچى فاش مى شود پراید نقره اى، تابوت مرد طالفروش شد سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

 اجراى گونه هاى
متفاوت موسیقایى

در زمستان
نصف جهان

نمایش 14 فیلم جشنواره فجر در اصفهان
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 دستگیرى مظنونان قتل 

4 زن کرمانشاهى

مسیر «خالد» از کره تا ذوب آهن 

واکنش مدیرکل ارشاد 
به حواشى یک کنسرت
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دکتر مهرزاد، 
ساکت پر افتخار، 

سلطان رضا 
و سایرین...!
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این روزها مردم اصفهان در ترافیک شدید 
کنسرت هاى هفته نخست بهمن گیر کرده اند.

بهرام سبحانى، مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه اصفهان 
ثبات را در باشگاه سپاهان در معناى واقعى معنى کرده و 
به طور میانگین تقریبًا هر سال یک مدیرعامل را تغییر 

داده است!
او در روزهــاى ابتدایــى حضــورش در کارخانــه

فوالد مبارکه و در جمع اعضاى تیم فوتبال سپاهان... 
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دى ماه دودى!دى ماه دودى!
آنالیز داده هاى کیفیت هواى کالنشهر اصفهان در اولین ماه فصل زمستانآنالیز داده هاى کیفیت هواى کالنشهر اصفهان در اولین ماه فصل زمستان
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طى 3 روز و در بسته هاى سوداى سیمرغ 1 و 2  صورت مى گیرد

3

توضیح توضیح 
مجرى سرشناس مجرى سرشناس 
درباره درباره 
بیمارى اشبیمارى اش

احترامًا؛ اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان به استناد فصل نهم آئین نامه اجرایى ماده 50 
قانون تأمین اجتماعى مصوب 1355 در نظر دارد مغازه ه اى با پالك ثبتى شماره B 102 فرعى از 
397 اصلى و B 77 فرعى از 397 واقع در بخش دولت آبــاد برخوار را از طریق مزایده عمومى به 

فروش برساند.
1- دو باب مغازه شش دانگ به مساحت عرصه 93/9 مترمربع و 83/10 متر شامل سابقه بنا حدوداً
10 ســال با کاربرى تجارى بــا قیمت پایه طبق نظریه کارشــناس ســازمان بــه قیمت پایه 
هر متر 10/000/000 ریال جمع کل 1/770/000/000 ریال متعلق به آقاى محمدرضا ساوج کارفرماى 

شرکت میعاد بتن به نشانى دولت آباد- منطقه صنعتى قصر صنعت مغازه نهم- ردیف سوم
2- ملک در اجاره/ رهن نمى باشد و به همین صورت واگذار مى گردد.

3- شــرکت کنندگان در مزایده مى توانند پیشنهادات خود را تا ســاعت 10 صبح شنبه مورخ 
96/12/20 به واحد اجرائیات به نشانى خیابان نظر غربى سازمان تأمین اجتماعى تحویل نمایند. به 

پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر رسیده یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
4- پیشنهادات رسیده رأس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 96/12/20 در محل واحد اجرائیات 
شعبه 5 اصفهان باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاددهنده در جلسه بازگشایى پاکت الزامى 

مى باشد.
5- پرداخت بدهى هاى مربوط به قبوض آب، برق، تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك، 

مصرف و مکالمه بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى بر عهده برنده مزایده است.
6- برنده مزایده شخصى است که باالترین قیمت را در بین قیمت هاى پیشنهادى که باالتر از قیمت 

پایه کارشناسى باشد ارائه دهد.
7- برنده مزایده مى بایست در روز مزایده کل مبلغ مورد مزایده را نقداً یا توسط چک بانکى رمزدار 
تضمینى یا بین بانکى در وجه سازمان تأمین اجتماعى به شماره حساب 81504 پرداخت نماید، در 

غیر این صورت در همان روز مورد مزایده به نفرات بعدى واجد شرایط فروخته مى شود.
8- بدهکار مى تواند خود نیز در مزایده شرکت نماید.

9- مباشرین فروش، کارمندان سازمان، ارزیاب دادگسترى، نمایندگان دادسرا و یا نیروى انتظامى 
حق شرکت در مزایده را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ندارند.

10- چنانچه مدیون قبل از صدور ســند انتقال رســمى ترتیب پرداخت بدهى حق بیمه خود و 
هزینه هاى مربوطه را بدهد از صدور سند انتقال خوددارى مى شود.

آگهى مزایده

فرزاد سید صالحى- رئیس شعبه 5 اصفهان

نوبت اول

شهردارى شاهین شــهر به اســتناد مصوبا ت شــماره هاى 2940/ش مورخ 96/10/03 و 2938/ش مورخ 96/10/03 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نســبت به واگذارى به صورت اجاره محل غرفه هاى پایانه مسافربرى واقع در 

شاهین شهر-بلوار هسا با شرایط نوع بهره بردارى اجاره بها براى مدت 2 سال به شرح ذیل اقدام نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ مدارك مزایده مى بایست در ساعات ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه 

و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شنبه 96/11/14 به دبیرخانه حراست شهردارى تسلیم نمایند. 
- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهردارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده 

مختار است.

آگهى مزایده عمومى

عیسى بهمنى حیدرآبادى- شهردار شاهین شهر

نوبت دوم

اجاره بها پایه ماهیانه مساحتنوع فعالیتردیف
موقعیت در محل پایانه(به ریال)

محل دفتر نمایندگى شرکت 1
طبقه همکف2010/000/000 مترمربعحمل و نقل مسافربرى درون استانى

محل دفتر نمایندگى شرکت 2
طبقه همکف2511/000/000 مترمربعحمل و نقل سوارى کرایه اى برون شهرى

همه گزینه هاى مدیرعاملى سپاهان
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ابراهیم زاده و گزینه هاى ابراهیم زاده و گزینه هاى 
دانمارکى انگلیسىدانمارکى انگلیسى

شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان در نظر دارد: 
«اجراى پوشش ســاندویچ پانل دیوارهاى سالن نمایشگاه ها» را به واجدین 
شرایط واگذار نماید . لذا از تأمین کنندگانى که ســابقه فعالیت؛ گواهینامه 
اســتاندارد ملى؛ تأییدیه فنى وزارت مسکن و شهرسازى و تأییدیه سازمان 
آتش نشــانى در این زمینه را دارند تقاضا مى گــردد از تاریخ درج آگهى 
به مدت یک هفته جهــت بازدید از پــروژه از ســاعت 8/30 لغایت 16 با 
تلفن 32612561- 031 تماس و یا به نشــانى رینگ چهارم ترافیکى، منطقه 

روشن دشت، پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان مراجعه فرمایند.

آگهى مناقصه

شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان

ذوب آهن مدعى شده
 سپاهان کاندیداى سقوط!

هفته بیستم رقابت هاى لیگ برتر از ذوب آهن به عنوان یک چهره کامًال مدعى حداقل براى مقام 
نایب قهرمانى و از سپاهان هم به عنوان یکى از کاندیداهاى سقوط به لیگ یک رونمایى کرد.

لیگ به هفته بیستم رسیده و تنها ده هفته دیگر به پایان راه باقى مانده است اما آنچه در متن و حاشیه 
لیگ رخ مى دهد، شاید شباهتى به هیچ  یک از ادوار گذشته لیگ نداشته باشد...
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وزیر نیــرو جزئیاتــى از آخرین وضعیت بحــران آب و 
خشکسالى بى سابقه در 50 ســال اخیر را تشریح کرد و 
گفت: با شرایط جغرافیایى کشور استفاده از واژه بحران 

آبى، چندان هم نابجا نیست. 
رضا اردکانیان اظهار داشــت: افزایش 50 میلیون نفرى 
جمعیت کشــور در 50 ســال اخیر به معنــاى افزایش 
مصرف آب و کاهش اندوختــه هاى آبى درکنار کاهش 
بارش و افزایش دماى کشور است. وى با اشاره به اینکه 
کشور گرفتار بدمصرفى برق است، گفت: در آینده توان 
پاســخگویى به مصرف برق را در این اساس نداریم و 
تابســتان امســال نیز میزان تولید و مصرف برق سر به 

سر بود.
وزیر نیرو گفت: باید سیاســت ها را تغییر داد و به جاى 
مبارزه با بحران اقلیمى، ســعى بر سازش اقلیمى داشته 
باشیم. اردکانیان تصریح کرد: در 3/5ماه گذشته میزان 
بارش در کشور 37 میلیمتر بود که نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل 33 درصد کاهش داشت پس مى توان گفت 
که در 47 سال اخیر در حال سپرى کردن خشک ترین 

سال هستیم.
او  ادامه داد: وقتى سال خشــکى داشته باشیم همه این 
بخش ها از کم آبى متأثر خواهند شد البته همه تالش ما 
این است که کاهش آبى در بخش شرب صورت نپذیرد.

آیت ا...مرتضى مقتدایى، عضو مجلس خبرگان رهبرى 
در گفتگو با اعتمادآنالین درباره ویدئویــى که اخیراً از 
جلســه انتخاب رهبرى در مجلس دوم خبرگان منتشر 
شده اســت، گفت: به نظر من پخش این مطالب براى 
عموم مصلحت نیست.  این شــاید خالف مصالح عامه 
باشد. براى اینکه مطالبى که مقام معظم رهبرى در آن 
جلسه فرمودند کشف از یک تواضع اخالقى و کشف از 
یک شایستگى بود. اینکه هرکسى از نظر اخالقى خودش 
را کوچک و از تکبر دور مى بیند و از خودخواهى، تفرعن،  
معروفیت و امثالهم دور اعالم مى کند، این یک سنت بین 

علماى اسالم بوده است.

مقتدایى در واکنش به انتشــار این ویدئــو تأکید کرد: 
یک خیانتى بوده اســت کــه رفتند مطلــب محرمانه 
 را منتشــر کردنــد و ایــن موضــوع بایــد پیگیرى

 شود.
عضو مجلس خبرگان رهبرى درباره انتشار بخش هاى 
دیگرى از جلسات مجلس خبرگان اعالم کرد: به هیچ 
وجه موافق این کار نیستم. اگر جلساتى باشد که اینگونه 
موارد در آن باشد موافق نیســتم. باید جلساتى باشد که 
قابل پخش باشــد. اما اینگونه مطالــب محرمانه باید 
محرمانه باقى بماند و این محرمانگى همیشــگى است 

و تاریخ هم ندارد.

هشدار درباره 
بحران آب و احتمال قطعى برق

انتشار ویدئو جلسه 
انتخاب رهبرى خیانت بود

پول توجیبى میلیاردى!
روزنامه جمهورى اسالمى از دبیر    آفتاب  نیوز|
شوراى نگهبان درخواست کرد مســئوالنى را که پول 
توجیبى کالن دارند معرفى کند. این روزنامه نوشــت: 
کدخدایى سخنگوى شوراى نگهبان در واکنش به مطلبى 
درباره افزایش بودجه سال آینده این شورا گفت: «بودجه 
شوراى نگهبان چیز زیادى بیشتر از پول تو جیبى برخى از 
مسئولین نیست.»  بودجه پیشنهادى مربوط به شوراى 
نگهبان براى سال 1397 مبلغ 1057 میلیارد تومان است. 
پیدا کنید برخى مسئولین را که پول تو جیبى آنها نزدیک 

این مبلغ است.

مى خواست آنها را بکشد 
  سینما روزان | محمد هاشــمى در گفتگو با 
«اعتماد» گفت: من یک خاطره اي از امام(ره) دارم درباره 
فرح و بچه هایش. شــاه را مصر دفن کردند خانواده اش 
می آمدند در مناسبت ها سر قبر او. یک فردي آمد به من 
گفت اگر امام(ره) اجازه دهند دفعه بعد که می آیند سر قبر 
اینها را بکشم. بچه هاي صغیر هم داشتند. من رفتم به 
امام(ره) این حرف را منتقل کــردم و امام(ره) فرمودند: 
«بِأِيّ ذنٍْب». «به چه گناهی» می خواهد این کار را بکند؟ 

مثًال یک بچه صغیر که گناهی نکرده. 

کنایه هاى تازه جلیلى
ســعید جلیلى، مذاکره کننده ســابق    انتخاب |

 هسته اى با کنایه به تیم هســته اى که مذاکرات را به 
سرانجام رساند، به انتقادات آنان پاسخ داد و نوشت: «تاریخ 
روشن خواهد کرد چه کســانى در مذاکره انشا خواندند. 
آنچه ما در گفتگوها به طرف مقابل گوشزد مى کردیم این 
بود که گفتگو محل دیکته نوشتن نیست. نباید اجازه داد 
دیکتاتورها مذاکرات را جایى براى دیکته منویات خود 
قرار دهند. اگر گفتگوها جاى انشا خواندن نیست جاى 

امال نوشتن هم نیست.»

صداوسیماى قهرمان!
محمد مهاجرى یادداشتى در نقد    آفتاب  نیوز|
صدا و سیما در روزنامه «اعتماد» منتشر کرد و از جمله 
نوشت: خیلی از بیننده ها با برنامه هایی مثل «دورهمی» و 
«خندوانه» و فالن سریال طنز با صداوسیما آشتی هستند. 
رسانه ملی هم از این اتفاق سرخوش است. سال ها پیش 
یکی از بزرگان به صداوسیما هشــدار داده بود که مبادا 
مردم برنامه هاي سرگرمی شان را در تلویزیون خودمان 
جستجو کنند و سیاست را در رسانه هاي بیرون. الحق که 
صداوسیما در عمل نکردن به این توصیه، قهرمان است.

گزارش اعتراضات رسید
  باشگاه خبرنگاران جوان | عبدالرضــا 
رحمانى فضلى، وزیر کشــور از ارسال گزارش دقیقى از 
حوادث و ناآرامى هاى اخیر به رئیس جمهور پیرو دستور 
اخیر وى خبر داد. وى تأکید کرد: بر اســاس اطالعات 
دستگاه هاى انتظامى و امنیتى و سایر دستگاه ها ضمن 
شناســایى و معرفى ریشه ها و بســترهاى ایجاد این 
نا آرامى ها؛ پیشــنهاداتى در راستاى جلوگیرى از وقوع 

اینگونه حوادث در گزارش فوق ذکر شده است.

مشکل کجاست؟
   خبر آنالین | مسعود پزشکیان، نایب رئیس 
مجلس گفته: ما به جاى اینکه زمین را درســت کنیم
 آدم ها را مى گیریم. باید مشــکل را حل کنیم نه اینکه 
آنهایى که افتاده اند را بگیریم و پدرشــان را دربیاوریم. 
چرا قاچاق را نمى توانیم حل کنیم؟ از اول انقالب کشته 
مى دهیم، مى کشیم ولى باز قاچاق هست. مشکل جاى 

دیگر است.

ترامپ هنوز رابطه دارد
  ایسنا| نویسنده کتاب افشاگر جنجالى علیه 
«دونالد ترامپ»، مدعى شد که ترامپ در حال حاضر با 
یک زن در کاخ سفید رابطه نامشروع دارد. نویسنده کتاب 
«آتش و خشــم» گفته براى اینکه بفهمید او چه کسى 

است باید بتوانید مطلب را مابین خطوط کتاب بفهمید. 

خبرخوان

در شرایطى که استان خوزستان و شهر اهواز به سیطره 
گرد و غبار در آمده و چشم، چشم را نمى بیند، یک بازى 
از مســابقات لیگ برتر فوتبال بانوان برگزار شد و بعد از 
مسابقه هم حال یکى از بازیکنان تیم راهیاب ملل سنندج 
بد مى شود و او را با حالت نامناســبى راهى بیمارستان 

مى کنند.
قصه از این قرار اســت که پنج شــنبه تیم هاى بانوان 
استقالل خوزستان و راهیاب ملل سنندج به میدان مى 
روند اما دقایقى بعد، طوفان بلند شده و گرد و غبار موجب 

کاهش دید و برگزارى بازى مى شــود اما هر دو تیم بنا 
به دالیلى(!) به بازى خود ادامه مى دهند تا 90 دقیقه به 
پایان برسد. این در حالى است که در شرایط برابر، بازى 
تیم هاى مردان فوالد خوزستان و پیکان در لیگ برتر لغو 
شد تا با حاکم شدن شرایط مساعد، این بازى برگزار شود.
تبعیض در اجراى قانون و آسیب زدن به سالمتى بانوان، 
به جنجال تازه اى تبدیل شده که اکنون کسى حاضر به 
گردن گرفتن مسئولیت آن نیســت چرا که  هر مسئول 

مرتبطى از این موضوع شانه خالى مى کند.

روزنامه «وقایع اتفاقیه» یادداشتى از سعیدحجاریان در 
باره مجلس خبرگان منتشر کرده است. در بخشى از این 

یادداشت آمده است:
«از زمــان برقرارى آزمون اجتهاد، شــبهات زیادى در 
میان خواص و عوام به وجود آمد. فى المثل زمانى گفته  
شد سئواالت کتبى لو رفته است و بعضى آقایان از قبل 

به سئواالت دسترســى داشــته اند. یا مثًال در دوره اى 
مشخص شد که ابوالزوجه نفر اول آزمون، طراح سئوال 
بوده است. یا در موردى دیگر یکى از ائمه جمعه را براى 
امتحان دعوت کردند و صفحه اى از «مکاسب»  را مقابل 
وى گشودند و گفتند بخوان؛ آن فرد در همان اولین سطر 
عبارت «ان المعاطاه ...» را به سه سبک مرفوع و مجرور 
و منصوب خواند و یکى از ممتحنین خطاب به وى گفت: 
«باالخره بفرمایید کدام تلفظ صحیح اســت؟» ایشان 
پاسخ داده بود: «من شــما [ممتحنین] را دیدم و هول 
شدم» و سپس آقایان سخن وى را پذیرفتند و مجوز ورود 
وى به خبرگان را صادر کردند. اما در همان زمان اعضاى 
مجمع روحانیون مبارز را به کلى قلع و قمع کردند و فقط 
از کنار نام آقاى سیدمحمد موسوى  خوئینى ها گذشتند؛ 
چراکه اجتهاد وى از قبل توسط امام(ره) تأیید شده بود... 
البته در نهایــت امر آقاى خوئینى ها هم از شــرکت در 

انتخابات انصراف دادند.»

«متین معززى»، قهرمان اســکیت سرعت زنان ایران در 
حال دوچرخه ســوارى بود که یک موتورسوار، خودش را 
به او رسانده و با لگد پرتش کرده است. به گزارش انصاف 
نیوز، اتفاق مشابهى نیز حدود ده روز پیش در قم رخ داده 
بود؛ حمالتى که احتمال مى رود از سوى مخالفان دوچرخه 

سوارى زنان انجام مى شود.
متین معززى دربــاره  اتفاقى که براى خــودش افتاده در 
اینستاگرام از جمله نوشت: «امروز تمرین بودم یک موتور با 
آخرین سرعت اومد کنارم چسبوند به دوچرخه و با لگد منو 

پرت کرد تو جاده! چى میشه یه آدم به این سطح از شعور 
می رسه؟ اگر به یک دختر در حال تمرین لگد بزنه چه حس 
خوبى پیدا می کنه؟! کلى زخم رو دست و پامه و امیدوارم 

زانوم دوباره ضربه  بدى نخورده باشه...»
سایت «قم اسپورت» نیز چند روز پیش گزارش داده بود: 
«بعد از ظهر یک شنبه، 18 دى در خیابان خاکفرج قم، یک 
موتورســوار به صورت عمد از پشت با یک دختر دوچرخه 
سوار تصادف مى کند. این دختر هم تعادل خود را از دست 

مى دهد و از ناحیه صورت و سر به شدت آسیب مى بیند.»

اسدا... عسگر اوالدى، رئیس اتاق بازرگانى مشترك 
ایران و چین در یک نشست خبرى به حمایت قاطع 
از تجارت ایران با چین پرداخت. اظهارت او را در این 

باره بخوانید:
■(در مورد مسدود شدن برخى حساب هاى بانکى 
ایرانیان در چین): در این حوزه باید به روال قانونى 
عمل کرد. دانشجویى که در چین کار تجارى انجام 
نمى دهد نباید در حســابش رقم باالیى باشد و اگر 

باشد باید مالیات آن را بپردازد.
■چین آمادگى دارد تــا مطابق آنچه بــه ما کاال 
مى فروشد، از ما کاال بخرد و صادرات ایران به چین 

بر واردات آنها به ایران فزونى دارد. 
■غربى ها به تجارت 40 میلیارد دالرى ایران و چین 
حسادت مى کنند زیرا قرار بود این 40 میلیارد دالر از 

غرب خریدارى شود اما ما از شرق مى خریم.
■ما گلــه اى از چین درباره حادثــه براى نفتکش 

سانچى در آب هاى آن کشور نداریم.
■بانک هاى انگلیســى و آمریکایى بــا ایران کار 
نمى کنند؛ ما هم به آنها باج نمى دهیم  زیرا ما کشور 
مستقلى هستیم و مى توانیم در دنیا دوستان دیگرى 

مثل چین و روسیه داشته باشیم.
■صنعت خرده فروشــى چین پنج هــزار و 700 
میلیــارد دالر گــردش دارد در حالــى که صنعت 
خرده فروشى آمریکا  پنج هزار و 600 میلیارد دالر

است.
■روابط تجارى ایران و چین از پیشینه بسیار باالیى 
برخوردار است بنابراین نباید با برخى گمانه زنى ها آن 
را تیره کرد زیرا ایران و چین دو کشورى هستند که 
تحت هر شرایطى از جمله تحریم ها با هم همکارى  
داشــته اند و به نظر مى رســد روابط تجــارى آنها 

گسست ناپذیر است. 

جشنواره بین المللى فیلم هاى ورزشى در حالى به کار خود 
پایان داد که یک حاشیه اساسى گریبان متولیان این رویداد 
را گرفت. حاشیه و اتهامى به نام اهداى جایزه به فیلم مبتذل! 
هیئت داوران ایــن رویداد جایزه تندیــس بهترین بازیگر 
زن، دیپلم افتخار بهترین بازیگــر مرد و همچنین بهترین 

کارگردانى را به فیلم «سلطان» از کشور هند اهدا کردند.
پس از 24 ساعت آرام آرام حواشى شروع شد و به خصوص در 
فضاى مجازى پیام ها و یادداشت هایى در اعتراض به اهداى 
این جوایز منتشر شد، برخى مدعى بودند فیلم «سلطان» 
رابطه عاشقانه و نامشروع یک جوان با کشتى گیر زن است و 
نباید جوایز این جشنواره به چنین فیلم مبتذلى اهدا مى شد. 

«سلطان» فیلمى است به کارگردانى «على عباس ظفر» 
محصول سال 2016 کشور هند که در آن «سلمان خان» 
بازیگر مشــهور ســینماى هندى همراه با «آنوشکا شارما 

کوهلى» نقش آفرینى مى کنند.
رئیس جشــنواره فیلم هاى ورزشــى درباره این حواشى و 
ادعاى اهداى جایزه به فیلمى مبتذل توضیح داد: اطالق واژه 
«مبتذل» به فیلم «سلطان» از سینماى هند به کارگردانى 

فیلمساز مســلمانى به نام على عباس ظفر و بازى سلمان 
خان، بازیگر مسلمان محبوب این کشور اطالقى ناشى از 
بى اطالعى و یا غرض ورزى است. او همچنین درباره این 
اتهام که سازندگان فیلم از نمایش و گرفتن جایزه در جشنواره 
بى اطالع بوده اند هم گفت: اتهام بى اطالعى ســازندگان 
فیلم هاى هندى از نمایش فیلم هایشان در این جشنواره  نیز 
مانند سایر مطالب ناشى از بى اطالعى نویسنده از قواعد حاکم 

بر جشنواره است.

27 دى ماه از اثر هنرى « کشتى قرآنى مطال» با حضور 
آیت ا... ســعیدى تولیت آســتان مقــدس کریمه اهل 
بیت(س) و حســن روحانى  رئیس جمهور در موزه حرم 
مطهر حضرت معصومه (س) رونمایى شــد. على اصغر 
موســویان هنرمند این اثر، کل قرآن کریــم را بر روى 
کشتى به طول سه متر، عرض یک متر و ارتفاع یک متر 
خلق کرده است. رونمایى از کشتى قرآن مطال با انتقادات 
فراوانى در شبکه هاى اجتماعى روبه رو شده است. این 
کشتى که وزن آن 70 کیلو و از جنس برنز و طالست قرار 
است به حرم امام حسین (ع) اهدا شود و به همین سبب 
نیز طرح آن کشتى نمادى از حدیث قدسى «ان الحسین 
مصباح الهدى و سفینه النجاه» انتخاب شده است. بازتاب 
این خبر باعث شــد تا افراد زیادى نســبت به این عمل 
واکنشى انتقادى داشته باشند و سئوال هاى زیادى را از 

دیدگاه هایى متفاوت بیان کنند.
به گزارش مهــر در همین باره حجت االســالم زائرى 
مدرس دانشگاه مدیر مســئول و صاحب امتیاز ماهنامه 
«خیمه» در کانــال تلگرامى خود مشــکل را فراتر از 
140 گرم طال به کار رفته در این کشتى خواند و از جمله 
نوشــت: «بعد از اعتراض عمومى نســبت به رونمایى 
کشتى قرآن مطال در قم برخى بزرگواران نسبت به این 
موضوع واکنش نشان داده و توضیحاتى منتشر کرده اند 
از این قبیل که این اثر هنرى کًال 70 کیلو وزن داشته و 
در ساخت آن کًال 140 گرم طال به کار رفته است! مگر 
ایراد و اشکال این کار در میزان طالى مورد استفاده در 
ساخت کشــتى قرآنى بوده که توضیح مى دهید میزان 
طال فالن قدر است و مگر بحث بر سر منبع تأمین مالى 
بوده که شرح مى دهید خود هنرمند صاحب اثر هزینه را 
تأمین کرده است؟ مگر وقتى امیر مؤمنان(ع) به کارگزار 

خود نامه اى عتاب آمیز نوشت و از او به علت شرکت در 
مهمانى اشرافى گالیه کرد بحث بر سر این بود که چند 
بشقاب بر سر سفره بوده یا هزینه شام و ناهار از بیت المال 
تأمین شده؟ دوستان بزرگوار! آیا واقعًا متوجه نیستید که 

اصل و اساس این کار محل اشکال و ایراد است؟ اینکه 
بعد از 39 سال انقالب اسالمى -آن هم در شهر مقدس 
قم- کار به افتتاح کشتى مطال برسد دردناك و تأثر آفرین 
است و با ماهیت آموزه هاى دینى و تفکر انقالبى تعارض 

دارد! این پاســخ ها و توجیه ها مثل این است که کسى 
پایش را به سمت پدرش دراز کند و هنگامى که بخاطر 
بى احترامى مورد انتقاد قرار گیرد پاسخ دهد من فقط پایم 

را 70سانتیمتر دراز کرده بودم نه 73 سانتیمتر!»

مردم قانع نشده اند
  ایسنا| محسن هاشمى، رئیس شوراى 
شهر تهران صبح دیروز در ابتداى جلسه شوراى 
شهر پایتخت گفت:  هرچند گزارش هایى از حادثه 
پالسکو از ســوى کمیته ملى ، شوراى شهر و... 
انجام شده اما گویى افکار عمومى هنوز سئواالتى 
در مورد حادثه پالسکو، نحوه برخورد با مقصران 
و... دارند و هنوز قانع نشده اند. وى گفت: اعتماد 

مردم به ساختمان هاى بلند ترك خورده است.

جزئیات فاجعه سانچى 
فاش مى شود

ن  پیتــا کا   باشگاه خبرنگاران جوان |
محسن بهرامى، سخنگوى شرکت ملى نفتکش 
ایران گفت: حادثه نفتکش ســانچى در سطح 
سازمان بین المللى دریانوردى در حال پیگیرى 
اســت و مى تواند بالغ بر 90 درصد موجب جابه 
جایى در قوانین و حتى ایجاد قوانین جدید شود.  
از آنجایى که مسئله در حد بسیار کالن در حال 
پیگیرى است بنابراین نمى توان چیزى را مخفى 

کرد.

مازاد تولید، قاچاق،
 واردات رسمى!

  ایسنا| مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان 
گل و گیاه گفت: علیرغم اینکه انواع گل و گیاه 
در ایران تولید مى شــود و محصول روى دست 
تولیدکنندگان مانده است، نه تنها گل و گیاه به 
صورت قاچاق وارد مى شود، بلکه درهاى گمرك 

به روى واردات باز است.

بودجه گرد و غبار حذف شد
  ایسنا| چند روزى اســت کــه بادهاى 
جنوبى وزیــدن گرفته و باعث خیــزش گرد و 
غبار در خوزستان و ایالم و تعدادى از شهرهاى 
جنوبى شده اســت و کاهش کیفیت هوا در این 
شــهرها مدارس را به تعطیلى کشانده است. در 
این شــرایط به گفته معاون توســعه مدیریت، 
حقوقــى و امــور مجلــس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت، در مجلــس بودجــه مقابله با 
گــرد و غبــار خوزســتان در ســال 97 حذف 

شده است!

پیش بینى افزایش دما
 در بهار

  میزان | مدیر کل پیش بینى ســازمان 
هواشناســى در خصوص شــرایط آب و هوایى 
کشور گفت: بر اســاس مدل اقلیمى که شرایط 
جو را شبیه سازى مى کند، شــرایط بارندگى ها 
در ماه هاى بهمن و اسفند به حالت نرمال فصل 
زمستان باز مى گردد. احد وظیفه عنوان کرد: مدل 
اقلیمى حاکى از آن است که احتمال افزایش دما 
و کاهش بارندگى در فصل بهار وجود دارد و در 
سال جدید با وضعیت غیر طبیعى نسبت به الگوى 

اصلى بارش و دما روبه رو هستیم.

بازداشت سرشاخه 
مافیاى سوخت 

در پى کشف و توقیف ده کامیون    میزان |
ســوخت قاچاق در شهرســتان هاى زاهدان و 
ایرانشهر در یک ماه گذشــته، تحقیقات پلیسى 
براى دستگیرى سر شــاخه اصلى این مافیاى 
بزرگ قاچاق ســوخت آغاز شــد و یگان هاى 
عملیاتى پلیس آگاهى سر شاخه اصلى این باند 
که به صــورت مداوم به اســتان هاى اصفهان، 
خراســان رضوى و فارس متوارى مى شــد را 
شناسایى کردند. کارآگاهان پلیس پس از اطالع 
از ورود این قاچاقچى به شهرســتان زاهدان در 
یک عملیات ضربتى و غافلگیرانه وى را در یکى 
از مخفیگاه هایش در سطح شهرستان زاهدان 

دستگیر کردند.

ادامه واکنش ها به ساخت کشتى قرآنى مطال

واقعًا متوجه نیستید...؟

جنجال «سلطان» هندى در ایران

حمایت تمام قد عسگر اوالدى از رابطه با چین

غربى ها به تجارت ایران و چین حسادت مى کنند

روایت حجاریان از آزمون اجتهاد 
براى ورود به مجلس خبرگان

حمله به دومین زن دوچرخه سوار در دى ماه

ضعیف کشى!
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مهران مدیرى گفته 
دیگر نمى خواهد
 با من کار کند

مختار سائقى، بازیگر سینما و تلویزیون درباره دلیل 
همکارى نکردن با مهران مدیرى گفت: من بیش از 
همه بازیگرانى که با مهران مدیرى همکارى کردند 
در کنار وى بودم. از «ساعت خوش» همکارى ام با 
مهران مدیرى شروع شد و تا «نوروز 77»، «پالك 
14»، «پاورچیــن»، «نقطه چین»، «شــب هاى 
برره» و «مرد هزار چهره» ادامه پیــدا کرد اما بعد 
از آن همکارى ما قطع شــد و هیچوقت هم دلیل 

آن را نفهمیدم.
وى در همین راستا افزود: مهران مدیرى به همین 
شکل کار مى کند یعنى وقتى نخواهد با کسى کار 
کند دیگر سراغش نمى رود. هیچکس هم نمى پرسد 
چرا براى بازى استفاده نمى شود البته از طریق یکى 
از دوستانم که ارتباط نزدیکى با مهران مدیرى دارد 
شنیدم که او گفته است: «دیگر نمى خواهم با مختار 

سائقى کار کنم اما دلیل آن را هم نمى گویم.»
بازیگر «مرد هزارچهره» دربــاره بازیگرانى که در 
حال حاضر بــا مدیرى همکارى مــى کنند اظهار 
داشــت: عالوه بر من بازیگران زیــادى با مدیرى 
همکارى مى کردند که در حال حاضر همکاریشان 

قطع شده است.
سائقى درباره تمایل به همکارى با مهران مدیرى 
همچون گذشته توضیح داد: ســال هاى سال هم 
بگذرد هرگز به ســمت مهران مدیرى نمى روم تا 
بتوانم نقشــى از او دریافت کرده و بازى کنم چون 

براى بازیگر حرفه اى این کار عرف نیســت. اگر او 
بخواهد که در نقشى بازى کنم با کمال میل قبول 
مى کنم همانطور که در «مــرد هزارچهره» نقش 
استوار کریمى را بازى کردم و آخرین همکارى من با 

مهران مدیرى شد.
وى به شــخصیت مهران مدیرى و تأثیرگذارى او 
اشــاره و بیان کرد: من همچنان مهران مدیرى را 
دوست دارم و به همکارى با او افتخار مى کنم چون 
هنوز که هنوز است مرا در خیابان «سرجوخه» صدا 
مى زنند. کارهاى مهران مدیرى ماندگار اســت به 
ویژه «شب هاى برره» که مردم با لحظه به لحظه 

آن همذات پندارى کردند.
این بازیگر درباره تولید برنامه «دورهمى» و تأثیر آن 
در بیکارى بازیگرانى که با مهران مدیرى همکارى 
کردند اظهار داشت: نمى توانم در این باره قضاوت 
کنم. باید به جاى مهران مدیرى باشم تا ببینم آیا با 
مختار سائقى و سایر بازیگران براى همکارى تماس 
مى گرفتم. اى کاش براى من روشن مى شد که چرا 

مدیرى با من و امثال من کار نمى کند.
وى در ادامه خاطرنشان کرد: دکورهاى «شب هاى 
برره» را من به همراه چنــد افغانى طراحى کردم و 
حتى نگهدارى دکورهاى این ســریال برعهده من 
بود. زمان فیلمبردارى این ســریال فصل زمستان 
بود، برف مى آمد و براى اینکه آسیبى به دکورها وارد 
نشود شب ها در محل فیلمبردارى مى خوابیدم. در 
«نقطه چین» و «شب هاى برره» در کنار بازیگرى، 
صحنه پردازى و مدیریت صحنه را برعهده داشتم. 
من اول به خاطر خودم و بعد به خاطر مدیرى به هر 
شــکلى در خدمت او بودم. دو بار براى پى بردن به 
دلیل قطع همکارى کنجکاوى کردم اما نتیجه اى 
نگرفتم. اگر روزى روزگارى به شــرط بقاى عمر با 
هم دیدار کردیم از خود او دلیــل قطع همکارى را 

مى پرسم.

مختار سائقى:

شهرزاد کمال زاده، بازیگر سینما و تلویزیون درباره بازى در سریال «محکومین» گفت: چند اپیزود از 
سریال «محکومین» براى بازى به من پیشنهاد شد. یکى از اپیزودها با سیدجمال سیدحاتمى بود 
که دوست داشتم با وى کار کنم اما در آن مقطع در سریال «سفر در خانه» بازى داشتم و نتوانستم 

در آن اپیزود حضور پیدا کنم.
وى در همین راستا افزود: در ادامه اپیزودهاى دیگرى به من پیشنهاد شد و وقتى قصه آنها را 
خواندم با آن ارتباط برقرار کردم. من در کنار سریال هایى که بازى کردم و داراى قسمت هاى 
متعدد بودند سریال هاى اپیزودیک هم کار کردم و هیچ وقت ابایى از بازى در این سریال ها 

نداشتم چون نقشى که دوست داشته باشم سعى مى کنم بازى کنم.
بازیگر «سفر در خانه» درباره نگاهش به بازیگرى اظهار داشت: قرار نیست حتماً بازیگر 
در یک سریال 60 قسمتى بازى کند تا دیده شود بلکه گاهى الزم است رسالت کوچکى 
که بازیگر دارد را در یک قسمت به مخاطب منتقل کرد. در همه سریال ها نمى شود 
نقش اول را بازى کرد. بعضى اوقات هم ممکن است پیشنهادات کمى وجود داشته 
باشد یا بازیگر همزمان در چند اثر بازى کند اما ممکن است ناگهان سه ماه بیکار باشد. 
وى ادامه داد: من همیشه سعى کرده ام در زمان کم کارى هم اثرى بازى کنم که آن 
را دوست داشته باشم، قصه شریفى داشته باشد و مخاطب با آن ارتباط برقرار کند تا در 
نتیجه آن همزاد پندارى اتفاق بیافتد و مشکلى از کسى حل شود نه اینکه به دلیل بیکارى 
هر کارى را قبول کنم.کمال زاده به استقبال مردم از سریال «محکومین» اشاره و بیان کرد: 
بیشتر افرادى که سریال «محکومین» را دیده اند معتقدند قصه هاى «محکومین» به روز 
است و مشکالت واقعى جامعه را بیان مى کند بنابراین فکر مى کنم توانسته از نظر مخاطبان 
رضایت الزم را کسب کند. وى به بیان بازى در نقش هاى متفاوت توضیح داد: در آثار اخیر 
نقش هایى باالتر از سن خود مثل مادر را بازى کردم. دلم مى خواست بتوانم فضاى آثارى 
که در آنها بازى مى کنم را تغییر دهم و در گونه جدیدى ایفاى نقش کنم که مخاطب نتواند 
پیش بینى کند که چه نقشى بازى خواهم کرد. به گونه اجتماعى و  نقش هاى خاکسترى 
عالقه دارم اما نیاز مردم به موقعیت هاى طنز و اینکه دوست داشتند من در طنز هم حضور 
داشته باشم باعث شد تا در سریال «سفر در خانه» بازى کنم. نمى دانم این نقش چیزى 
به من اضافه کرد یا نه اما دوست داشتم کارى خانوادگى که خانواده ها با آن سرگرم شده و 

ارتباط برقرار مى کنند را در کارنامه کارى داشته باشم.

پوران درخشنده، نویسنده و کارگردان سینما درخصوص حضور خود در بین 
اعضا هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر گفت: واقعیت از اینکه به عنوان هیئت 
انتخاب قبول شدم احساس بسیار ویژه اى ندارم اما به هر حال آثارى که به 
جشنواره ارسال شدند حاصل زحمت یکساله سینماى ایران است. حضور در 
جشنواره براى من هم خوشحالى خودش را دارد زیرا جشنواره فیلم فجر عید 

سینماى ایران است.
وى با اشاره به تجربه داورى در جشنواره فیلم فجر افزود: من چندین دوره 
عضو هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر بوده ام و عضویتم در هیئت انتخاب 
جشنواره براى اولین بار نیست. به شخصه خوشحالم که عضو این هیئت 
هستم زیرا جشنواره بزرگ ترین رویداد ســینمایى کشور است و مردم به 
شدت منتظر دیدن این آثار هســتند و من نیز در کنار مردم در انتظار این 

رویداد هستم. 
درخشنده درباره فعالیت هاى خود در عرصه فیلمسازى خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر کارى در دست ندارم و مشغول جشنواره فیلم فجر هستم اما در 
فکر ساخت فیلم جدید خودم هستم اما هنوز پیش تولید اثر را شروع نکرده ام.

گفتنى است پوران درخشنده ماه ها قبل از شروع جشنواره براى ساخت فیلم 
سینمایى «هیس پسرها گریه نمى کنند» اقدام کرده بود که فیلمنامه این اثر 
نتوانست از شوراى پروانه ساخت مجوزهاى الزم را دریافت کند.درخشنده 
سال گذشته براى فیلم «زیر سقف دودى»  توانست نامزد کسب سیمرغ 
بلورین بهترین کارگردانى شود اما نتوانست این جایزه را از آن خود کند. مریال 
زارعى بازیگر این فیلم توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول را 
همراه با لیال حاتمى از آن خود کند. وى تاکنون نتوانســته سیمرغ بلورین 

جشنواره فیلم فجر را از آن خود کند.

فیلم سینمایى «سوء تفاهم» به کارگردانى احمدرضا معتمدى امسال 
براى حضور در بخش سوداى سیمرغ جشــنواره فیلم فجر انتخاب 

شده است.
«سوء تفاهم» نهمین فیلم معتمدى در مقام کارگردان است. معتمدى 
پرید» و «قاعده بازى» بیانگر این نگاه تجربه گراى او در سینماست. کارگردانى تجربه گرا بوده و تفاوت میان«زشت و زیبا» و «دیوانه از قفس 

احمدرضا معتمدى متولد 1340 تهران، فارغ التحصیل فلسفه و اقتصاد 
از دانشگاه تهران است. وى پیش از شروع فعالیت در سینما سال ها به 

نظریه پرداز در حوزه مباحث تئوریک هنر و فلسفه زیبایى شناسى در 
با فیلم «یاران» ساخته ناصر مهدى پور به عنوان نویسنده آغاز کرد.مطبوعات و کتب فعال بوده است. او سینماى حرفه اى را سال 1372 

مریال زارعى، کامبیز دیرباز، اکبر عبدى، پژمان جمشــیدى و هانیه 
نقش پرداخته اند.توسلى از جمله بازیگرانى هستند که در فیلم «سوء تفاهم» به ایفاى 

مریال زارعى بازیگر خوب سینماى ایران توانسته تا به حال دو بار سیمرغ 
بلورین نقش اول را براى فیلم هاى«شیار 143» و« زیر سقف دودى» 

سیمرغ نقش مکمل زن را به خانه ببرد.از آن خود کند. وى براى بازى در فیلم «سربازان جمعه» نیز توانست 
زارعى طى سال جارى در سکوت رسانه اى به سر مى برد و به نوعى 
«سوءتفاهم» ساخته احمدرضا معتمدى شنیده شد.هیچ کار شاخصى را نپذیرفت تا اینکه باالخره خبر حضورش در فیلم 

قصه فیلم «سوء تفاهم» ماجراى یک گروگانگیرى است که همه چیز در 
این حادثه بیشتر شبیه یک سوء تفاهم یا توهم است.متن واقعیت پیش مى رود، اما با گذشت زمان این شبهه پیش مى آید که 

توضیح مجرى سرشناس 
درباره بیمارى اش

نیما کرمى با حضــور در برنامه «دورهمى» درباره بیمارى که در ظاهرش تأثیر گذاشــته بــود توضیح داد و از 
قضاوت هایى که از سوى مردم شده است گالیه کرد.

نیما کرمى در برنامه «دورهمى» درباره قضاوتى که درباره ظاهرش شد، گفت: «در پیشانى من یک 
لکه اى از یک جوش شروع شد و به مرور زمان بزرگ شد و در کنار این روى سرم هم درست شد. این 
اواخر هم که شدت گرفته بود دیگر نفس کشیدن را هم برایم سخت کرده بود. یک بیمارى به نام 
خودایمنى است که سیستم بدن معکوس عمل مى کند و پس از بیمارى به درمان مى پردازد و به 

نحوى خودزنى مى کند.» 
این مجرى ادامه داد: «در طول این مدت که پنج شــش ســال طول کشــید خیلى از قضاوت ها 

اذیت شــدم تا اینکه به هر طریقى بیمارى من بهبود پیدا کرد و کم کم آن لکه محو شد و آن وقت 
کامنت هایى برایم مى گذاشتند که دیدى خدا تو را زد و مى خواستى جاى مهر بذارى نشد.»

گروگانگیرى بزرگ درآستانه جشنواره فیلم! 

شهرزاد کمال زاده: 

کم کار هم که باشم 
در آثار بد بازى نمى کنم

درخشنده: جشنواره فیلم فجر
 عید سینماى ایران است

بیســت و دومیــن 
قســمت از فصل دوم برنامه «به 

اضافه مســتند»، با پخش و بررسى مستند 
«پنج شنبه سورى» ساخته محمدحسن فردوسى زاده روى 

آنتن شبکه مستند خواهد رفت.در این قسمت و پس از پخش مستند، 
محمود قدیرى معاون پیشگیرى و حفاظت از حریق آتش نشانى تهران و محمدحسن 

فردوسى زاده کارگردان این مســتند مهمان برنامه خواهند بود و در مورد حادثه  پالسکو و ابعاد 
پنهان آن واقعه صحبت خواهند کرد. همچنین، محمد تقى فهیم و آرش خوشــخو به نقد و بررسى 
فرمى این مستند خواهند پرداخت.مستند «پنج شنبه سورى» روایت ناگفته هاى حادثه  پالسکو از زبان 
آتش نشانانى است که از نزدیک درگیر در آن بودند. این مستند روایت لحظه به لحظه تمام اتفاقاتى 
است که در آخرین پنج شنبه دى ماه به وقوع پیوست. همچنین در این فیلم، ماجراى شهادت بسیارى 
از آتش نشانان از جمله شهید امینى را از زبان همکارانشان مى شنویم.ساختمان 17 طبقه  پالسکو، یکى 
از مهمترین مراکز تولید و فروش پوشاك در تهران بود. این ساختمان در روز پنج شنبه 30 دى 1395 
پس از 54 سال از زمان ساخت، بر اثر آتش سوزى فرو ریخت و بسیارى از واحد هاى تجارى در آن از بین 
رفت. پالسکو درحالى بعد از 3/5 ساعت سوختن، فروریخت که تیم هاى آتش نشان بسیارى از همان 
دقایق اولیه، در حال اطفاى حریق و مهار آتش بودند.  شایان ذکر است؛ برنامه «به اضافه مستند» با 
اجراى سید محمدعلى صدرى نیا، تهیه کنندگى سید محمدحسین میرى و کارگردانى 
محمدرضا رضاییان فردا سه شنبه 3 بهمن ماه ساعت 20و30دقیقه از 
شبکه مستند سیما پخش خواهد شد. بازپخش آن روزهاى 
چهارشــنبه 4 بهمن ماه ســاعت 9 و جمعه

 6 بهمن ماه ساعت 13و30دقیقه 
است.
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ت شهرزاد کمال زاده، بازیگر سینما و
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و پرید» و «قاعده بازى» بیانگر این نگاه تجربه گراى او در سینماستکارگردانى تجربه گرا بودهو
احمدرضا معتمدى متولد 1340 تهران، فارغ التحصیل فلسفه و اقتصاد 
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نصف جهان  بهرام سبحانى، مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه اصفهان 
ثبات را در باشــگاه ســپاهان در معناى واقعى معنى کرده و به طور 

میانگین تقریباً هر سال یک مدیرعامل را تغییر داده است!
او در روزهــاى ابتدایى حضــورش در کارخانه فــوالد مبارکه و در 
جمع اعضاى تیم فوتبال ســپاهان در هتل آسمان، از محمد ترابیان 
مدیرعامل وقت زردها پشــتیبانى و اعالم کرد کــه از این مدیریت 
حمایت مى کند و در راستاى این حمایت نیز حدود دو هفته بعد از آن 
موضع گیرى، مهرزاد خلیلیان را به عنــوان مدیرعامل معرفى کرد! 
یکسال و چند ماه گذشت و اختالف پیش آمده بین مدیرعامل باشگاه 
و کارخانه باعث شد تا ســبحانى به طور گاز انبرى خلیلیان را اخراج 
کند و در عرض چند ساعت با توصیه حسین کفعمى، اصغر باقریان 
معاون اقتصادى وقت سپاهان را به عنوان مدیرعامل معرفى نماید. 
عمر مدیریت باقریان هم یکسال و اندى بود تا یکى از ضعیف ترین 
مدیران تاریخ 65 ساله سپاهان حسابى زیر آبش به علت عملکردهاى 
ضعیف زده شود و محسن طاهرى کارمند کارخانه فوالد مبارکه که 
به عضویت هیئت مدیره سپاهان درآمده بود و در حوزه ورزشى هم از 
ورزشکاران هندبال بود، صاحب صندلى مدیرعاملى شود. او در طول 
یکسال و چند ماه از عمر مدیریت خود سعى کرد تا عملکرد خوبى بر 
جاى گذارد و کارنامه اش مجموعه اى از اقدامات جالب توجه و البته 
خطاهاى بزرگ و  استراتژیک است که مى توانیم در مطلبى جداگانه 

به آن بپردازیم.
موضع گیرى استاندار اصفهان پس از شهر آورد اصفهان در گفتگو با 
دوربین شبکه ورزش و انتقادات مهر علیزاده به نحوه مدیریت باشگاه 
سپاهان، هواداران معترض ســپاهانى را به صفحه اینستاگرام آقاى 
استاندار کشاند تا از وى بخواهند که نسبت به تغییر مدیریت این باشگاه  
و آغاز عملیات نجات طوفان زردى که دیگر نســیم هم نیست اقدام 
کند. باخت به سپید رود کافى بود تا مدیرصفحه مهر علیزاده در فضاى 

مجازى دو نامه وى به سبحانى را  بر روى این صفحه بارگذارى کند.
نامــه دوم و مهم مهر علیزاده به ســبحانى دســتور تغییر و تجدید 
نظر بالدرنگ در مدیریت ســپاهان و گزارش آنى این اقدام توسط 
مدیرعامل کارخانه بود. موضوعى که محســن طاهرى را شــوکه 
کرد و باعث شد تا ساعاتى پس از نامه اســتاندار وى استعفاى خود 

را اعالم کند.
این خالصه اى از انتصاب هاى بهرام سبحانى براى سپاهان بود که 
به طور میانگین هر سال یک بار مدیرعامل این باشگاه قدیمى را تغییر 

داده و تعریف معکوسى از ثبات و فرصت به مدیران را ارائه داده است. 
شــاید مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه عزل طاهرى را حاصل نامه 
استاندار بداند، اما شنیده هاى ما از منابع موثق این است که حتى اگر 
استاندار این نامه را ارائه نمى داد، باز هم تغییرات در مدیریت سپاهان و 
اخراج طاهرى از این پست اتفاق مى افتاد و سبحانى مترصد فرصتى 
بود که بتواند شخص دیگرى را جایگزین طاهرى کند. ضمن اینکه 
این نکته را هم بگوییم که در طول یکسال و نیم اخیر سبحانى  از دو 
چهره نام آشنا و باجناق(!) درخواست کرده تا برنامه هاى خود را براى 

مدیرعاملى سپاهان ارائه کنند و براى تصدى این پست آماده شوند!
به هر حال در کنار اینکه برخى اقدامات سبحانى در سپاهان و حوزه 
ورزش همچون عزم بزرگ براى تکمیل نقش جهان را مى ستاییم، 
انتصاب هاى پى در پى مدیران ضعیف و کوچک براى سپاهان توسط 
او را نقطه سیاهى در کارنامه او مى دانیم و او از این حیث خود را صاحب 

یک رکورد منفى کرد.
سئوالى که این روزها به طور مکرر از سوى هواداران سپاهان و اصحاب 
رسانه از دست اندرکاران  و هیئت مدیره سپاهان پرسیده مى شود این 

است که مدیرعامل آینده سپاهان چه کسى خواهد بود.
در ادامــه و طبق وعــده اى که دیــروز دادیم مــى خواهیم برخى 

کاندیداهاى این پست را بررسى کنیم.

سلطان رضا رحیمى!
مســعود تابش  معاون ورزشى باشگاه ســپاهان که برخالف چارت 
این باشگاه دوســت دارد خود را قائم مقام این باشگاه بداند به عنوان 
سرپرست موقت فوالد مبارکه سپاهان منصوب شد تا هیئت مدیره 
در جلســاتى که برگزار مى کند تکلیف مدیرعامل این باشــگاه را 

مشخص کند.
بهرام ســبحانى، مدیرعامل کارخانه که حرف آخر را در باب تعیین 
مدیریت سپاهان مى زند، رفاقت دیرینه اى با علیرضا رحیمى بازیکن و 
مدیرعامل سابق زردها و رئیس فعلى  فدراسیو ن هندبال دارد. در طول 
چند سال اخیر وى دو بار از رحیمى درخواست کرده که براى مدیریت 
ســپاهان به این باشــگاه بازگردد که رحیمى به دلیل مباحث مالى، 
موضوعات حاشــیه اى و آنچه وى  به عنوان بودجه ناکافى سپاهان 
در حوزه فوتبال از آن نام مى برد این پیشنهاد را در نهایت قبول نکرد. 
وى این احساس را داشت که هواداران در بازگشت او به سپاهان قطعًا 
مطالبه قهرمانى دارند و باید با بودجه اى هنگفت این انتظار را بر آورده 

کرد. بودجه اى که سبحانى در گذشته خیلى با آن موافق نبود اما با توجه 
به ولخرجى هاى اخیرش در سپاهان ظاهراً به این نتیجه رسیده که 

رسیدن به مقام و قهرمانى حسابى خرج دارد.
 حاال چند هفته اى است که دوباره  سبحانى به فکر بازگرداندن رحیمى 
افتاده و مى خواهد تا او را مجاب به بازگشــت کند. تنها اختالف این 
دو نفر محرم نویدکیاست. رحیمى بدجورى به نویدکیا اعتقاد دارد و
 مى خواهد صفر تا صد  مسائل تیم فوتبال را تحت نظارت و نظرات 
محرم نویدکیا اداره کند و او را به ســپاهان بازگرداند. سبحانى اما با 
محرم اختالف دیدگاه هاى اساسى دارد  و مدیرعامل کارخانه مایل 
نیست تا با بازگشت او، اقتدارش دچار خدشه شود. این موضوع اگر در 
نهایت بین رحیمى و سبحانى حل و فصل شود شانس علیرضا رحیمى 
براى تصدى این صندلى زیاد مى شــود.رحیمى این روزها به همراه 
تیم ملى هندبال در رقابت هاى جام ملت هاى آســیا در کره جنوبى 
است و شاید دلیل انتخاب سرپرست موقت براى باشگاه این بود که 
وى از سفر بازگردد. این نکته را هم یادمان نرود که برخى از اعضاى 
هیئت مدیره  باشــگاه مى خواهند هر طور شده نظر سبحانى نسبت 
به انتصاب رحیمى را بازگردانند و حضور وى را به مصلحت باشــگاه

 نمى دانند. البته رحیمى هم در جمعى اعالم کرده که نگاه سبحانى 
به مقوله فوتبال،کارخانه اى است و در جریان نیست که سپاهان به 
عنوان یک باشگاه مردمى فراتر از دستورات و قواعد کارخانه اى نیازمند 
توجهات فراگیر و بیشتر اســت و ترجیح مى دهد فعًال در فدراسیون 
هندبال و هیئت اجرایى کمیته ملى المپیک که به تازگى به عضویت 
آن در آمده بماند. رفیق مشترك رحیمى و سبحانى این روزها مأموریت 
دارد تا تنها اختالف این دو نفر را حل و فصل کند تا بازیکن ســابق 
سپاهان که در جام تخت جمشید با عنوان سلطان رضا رحیمى از سوى 

هواداران تشویق مى شد به بارگاهش بازگردد! 

ساکت پر افتخار! 
شعار «یک دو سه چهار، ساکت پر افتخار» هنوز که هنوز است از سوى 
هواداران سپاهان در ورزشگاه ها ســر داده مى شود و وقتى سپاهان 
نتیجه نمى گیرد تقریباً اولین کســى که تشــویق مى شود دبیرکل 
فعلى فدراســیون فوتبال و پر افتخارترین مدیرعامل تاریخ باشگاه 

سپاهان است.
چند سال پیش که یکى از اعضاى فعلى هیئت مدیره در مورد بازگشت 
ساکت به سپاهان با ســبحانى  مذاکره مى کرد با این پاسخ از سوى 

مدیرعامل کارخانه مواجه شد: ساکت «عضو باند محمود اسالمیان» 
است و موافق بازگشت او نیستم. موضوعى که بارها به گوش ساکت 
رسید و او تأکید کرد که به آقاى ســبحانى بگویید که من عضو باند 

کسى نیستم.
تا بهرام ســبحانى هست تقریباً هیچ درخواســتى براى بازگشت به 
محمدرضا ســاکت داده نمى شود و  شــاید کامنت هاى  هواداران 
در پیج اینستاگرام اســتاندار نیز وقت تلف کردن باشد. تاکنون و در 
طول چند سال اخیر بهرام سبحانى مقاومت سرسختانه اى را براى 
بازگشت ساکت از خود نشان داده اســت. محمدرضا ساکت هم در 
مقابل خیلى از درخواســت هاى هواداران براى بازگشت در چندین 
محفل و برنامه رسانه اى از جمله برنامه «ورزش و مردم» تأکید کرده 
که هیچ درخواستى از وى براى بازگشت نشده که بخواهد به آن پاسخ 

مثبت بدهد.

 مهرزاد خلیلیان
 اولین انتصاب سبحانى براى سپاهان پس از حضور در کارخانه فوالد 
مبارکه بود، اما همانطور که نوشتیم پس از یکسال و چند ماه با یکدیگر 
به اختالف برخوردند. دکترخلیلیان چند بار در طول هفته هاى اخیر 
براى بازگشت به سپاهان اعالم آمادگى کرده و این اعالم را از سوى 
نزدیکان سبحانى به گوش او رسانده اســت، اما مدیرعامل کارخانه 
فوالد مبارکه چراغ سبزى به او نشــان نداده و هنوز کینه اختالفات 
قدیمى را دارد. تنها شانس بازگشت وى رفاقت دیرینه اش با محسن 
مهرعلیزاده اســتاندار اصفهان است. در ســال 84  که مهرعلیزاده 
کاندیداهاى ریاســت جمهورى بود، مهرزاد خلیلیان ریاســت ستاد 
انتخاباتى وى در استان اصفهان را عهده دار بود. ولى ظاهراً این رفاقت 
براى عوض کردن نظر سبحانى خیلى کافى به نظر نمى رسد. مگر 
اینکه استاندار شخصاً وارد عرصه شود و مانند اخراج طاهرى حکمى 
دستورى به سبحانى بدهد. موضوعى که مى تواند چالشى بزرگ را 
براى مدیر کارخانه فوالد مبارکه ایجاد کند و عدم تمکین به آن، براى 

او عواقبى همچون خداحافظى با فوالد مبارکه را در پى داشته باشد.

اکبر ابرقوئى نژاد
رئیس سابق هیئت فوتبال استان اصفهان یکى دیگر از گزینه هاى 
احتمالى براى تصدى پست مدیرعاملى سپاهان است که پیش تر هم 
در مورد او نوشته بودیم. او رفیق فابریک هراتیان است. مسعود هراتیان 

پیش تر یکى از گزینه هاى تصدى صندلى مدیرعاملى کارخانه فوالد 
مبارکه بــود و در صورت تحقق این موضوع، تنهــا گزینه اش براى 
سپاهان على اکبر ابرقوئى نژاد بود. با تثبیت موقت سبحانى در کارخانه 
این موضوع مسکوت مانده اما هنوز ابرقوئى نژاد در اشل یک کاندیدا 
براى این پست مطرح است. رفاقت ابرقوئى نژاد با هراتیان و تاج براى 
سبحانى یک خط قرمز است و شاید همین عامل شانس رئیس سابق 

هیئت فوتبال را براى سپاهان کمرنگ کرده است.

سعید آذرى
از خواندن این نام تعجب نکنید. مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن هم 
یکى از گزینه هاى مدنظر براى سپاهان است. وى که باجناق علیرضا 
رحیمى است چند بار در دیدار با برخى هواداران سپاهان گفته که بهرام 
سبحانى به او پیشنهاد مدیرعاملى سپاهان را داده است. مدیرعامل 
کارخانه فوالد مبارکه ظاهراً فراموش کرده که حضور حسین کفعمى 
مدیرعامل ســابق ذوب آهن در هیئت مدیره ســپاهان چه تبعات 
وحشتناکى داشت و هواداران سپاهان بخاطر ذوب آهنى بودن کفعمى 
چه واکنش هاى تندى از خود نشان دادند. هر چند در طول یکسال 
اخیر آذرى در مصاحبه هاى خود مدام به تعریف و تمجید از سپاهان و 
هوادارانش پرداخته اما به هر حال باید بداند که این مصاحبه ها کافى 
نیست حضور احتمالى اش در سپاهان با حواشى زیادى همراه است. 
رفاقت سعید آذرى با سبحانى و برخى مشاوران مدیر کارخانه فوالد 
مبارکه نام ســعید آذرى را همچنان در سطح یک گزینه براى زردها  

نگه داشته است.

سایر گزینه ها
از ابراهیم خلیلى مدیرعامل باشگاه سپاهان در اواخر دهه 70، بهرام 
افشارزاده (که البته احتمال مدیرعاملى ســپاهان توسط خودش رد 
شد)، یکى دو تن از مدیران ارشــد کارخانه فوالدمبارکه و چند مدیر 
شاغل در استاندارى اصفهان نیز به عنوان ســایر گزینه ها نام برده 
مى شود. باید منتظر ماند و دید که در نهایت نظر سبحانى بر روى کدام 
گزینه هاست.  هر چند اگر گزینه اى برخالف میل مهرعلیزاده انتخاب 
شود قطعاً واکنش تند استاندار را به همراه دارد. موضوعى که مى تواند 
منجر به یک اختالف بزرگ بین دو طرف شود و چیزى که مشخص 
است در نهایت آقاى استاندار پیروز این چالش خواهد بود.  حتى اگر به 

قیمت تغییر خود سبحانى تمام شود.

همه گزینه هاى مدیرعاملى سپاهان

دکتر مهرزاد، ساکت پر افتخار ، سلطان رضا و سایرین...!

نگاهى به لیست بازیکنان مورد نظر کرانچار در ابتداى فصل نشان مى دهد که 
بین چهره هاى مورد نظر او و افرادى که جذب شده، همخوانى کاملى وجود ندارد.
عکسى از فهرست بازیکنان مورد نظر کرانچار پیش از آغاز لیگ هفدهم  در 
فضاى مجازى و در کانال هاى مختلف منتشر شــده است، که نشان مى 
دهد تمام بازیکنانى که مد نظر این ســرمربى کروات بوده اند، علیرغم 
صحبت هاى مدیریت وقت باشگاه جذب نشده اند. طبق این عکس به 
استثناى سعید آقایى، ساسان انصارى، عزت پورقاز و شاهین ثاقبى که 
جذب تیم شدند، کرانچار براى تقویت تیم خود روى على عبدا... زاده، 
کاخا (هافبک فصل گذشته ماشین سازى)، امید جهانبخش و مرتضى 
تبریزى نیز حساب کرده بود؛ ضمن اینکه سرمربى کروات سپاهان 
به هیچ وجه انتظار استقاللى شدن جپاروف را نداشت  و امیدوار 
بود حاج صفى هم در جمع طالیى پوشان ماندنى شود، اما نه 
تنها این دو چهره تاثیرگذار به دالیل مختلف به همکارى خود 
با تیم ادامه ندادند، بلکه مدیران ســپاهان در جذب 4 مهره دیگر نیز 
ناکام مانده اند، تا شعارهاى مدیران این باشگاه که معتقد بودند تمامى 
درخواست هاى مربى خود را برآورده کرده اند، حداقل روى کاغذ صحیح 
نباشد.در مقابل مدیران باشگاه سپاهان بازیکنان دیگرى نظیر سیاوش 
یزدانى، ژاویروى برزیلى، مروان حسین و على کریمى را جذب کردند، 
که البته باید دید تا چه حد در برنامه هاى تاکتیکى کرانچار قرار داشته اند و 

البته چقدر به کار تیم آمده اند.

خالد شفیعى درچند ســال گذشــته یکى از بهترین 
مدافعــان وســط فوتبال ایــران بوده اســت؛ او بعد 
از درخشــش با پیراهــن تراکتورســازى تصمیم به 
لژیونرشــدن گرفت و به همین خاطر به کره جنوبى 
رفت. شفیعى قرارداد 1,5 ساله اى را با اف سى سئول 
کره جنوبى به امضا رساند اما در نیم فصل دوم کى لیگ 
بدشانســى هاى زیــادى آورد و نتوانســت روزهاى 
خوبى را ســپرى کند. در نهایت هم با اینکه یکسال 
از قرارداد شفیعى با اف سى ســئول باقى مانده بود، او 
قراردادش را فسخ کرد و به ایران برگشت. شفیعى حاال 
به ذوب آهن پیوسته تا بار دیگر شاگرد امیر قلعه نویى

 باشد.
خالد شفیعى در گفتگویى  درباره روزهاى سخت حضور 
در کره جنوبى صحبت هایى را انجام داد که ماحصل 

اظهارات او را در ادامه مى خوانید:

■ بعد از دوران طالیى که در تراکتورســازى داشتم، 
بســیار عالقه مند بودم در خارج از کشــور به فوتبالم 
ادامه دهــم. پیشــنهادهایى را دریافت کــردم و از 
سوى دیگر با توجه به شرایط ســخت تراکتورسازى 

، گفته بــودم اگر قرار باشــد در ایــران بازى  کنم
در تراکتور مى مانم. با این حال شــرایطى 

پیش آمــد که بــه کره جنوبــى بروم 
و در اف سى ســئول فوتبالم را ادامه 

دهم.
■ روزهاى ســختى را در کــره جنوبى گذراندم. 

شاید هرکســى جاى من بود، بعد از یکماه به ایران بر
مى گشــت. زندگى کردن در کره شرایط خاص خود 
را دارد؛ از نظر تغذیه واقعا اذیت شــدم و از طرفى بعد 
مسافت طوالنى و دورى از خانواده بسیار من و همسرم 
را اذیت کرد. از این گذشته دو مصدومیت شدید داشتم 
که کار را برایم سخت کرد و بدشانسى هایى که آوردم 
مانع شــد تا بتوانم آنجا کارم را از نظــر فوتبالى جلو

 ببرم.
■ من در نیم فصل لیگ کره به اف سى سئول رفتم و با 
توجه به حضور بازیکنان مقتدرى که در ترکیب این تیم 
بودند، کمى سخت بود که بتوانم با آنها هماهنگ شوم. 
با این حال از هیچ تالشى دریغ نکردم و یکى، دو بازى 
نیز انجام دادم که عملکردم خوب بود. متاسفانه اما یک 
مصدومیت بد برایم پیش آمد که یکماه دورماندم و بعد 

از آن دیگر نتوانستم به ترکیب برسم.
■ من یکسال دیگر با اف ســى سئول قرارداد داشتم 
و مسئوالن باشــگاه هم بســیار عالقه مند بودند 

در تیم شــان بمانــم اما با 
توجه به شــرایط سختى که داشــتم و اینکه 
ممکن بود بازهم مربى تیم به من اعتماد نکند، 
خودم تصمیم به جدایــى گرفتم. در مذاکرات 
متعددى که با مســئوالن باشــگاه داشــتم 
قراردادم فسخ شــد و تصمیم گرفتم به ایران

 برگردم.

■ بعد از جدایى از اف سى سئول یک پیشنهاد 
هم از لیگ قطر دریافــت کردم. همچنین 
چند تیم ایرانى نیــز خواهان جذبم بودند 
اما در نهایت تصمیم گرفتم به ذوب آهن 

بروم.

مسیر «خالد» از کره تا ذوب آهن  تفاوت هاى 2 لیست

مهرزاد خلیلیان

 ابراهیم خلیلى  سعید آذرى علیرضا رحیمى

محمدرضا ساکت  على اکبر ابرقوئى نژاد

م ر
این خالصه اى از انتصاب هاى بهرام سبحانى براى سپاهان بود که 
به طور میانگین هر سال یک بار مدیرعامل این باشگاه قدیمى را تغییر

نگاهى به لیست بازیکنان مورد نظر
بین چهره هاى مورد نظر او و افرادى
عکسى از فهرست بازیکنان مور

فضاى مجازى و در کانال هاى
ن دهد تمام بازیکنانى که مد

صحبت هاى مدیریتوقت
استثناى سعید آقایى، سا
جذب تیم شدند، کرانچار
کاخا (هافبک فصل گذش
تبریزى نیز حسابکر
به هیچ وجه انتظا
بود حاج صفى هم
تنها این دو چهره
با تیم ادامه ندادند، بلکه م
ناکام مانده اند، تا شعارهاى
درخواست هاى مربى خود
نباشد.در مقابل مدیران باش
یزدانى، ژاویروى برزیلى،
که البته باید دید تا چه حد در
البته چقدر به کار تیم آمده اند.

تفاوت
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نصف جهان هفته بیستم رقابت هاى لیگ برتر از ذوب آهن به عنوان یک چهره کامًال 
مدعى حداقل براى مقام نایب قهرمانى و از سپاهان هم به عنوان یکى از کاندیداهاى 

سقوط به لیگ یک رونمایى کرد.
لیگ به هفته بیستم رسیده و تنها ده هفته دیگر به پایان راه باقى مانده است اما آنچه 
در متن و حاشــیه لیگ رخ مى دهد، شاید شــباهتى به هیچ  یک از ادوار گذشته لیگ 

نداشته باشد...
لیگ به هفته بیستم رســیده و تنها 10 هفته دیگر به پایان راه باقى مانده اما آنچه در 
متن و حاشیه لیگ رخ مى دهد، شاید شباهتى به هیچ  یک از ادوار گذشته لیگ نداشته 

باشد. در پایان هفته بیستم نشانه هاى یک برانگیختگى در 
لیگ به چشم مى خورد و این برانگیختگى گویى قرار 

است تا پایان فصل بدل به یک شگفتى غیرمنتظره 
و حیرت انگیز شود.

در پایان هفته بیستم پرســپولیس با 45 امتیاز در 
صدر ایستاده. جایگاهى که مدت هاست – تقریبا 
قریب به دو فصل – در تیول قدرت ســرخ ها قرار 

دارد و هیچ تیمى نتوانســته به حریم سرخ ها حتى 
نزدیک شــود. فاصله 12 امتیازى بــا نزدیک ترین 

تعقیب کننده ها، حاشــیه امنیتى براى پرسپولیس به 
وجود آورده که به نظر با معجزه و جادو هم نمى توان 

آن را از بیــن برد و این شــکاف عمیق را پر 
کرد. ســرخ ها در چند هفتــه اخیر دو 

سکته ناقص را برابر دو تیم پایین 
جدولى تجربــه کرده اند؛ برابر 

نفت و گســترش فوالد که 
دو تســاوى غیر منتظره به 
معناى از دست رفتن 4 امتیاز 
گرانبهــا بوده، امــا به نظر 
ســایر رقبا در یک وارونگى 
عجیب قهرمانى پرسپولیس 
را از حاال پذیرفته اند و حتى به 

وقت سکته هاى گاه و بیگاه پرسپولیس انگیزه و رمقى براى کاهش فاصله فراخ باالى 
جدول با صدرنشین ندارند. استقالل شفر نیز که به آن امیدوارى هاى فراوانى مى رفت 
تا در نیم فصل دوم ناگهان معجزه کرده و از فرش به عرش برسد، در دو هفته اخیر روى 
مدار ناکامى گام برمى دارد. تیم شفر کماکان شکست ناپذیر به نظر مى رسد اما آنها در 
دو هفته اخیر دو تساوى نومیدکننده را تجربه کرده اند و 4 امتیاز از دست داده اند و براى 
تیمى که چوب خط امتیاز حرام کردن هایش در نیم فصل اول پر شده، هر یک امتیاز 
به معناى کمرنگ تر شدن کورسوى باقى مانده امیدهاى آنهاست. چه آنکه فاصله 16 
امتیازى استقالل با پرسپولیس صدرنشین به نظر در 10 هفته باقى مانده قابل جبران 
نیست و شفر و تیمش باید از حاال براى سکوى دوم بجنگند که البته با توجه به شرایط 

آنها در فصل جارى به ویژه در نیم فصل نخست ارزشى هم طراز با قهرمانى دارد.
برانگیختگى این لیگ تنها به باالى جدول ختم نمى شود. در انتهاى جدول نبرد 

داغى میان فانوس به دستان در جریان است اما از اسامى کلیشه اى مشتریان 
ثابت انتهاى جدول نظیر مشکى پوشان، نفت، ســپیدرود و... که بگذریم، 
نام دو تیم ریشه دار و همیشه مدعى به شــدت جلب نظر مى کند؛ سپاهان 
و تراکتورســازى که حاال در یک حرکت معکوس وار بدل به کاندیداهاى 
سقوط شده اند. تراکتور در ادامه تیره روزى هایش این هفته با نیمکت بدون 

صاحبش به سایپا هم باخت تا کماکان روى عدد 21 باقى بماند. 
ن  ا تراکتور البته کامال قابل بحر

پیش بینى بود. همان روزى که مدیرعامل این تیم در یک طغیان عجیب علیه سرمربى 
تیمش شورید و او را به دلیل یک مصاحبه جریمه کرد، مى شد حدس زد که تراکتور وارد 
بحران خودساخته اى شده که تنها نتیجه اش از بین رفتن تمرکز این تیم و ناکامى هاى 
سریالى خواهد بود. آجورلو ســه هفته اخیر بى اعتنا به سقوط تیمش زمان را با بازى با 
نام هاى هیجان انگیزى چون دنیزلى و الکس نورى تلف کرده و حاال ســاغالم را به 
عنوان تحفه از ترکیه آورده تا بلکه نسخه شفابخشى براى تیم بحران زده اش بپیچد، 

غافل از اینکه بحران اصلى را باید در دفتر مدیریت باشگاه جست وجو کرد.
ســپاهان رکورددار قهرمانى در لیگ برتر در فصل جارى با کرانچار خوش ســابقه و 
کهنه کار هم خوشبخت نشد و کماکان به ســقوط آزاد خود ادامه مى دهد. 
تیمى که در دو فصل اخیر هر روز پایین و پایین تر مى رود و حاال کار 
به جایى رسیده که فانوس به دست گرفته. تیمى که با 20 امتیاز 
حاال براى فرار از سقوط دســت و پا مى زند و هیچ فریادرسى 
ندارد. آنها با شکســت این هفته برابر ســپیدرود همسایه ته 
جدولى خود، یک گام دیگر به سقوط نزدیک شدند و با تداوم 
این روند مى توانند با سقوط به لیگ یک کلکسیون ناکامى ها 
را کامل کرده و بزرگترین شــگفتى لیــگ را رقم بزنند. لیگ 
هفدهم با این ماجراهــا مى تواند یک پایان بندى جذاب، 
هیجانى و حیرت انگیز داشته باشد. در مورد ذوب آهن 
اصفهان پیشــتر در نصف جهان نوشته ایم که 
چقدر حسرت مى خوریم که اگر کمى زودتر 
این تیم با ژنرال به خود آمده بود مى توانست 
تنه به تنه پرسپولیس براى قهرمانى بجنگد. 
آنهــا در نیم فصــل دوم خریدهاى خوبى 
داشــتند و جدیدا هم با خرید خالد شفیعى  
کامل تر از قبل شده اند. در مورد ذوب آهن در 
روزهاى آینده باز هم خواهیم نوشت اما این 
تیم حداقل مدعى عنوان نائب قهرمانى 
است و شاید در پایان بهترین تیم 

نیم فصل دوم لقب بگیرد.

سعید نظرى
 برخى از اعضاى کمیته فنى باشگاه سپاهان بر روى 
گزینه ایرانى و برخــى دیگر نیز بر گزینه خارجى  
براى سرمربیگرى زردپوشــان نظر دارند، اما 
در هیئت مدیره نظر بیشــتر بر روى گزینه 
خارجى است و باید دید برخى از اعضاى 
کمیته فنى مى توانند مدیران سپاهان 
را مجاب به حضور یک چهره نام آشنا 

کنند.
 در حال حاضر منصور ابراهیم زاده و 
یکى دو گزینه از اروپاى غربى یکى 
از گزینــه هاى پیــش روى مدیران 
ســپاهان براى جانشــینى کرانچار به 
شــمار مى رود.ابراهیم زاده طــى دو مقطع 
در کنار فرهاد کاظمى که اولین قهرمانى ســپاهان 

با او به دســت آمد و همینطــور اولین مقطع لــوکا بوناچیچ به عنوان 
کمک مربى در تیم ســپاهان فعالیت کــرد و پــس از آن به عنوان 
ســرمربى موفق شــد دیگر نماینده اصفهان را نائب قهرمان آســیا 

کند.
پس از جدایى کرانچار و با توجه به اینکــه فرصت زیادى براى مربى 
خارجى و کســب شــناخت وجود ندارد، شاید با اســتدالل دو عضو 
تاثیر گــذار کمیته فنــى زردها، مدیران باشــگاه فــردى را انتخاب

 مى کننــد که شــناخت خوبــى از جو حاکم بــر فوتبــال اصفهان 
داشــته باشــد و بر این اســاس مــى تــوان ابراهیــم زاده رایکى 
از گزینه هــاى مدیــران باشــگاه بــه شــمار آورد. در غیــر این 
صــورت یــک گزینــه دانمارکــى و یــک گزینــه انگلیســى از

شانس هاى سرمربیگرى سپاهان محسوب مى شوند.
در حال حاضر و تا زمان معرفى سرمربى،کریم قنبرى به عنوان سرمربى 
موقت سپاهان انتخاب و معرفى شده است. این مربى اصفهانى براى 
سومین بار در چنین وضعیتى هدایت ســپاهان را بر عهده مى گیرد. او 

پیش از این دو بار در سال هاى 1385 و 1390 به طور موقت جانشین 
لوکا بوناچیچ شده بود و این بار جانشین موقت یک مربى خارجى دیگر 
به نام زالتکو کرانچار شــده اســت. قنبرى البته در طول این سال ها 
معموال با مربیان مختلف در کادر فنى سپاهان حضور داشته است. یکى 
از خبرگزارى ها او را با ناصر الجوهر عربستانى مقایسه کرده است. واقعا 
هم همینطور است. نقش قنبرى در سپاهان بى شباهت به نقش ناصر 
الجوهر مربى عربستانى نیست. الجوهر از دو دهه پیش همواره در کادر 
فنى تیم ملى عربستان به عنوان دستیار حضور داشت و 5 بار جانشین 
موقت 5 مربى خارجى به نام هاى میالن ماچاال، اسلوبودان سانتراچ، 
مارتین کوپمان، هلیو دوس آنیوس و خوزه پسیرو در تیم ملى عربستان 

شد.
به احتمــال زیــاد کریم قنبــرى هدایــت ســپاهان در دیــدار با 
فوالد خوزســتان را برعهده دارد و ســپس از روز شــنبه یا یکشنبه 
آینــده ســرمربى جدیــد ســپاهان کار خــود را آغــاز خواهــد

 کرد.

خشایار بیدمشکى
برخى رسانه هاى تهرانى ظاهرا خیلى عالقه اى به تغییر و تحوالت در سپاهان و برون رفت 
این تیم از مشکالت نداشتند و تا توانسته اند به مهر علیزاده به خاطر نامه اخیرش براى تغییر 
مدیریت باشگاه سپاهان تاخته اند. وجود یکى دو غلط در نامه استاندار بهانه اى براى حمله این 

رسانه ها به مهر علیزاده شد.
یکى از این مطالب را با هم مى خوانیم:

به دلیل «ظهور» ضعیف تیم سپاهان در «مسابقات امروز» مقتضى است بالدرنگ نسبت به 

بازنگرى در مدیریت این باشگاه اقدام و نتیجه را به اینجانب اطالع دهید“. این سطرها – که دو 
غلط مشخص و بسیاروحشتناك دارند“-  را مردى نوشته که در جبهه اصالح طلبان به دلیل 
گلى که در 84 وارد دروازه اصالح طلبى کرد تا محمود احمدى نژاد به راحتى به دور دوم برود و 

راى بیاورد و باقى قضایا، لقب هاى جالبى دارد!
مردى که احتماال معناى کلمه ظهور را نمى داند یا حضور یک تیم در میدان مسابقه را ظهور 
مى پندارد. مردى که فکر مى کند یک باشگاه فوتبال در نود دقیقه نه یک مسابقه که مسابقاتى 
را پشت سرگذاشته. به زبان ساده تر رییس سازمان تربیت بدنى سابقى که هنوز فرق بین یک 

مسابقه با چندین مسابقات را نمى داند!
مقصود ایــن نامه ســرتاپا اشــتباه البتــه بــه بارنشســت.هم مدیرعامل اســتعفا داد و 
اینکــه کرانچــار به صــورت توافقى از باشــگاه جدا شــد تا مشــخص شــود برخالف 
شــایعه منتقدانش ، کیســه اخراج ندوخته تا کل پولش را طلب کند. این وســط اما کسى 
نیست بداند که آقاى اســتاندار از این نامه هاى ســرتاپا غلط براى زنده شــدن زاینده رود 
هم  مى نویســند؟ براى برطرف کردن مشــکل حاشــیه نشــین هاى اصفهــان چطور؟

 براى غلبه بر بحران بیکارى هم از این دست نامه ها از استاد مى بینیم یا خیر؟
به گزارش نصف جهان، نویسنده این متن که سعى کرده  مقصر حضور احمدى نژاد در دور دوم 
انتخابات ریاست جمهورى 84 را مهر علیزاده بداند، ظاهرا فراموش کرده که اصالح طلبان دو 
گزینه دیگر با نام هاى مهدى کروبى و مصطفى معین هم داشتند و حضور توأمان آنها باعث 

پراکندگى آراى حامیان اصالحات و در نهایت حضور احمدى نژاد در دور دوم شد. 

به جا  مانده از هفته بیستم لیگ برتر

ذوب آهن مدعى شده، سپاهان کاندیداى سقوط!

نگاهى به گزینه هاى سرمربیگرى سپاهان

ابراهیم زاده و گزینه هاى دانمارکى انگلیسى

عضو کمیته فنى باشگاه سپاهان مى گوید 
که پیش از دیدار برابر ســپیدرود در مورد 

آینده کرانچار تصمیم گیرى شده بود.
قاسم زاغى نژاد پیشکسوت باشگاه سپاهان 
و عضو کمیته فنى باشگاه در گفتگویى در 
خصوص جدایى کرانچــار از تیم عنوان 
کرد: ادامه همکارى بــا کرانچار بیش از 
این امکان پذیر نبود؛ البته نباید این نکته 
را فراموش کرد که سپاهان در بسیارى از 
بازى هاى این فصل علیرغم شایســتگى 

نتیجه نگرفت. 
عضو کمیته فنى باشگاه در ادامه و در پاسخ 
به اینکه چطور کرانچار بدون تشکیل جلسه 
فنى از هدایت تیم کنار گذاشته شد، با اشاره 
به اینکه پیش از دیدار برابر ســپیدرود در 
مورد کرانچار تصمیم گیرى شده بود، تاکید 
کرد: ما پیش از دیدار برابر سپیدرود و پس 

از شکست در دربى تشکیل جلسه دادیم و 
نظر خود را اعالم کردیم و نتیجه هم این 
بود که در صورت شکست مقابل سپیدرود 
آقاى کرانچار از هدایت تیم گذاشته شود. 
ضمن اینکه این شانس به او داده شده بود 
تا در صورت پیروزى تا پایان فصل هدایت 

تیم را برعهده داشته باشد.
وى در ادامه و در پاســخ به این سوال که 
دلیل عدم ناکامى کرانچــار چه بود، بیان 
کرد: دالیل زیادى داشــت ولــى یکى از 
دالیل مى تواند کادر فنى کوچک تیم باشد. 
آقاى کرانچار به دستیار اعتقادى نداشت 
و شــاید همین موضوع به او آسیب زد.  به 
لحاظ فنى آقاى کریمى بســیار باهوش 
هســتند ولى نیمکت تیم در حد استاندارد 
نبود و نفرات بیشترى براى کادر فنى تیم 

بزرگى مثل سپاهان نیاز است.

حمله رسانه هاى پایتخت به استاندار اصفهان

مهر علیزاده مقصر رأ ى آوردن احمدى نژاد شد!مهر علیزاده مقصر رأ ى آوردن احمدى نژاد شد!
قبل از سپیدرود در مورد کرانچار 

تصمیم گرفتیم

امیر قلعه نویى ســرمربى موفق ذوب آهن درباره عدم 
نتیجه گیرى ذوب آهن در نیم فصل اول و تحول این 
تیم در نیم فصل دوم، خاطر نشان کرد: ما در نیم فصل 
اول لیســتى ارائه کردیم که تعدادى از بازیکنان حال 
حاضر در آن بودند که به هر دلیلى نشــد جذب شوند. 
ما مشــکالت درون تیمى داشــتیم کــه نمى خواهم 
آن را بــاز کنم. ما کیفیــت الزم را نداشــتیم اما حاال 
مشکالت درون تیمى حل شــده و کیفیت ما باال رفته 
اســت. باید از بازیکنان تیم که از ابتدا حضور داشتند و 
حاال اضافه شدند تشکر مى کنم. از آقاى دکتر لطفى، 
دکتر فاضل و دکتر صادقى تشــکر مى کنم. همچنین 
از هیات مدیره و آقاى آذرى و آقاى شــهنازى تشکر

 مى کنم که مشکالت را برطرف مى کنند. ما مشکالت 
بودجه اى و درون تیمى داشــتیم و حاال برطرف شده 
اســت اما همچنان با ذوب آهن مورد نظر من فاصله

 داریم.
سرمربى ذوبى ها ادامه داد: گواردیوال مربى بزرگى است 
و کیفیت کار فصل گذشــته و حال حاضر او را مقایسه 
کنید. یک مربى سه ســال زمان الزم دارد تا تفکرات 
خود را پیاده کند و خدا را شــکر مى کنــم که با وجود 
مشــکالت در نیم فصل دوم به کیفیت مورد نظر خود 

دست پیدا کردیم.
قلعه نویى درباره تعامل با تیم ملى و حضور بازیکنان در 
تمرینات تیم ملى گفت: ما تا االن تعامل کامل داشتیم 
و از کادر تیم ملى تشکر مى کنیم. ما یک بازى پلى آف 
داریم که باعث شده بازى هفته بعدى ما سه شنبه برگزار 
شود. من به مارکار آقاجانیان گفتم که فاصله کم است و 
او با کى روش صحبت کرد و ایشان نیز قبول کردند. 6 
ماه تا جام جهانى فرصت داریم و باید یک تعامل خوبى 
وجود داشته باشــد تا تیم ملى با آرامش به جام جهانى 
برود. یک سرى شــیطنت ها اما متاسفانه وجود دارد و   
یک روزنامه تیتر زده بود که قلعــه نویى با کى روش 
درگیر شده است. این مســائل خوب نیست و متاسفانه 
این روزنامه منتسب به دولت است. دولت ادعاى اعتدال 
و امید دارد و باید به جامعه آرامش دهد اما این اتفاق رخ 
مى دهد. ما از این روزنامه دولتــى تعجب مى کنیم. با 
آقاى آقاجانیان صحبت کردیم و ایشــان با کى روش 
حرف زدند و موضوع حل شد اما شما ببینید چه تیترى 
زدند. در مجموع باید به برنامه تیم ملى احترام گذاشت 
تا تیم ملى با آرامش به مسابقات جام جهانى

 برود.

قلعه نویى: از روزنامه 
دولت تعجب مى کنم 

سعید نظرى
 برخى از اعضاى کمیته فنى باشگاه سپاه سپاهان بر روى 
گزینه ایرانى و برخــى دیگر نیگر نیز بر گزینه خارجى  
براى سرمربیگرىگرى زردپوشــان نظر دارند، اما 
در هیئتهیئت مدیره نظر بیشــتر بر روى گزینه 
خارجى است و باید دید برخى از اعضاى 
کمیته فنى مى توانند مدیران سپاهان 
را مجاب به حضور یک چهره نام آشنا 

کنند.
 در حال حاضر منصور ابراهیم زاده و 
یکى دو گزینه از اروپاى غربى یکى 
از گزینــه هاى پیــش روى مدیران 
ســپاهان براى جانشــینى کرانچار به 
شــمار مى رود.ابراهیم زاده طــى دو مقطع 
در کنار فرهاد کاظمى که اولین قهرمانى ســپاهان 
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تا تیم ملى با آرامش به مسابقات جام جهانى
 برود.

پس از قرعه کشــى رقابت هاى جام جهانى  و برخورد 
تیم هاى عربســتان و روســیه در گروه یک، گروهک 
تروریســتى داعش رسمًا مدعى شــد با حمالت خود 
جام جهانــى  را تحت تأثیر قــرار خواهــد داد. اکنون 
خبرگزارى رویتــرز پیش بینى کرده بــا توجه به اینکه 
تیم هاى مســلمان همچون عربســتان و ایران در این 
رقابت ها حضــور دارند، احتمال حمالت تروریســتى 
داعش در بازى هاى این دو تیم بیش از سایر مسابقات

 است.
رویترز این حرکــت داعش را بدین خاطر دانســته که 
آنها پس از شکســت در حمالت تروریســتى به عراق 
و ســوریه، مى خواهند در روسیه مســلمانان ایرانى و 
عربســتانى را هدف حمالت خود قــرار دهند. هرچند 
بدون تردید روس ها اقدامات امنیتى الزم را از مدت ها 
قبل براى برگزارى جام جهانى  در سالمت کامل تدارك 

دیده اند. 

هدف داعش در جام جهانى

باشد. در پایان هفته بیستم نشانه هاى یک برانگیختگى در 
لیگ به چشم مى خورد و این برانگیختگى گویى قرار 

است تا پایان فصل بدل به یک شگفتى غیرمنتظره 
و حیرت انگیز شود.

5در پایان هفته بیستم پرســپولیس با 45 امتیاز در 
–صدر ایستاده. جایگاهى که مدت هاست – تقریبا 

تیول قدرت ســرخ ها قرار فصل– در –قریب به دو

دارد و هیچ تیمى نتوانســته به حریم سرخ ها حتى
2نزدیک شــود. فاصله 12 امتیازى بــا نزدیک ترین

تعقیب کننده ها، حاشــیه امنیتى براى پرسپولیس به 
وجود آورده که به نظر با معجزه و جادو هم نمى توان 

آن را از بیــن برد و این شــکاف عمیق را پر 
ووووووو دو کرد. ســرخ ها در چند هفتــه اخیر

ننننننننننننننننیینن سکته ناقص را برابر دو تیم پا
رابر جدولى تجربــه کرده اند؛ بر
نفت و گســترش فوالد که 
دو تســاوى غیر منتظره به 
4معناى از دست رفتن4 امتیاز 
گرانبهــا بوده، امــا به نظر

ســایر رقبا در یک وارونگى 
عجیب قهرمانى پرسپولیس 
را از حاال پذیرفته اند و حتى به 

نیست و شفر و تیمش باید از حاال براى سکوى دوم بجنگند که البته با توجه به شرایط 
آنها در فصل جارى به ویژه در نیم فصل نخست ارزشى هم طراز با قهرمانى دارد.
برانگیختگى این لیگ تنها به باالى جدول ختم نمى شود. در انتهاى جدول نبرد
جریان است اما از اسامى کلیشه اى مشتریان داغى میان فانوسبه دستان در
و... که بگذریم، نظیر مشکى پوشان، نفت، ســپیدرود ثابت انتهاى جدول
به شــدت جلب نظر مى کند؛ سپاهان نام دو تیم ریشه دار و همیشه مدعى

و تراکتورســازى که حاال در یک حرکت معکوس وار بدل به کاندیداهاى 
سقوط شده اند. تراکتور در ادامه تیره روزى هایش این هفته با نیمکت بدون 

1صاحبش به سایپا هم باخت تا کماکان روى عدد 21 باقى بماند. 
ن  ا تراکتور البته کامال قابل بحر

کهنه کار هم خوشبخت نشد و کماکان به ســقوط آزاد خود ادامه مى
تیمى که در دو فصل اخیر هر روز پایین و پایین تر مى رود و حاال

به جایى رسیده که فانوس به دست گرفته. تیمى که با 20
ححاال براى فرار از سقوط دســت و پا مى زند و هیچ فریاد
ســپیدرود همسا نندارد. آنها با شکســت این هفته برابر
ت جدولى خود، یک گام دیگر به سقوط نزدیک شدند و با
این روند مى توانند با سقوط به لیگ یک کلکسیون ناکام
را کامل کرده و بزرگترین شــگفتى لیــگ را رقم بزنند.
هفدهم با این ماجراهــا مى تواند یک پایان بندى ج
هیجانى و حیرت انگیز داشته باشد. در مورد ذوب
اصفهان پیشــتر در نصف جهان نوشته ای
ز چقدر حسرت مى خوریم که اگر کمى
این تیم با ژنرال به خود آمده بود مى توا
تنه به تنه پرسپولیس براى قهرمانى بج
آنهــا در نیم فصــل دوم خریدهاىخ
داشــتند و جدیدا هم با خرید خالد ش
کامل تر از قبل شده اند. در مورد ذوب آه
روزهاى آینده باز هم خواهیم نوشت ام
تیم حداقل مدعى عنوان نائب قهر
است و شاید در پایان بهترین
نیم فصل دوم لقب بگیر
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همه ما بارها و بارها از اینکــه نمک با بدن ما چه 
مى کند و زمینه ســاز ابتال به انواع بیمارى هاى 
قلبى، پر فشــارى خون و دیابت مى شود شنیده 
ایم، اما از ارتباط میان مصــرف نمک و مغز کمتر 

صحبت شده است.
ممکن است چنین به نظر برسد که مصرف نمک 
ارتباط مســتقیمى با مغز ما نــدارد؛ این در حالى 
است که بر اساس نتایج به دســت آمده از آخرین 
تحقیقات انجام شــده، افرادى که بیش از اندازه 
نمک مصرف مــى کنند، بیــش از دیگران در 
معرض مشــکالتى از قبیل اختالل شناختى یا 

سکته هاى مغزى مى شوند. 
به عقیده کارشناسان، یکى از مهمترین دالیل 
بروز اتفاقاتى از این دست، وجود سلول هایى به 

نام اندوتلیال در الیه درونى رگ هاى خونى است.
همانطور که گفته شد اندوتلیال یک الیه میان رگى 
است که همچون یک بافت پوششى، وظیفه تنظیم 
و محافظت از عروق و ممانعــت از لختگى درون 

رگ ها را بر عهده دارد. 
چنین نقش مهمى با مصرف بیش از حد و همیشگى 
نمک کامًال بر هم مى ریــزد. از طرف دیگر، مغز 
انسان در شــرایطى مى تواند به درستى عمل کند 
که در کنار دریافت اکسیژن کافى، خونى با غلظت 
مناسب و سالم را دریافت کند، موضوعى که مصرف 
نمک به شدت آن را خدشه دار مى کند. عالوه بر 
آنچه گفته شد، مصرف نمک تأثیر شدیدى بر روده 
دارد و سازوکار آن را به شدت دچار اختالل ایجاد 

مى کند.
خبر خوب این است که تأثیر منفى مصرف نمک 
بر بدن ما پس از تنهــا 12 هفته رعایت رژیم 
غذایى صحیح از بین مى رود. در واقع، 
کافى است تصمیم بگیریم نمک 
را از رژیم غذایى خود حذف یا 

کم کنیم.  

کم خونى یک نوع بیمارى ناشــى از کاهــش هموگلوبین خون 
است. کمبود آهن تقریبًا همیشه علت این وضعیت است. در چنین 
شرایطى میزان اکسیژن خون در سلول ها و بافت هاى بدن کاهش 
مى یابد و در نتیجه عضالت ضعیف تر مى شــوند، تمرکز مشکل 
تر شده و بسیارى از مشکالت پوست و مو خود را نشان مى دهند.

کم خونى اغلب ناشى از مصرف کم ماده معدنى آهن است. با این 
حال در موارد خاصى مانند خونریزى، نارســایى کلیه و عوارض 
جراحى نیز بــروز مى کند. در هــر صورت باید بــه دنبال درمان 
تاکیکاردى، فشار خون باال و از دست دادن حافظه شود.کم خونى باشــید چون در صورت پیشــرفت، مى تواند منجر به 

براى رفع عالئم کم خونى پیشنهاد شده اند.خوشبختانه غیر از درمان هاى پزشــکى، درمان هاى طبیعى نیز 
هویج، تربچه و آب 

این ترکیب به علت دارا بودن آهن، پتاسیم و روى منجر به بهبود 
عالئم کم خونى مى شــود. نوشــیدن این ترکیب به طور روزانه، 
باعث تولید گلبول هاى قرمز خون شده و گردش خون را افزایش

مى دهد، ضمن اینکه باعث بهبود ســطح اکســیژن در سلول ها 
مى شود.

جوانه یونجه، گزنه و آب 
ایــن نوشــیدنى سرشــار از ویتامیــن هــا، مــواد معدنــى  و 
آنتى اکســیدان هاى قوى اســت که از درمان کم خونى حمایت

و ضعف و خستگى را نیز از بین مى برد.مى کند. مصرف روزانه این نوشیدنى باعث بهبود کیفیت خون شده 
شیر و کرفس 

اگر دچار عدم تحمل الکتوز نیســتید، این درمان مى تواند مکمل 
خوبى براى مبارزه با عالئم کم خونى باشــد. این نوشیدنى حاوى 
آهن، اسید فولیک و اجزاى آنتى اکسیدانى است که به بهبود کیفیت 

خون و بهینه سازى اکسیژن در سطح سلولى کمک مى کند.
آب انگور و جعفرى 

انگور سرشار از آنتى اکسیدانى به نام رزوراترول است که به از بین 
بردن سموم خون و جلوگیرى از آسیب ســلولى کمک مى کند. 
براى درمان کم خونى است.خواص جعفرى این اثر درمانى را تقویــت مى کند و یک راه مؤثر 

شاه توت، توت فرنگى و سیب
 این نوشیدنى خوشمزه حاوى آهن و همچنین فیبرها و ترکیبات 
نوشیدنى را صبح و ترجیحًا به صورت ناشتا میل کنید.آنتى اکسیدانى اســت که به تصفیه خون نیز کمک مى کنند. این 

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى گفت: اگر در خانواده اى قد پدر 
و مادر متوسط یا کوتاه است، با تغذیه و ورزش مناسب به خصوص 
قبل از بلوغ، کودك مى تواند قد بلندترى نسبت به پدر و مادر خود 

داشته باشد.
کورش صمدپورافزود: منحنى رشد که در واقع شناسنامه سالمت 
کودك است، به والدین کمک مى کند تا بر اساس آن تغذیه و رشد 
کودك را کنترل کنند، به صورت کلى اگر منحنى رشــد کودك 
صعودى باشد، روند رشد او مطلوب اســت و در واقع نگرانى هاى 

والدین با بررسى این منحنى برطرف خواهد شد.
وى در ادامه بیان داشــت: ثابت ماندن وزن فرزند در یک خط از 
منحنى، بیانگر این مسئله است که کودك دچار مشکل شده است، 
اگر منحنى وزن کودك نزولى باشد، بیانگر مشکل جدى تر است. 
منحنى رشد قدى در صورتى که افقى و نزولى باشد، نشان دهنده 
این است که سوءتغذیه طوالنى مدت براى کودك ایجاد شده است 

و باید توسط یک متخصص تغذیه یا پزشک اطفال بررسى شود.
صمدپور ادامه داد: قد نهایى کودك وابسته به عوامل مختلفى مثل 
ارث، میزان فعالیت بدنى، کیفیت برنامه غذایى و وضعیت سالمتى 
کودك است که هیچکدام ازاین عوامل به تنهایى تعیین کننده 

قد نهایى فرزند نیست.
وى با بیان اینکه فرزند باید فعالیت بدنى منظم روزانه داشته باشد 
و این خیلى مهم است که امکان شرکت او را در فعالیت هاى بدنى 
خارج از خانه مثل پیــاده روى، دویدن، دوچرخه ســوارى و... را 
فراهم کنید، اظهارداشت: از یک شــیوه زندگى سالم در خانواده 
تبعیت کنید مثًال به جاى خرید فســت فود وغذاهاى رستورانى 
از غذاى خانگى اســتفاده شــود و یا بجاى زندگى نشســته، از
تفریح هاى خانوادگى که بــا فعالیت بدنى همراه اســت لذت

ببرید. 

55 توصیه براى سالمت چشم ها توصیه براى سالمت چشم ها
چشم ها 

نقش مهمى در ســالمت 
انسان بازى مى کنند و اقدامات بسیارى 

وجود دارد که با کمک آنها مى توان سالمت این 
عضو مهم و حساس را تضمین کرد.

هر سال میلیون ها انسان دچار مشکالت چشمى مى شوند 
برخى از این مشکالت به نابینایى یا از دست رفتن موقت 
بینایى منجر مى شود و بخشى از آنها با عینک و لنزهاى 

طبى قابل درمان است.
در ادامه چند توصیه مفید براى حفظ سالمت چشم 

و جلوگیرى از آسیب دیدن بینایى ارائه شده 
است.

 بهترین اقدام براى اطمینان یافتن از ســالمت چشم ها، 
معاینه مرتب آنهاســت. اگرچه ممکن است فرد در بینایى 
مشکلى نداشته باشــد، اما تا پیش از بررسى دقیق چشم 
پزشک نمى توان به طور 100 درصد از این موضوع مطمئن 
شد. همچنین معاینه چشم ها نه تنها نیاز به عینک را تعیین 
مى کند، بلکه در تشخیص بیمارى هاى چشمى مؤثر است.

 حفظ بینایى چشم ها با مصرف خوراکى هاى مناسب امکان پذیر است. معموًال  مصرف هویج 
براى سالمت چشم ها توصیه مى شود، اما خوراکى هاى بسیارى وجود دارند که به حفظ قدرت 

سرشار از میوه ها و سبزیجات، بینایى کمک مى کند. مصــرف رژیم غذایى 
داراى برگ هاى ســبز تیره سالمت چشم ها را بهبود مى دهند. سبزیجات 
بــروز آب مروارید جلوگیرى حاوى لوتئین و زاکســانتین هستند که از 

مى کند.  داشتن اضافه وزن و چاق بودن فرد را 
در معرض بیمارى هایى همچون دیابت 
قرار مى دهد که مى تواند در نهایت به از 

دست رفتن بینایى منجر شود. همچنین 
کاهش قابل توجــه وزن بر پیشــگیرى از

آسیب دیدگى چشمى، ناشــى از فشار خون 
باال، دیابت و چاقى تأثیر مثبت 

دارد.

مهمترین نقش عینــک آفتابى، حفظ 
سالمت چشــم ها در برابر اشعه فرابنفش 

است.

اگر در تمام طول روز به صورت مداوم با رایانه کار مى کنید 
و از استراحت دادن به چشم ها غافل هستید، در پایان روز 
دچار خستگى در چشم ها مى شوید. کارشناسان به افراد 
توصیه مى کنند به ازاى هر 20 دقیقه کار کردن با کامپیوتر، 

باید مدت 20 ثانیه به فاصله دور نگاه کنند.
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محققــان مى گویند کســانى که زیاد 
ماهى مى خورند و آن را به عنوان یکى 
از غذاهــاى اصلى شــان به رســمیت 
مى شناسند، نه تنها روزبه روز باهوش تر 

مى شوند، بلکه آرام، عمیق و به موقع 
هم مى  خوابند. نورون هاى مغز شما 
براى اینکه عملکرد مناسبى داشته 
باشند، به امگا3 نیازمند هستند و به 
همین دلیل، خوردن ماهــى مى تواند 
طیف وسیعى از عملکردهاى مغزى تان 

را بهبود ببخشد.
از ســوى دیگر، وقتى به علت مصرف 
ماهى سرشار از امگا3، خوب مى خوابید، 
قدرت حافظه تان بیشتر مى شود و توانایى 
مغزتان در به خاطرسپردن موضوعات و 

بازیابى اطالعات افزایش پیدا مى کند.

 اگــر به هــر دلیــل امــکان مصرف 
غذاهاى دریایى را ندارید (طعمشــان را 
نمى پسندید، هزینه شــان زیاد است یا 
در دسترس تان نیســت) مى توانید بعد 
از مشورت با پزشــکتان، دوز مناسبى از 
مکمل هاى حاوى امگا3 را مصرف کنید.

درست است که مصرف مکمل، به اندازه 
تغییردادن عــادات غذایى، نمى تواند به 
بدنتان فایده برساند، اما الاقل تا اندازه اى 
آسیب هاى ناشى از این کمبود را در بدن 
جبران مى کند و مانع از آســیب دیدگى 

بیشتر مى شود.

نه کنجد
بدن با مصرف دا

سالمت 
تقویت 

دانه کنجد، عالوه بر آنکه در آشپزى مورداستفاده 
قرار مى گیرد، به دلیل خواص متعدد تغذیه اى و 

دارویى، در طب سنتى هم کاربرد دارد.
به گفته کارشناسان تغذیه، درحالى که ویژگى هاى 
آنتى اکسیدانى موجود در دانه کنجد با پیرى مقابله 
مى کند، اسیدهاى چرب امگا موجود در آن به رشد 

مو کمک مى کند.
کنجد همچنین به درخشندگى پوست و بهبود 
زخم پوســتى کمک مى کند. دانه هاى کنجد 
منجر به حفظ گرما و رطوبت پوست مى شوند. 
دانه هاى کنجد سرشار از ویژگى هاى ضدالتهابى 

هســتند که براى بهبود قرمزى و سایر 
مشکالت پوست صورت از 

طریق رهایى از پاتوژن ها و سایر عوامل مسبب 
عفونت هاى پوستى ضرورى مى باشند. 

فواید کنجد فقط به پوست ختم نمى شود، بلکه 
براى مو هم خاصیت دارد. گفته مى شود کنجد 
با تغذیه ریشه مو با اسیدهاى چرب امگاى خود، 
موجب رشــد مو مى شــود. همچنین کنجد به 
مرطوب سازى پوست سر کمک کرده و جریان 
خون به سمت فرق سر را در جهت جوان سازى 

فولیکول هاى مــو بهبود مى 
همچنین  بخشد. 

روغن کنجد در مقایسه با سایر روغن ها، حاوى 
باالترین میزان روغن است. مصرف این روغن 
به از بین بردن پالك هاى دندانى کمک کرده و 

بهداشت دهان و دندان را افزایش مى دهد.
همینطور روغن کنجد با تسکین یبوست، سالمت 
گوارش را بهبود مى بخشد. همچنین مصرف این 
روغن براى افرادى که به دلیل ابتال به ســرطان 

تحت درمان رادیوتراپى هستند، مفید است.

ترکیبات دانه کنجد، نظیر منیزیم، به حفظ میزان 
سالم انسولین و گلوکز کمک مى کند و احتمال 
ابتال به دیابت را کاهش مى دهد. میزان منیزیم 

کنجد براى کاهش فشارخون هم ایده آل است.
همچنین دانه هاى کنجد داراى خواص ضدپیرى 
هستند که با تغذیه موها، مانع از سفیدشدن آنها 

مى شوند. 

براى درمان کم خونى5 نوشیدنى سالم 

شد. همچنین
مىکند، بلکه در تشخیص بیمارى هاى چشمى مؤثر

ب مى شوند،
هم مى  خو
براى اینک
باشند، به
همین دلیل
طیفوسیع
بهبود ببخ را
از ســوى
س ا ماهى بخورید 

تا خوب بخوابید

از مهمترین دالیل  یکى سان،
ن دست، وجود سلول هایى به 

د، مصرفنمکتأثیر شدیدى بر روده چ
دارد و سازوکار آن را به شدت دچار اختالل ایجاد 

مى کند.
خبر خوب این است که تأثیر منفى مصرف نمک 
بدن ما پس از تنهــا 12 هفته رعایت رژیم 2بر

غذایى صحیح از بین مى رود. در واقع، 
کافى است تصمیم بگیریم نمک 
را از رژیم غذایى خود حذف یا 

کم کنیم.

مصرف نمک بیش از حد با مغز ما چه مى کند؟ 
به رشد قد کودکتان توجه کنید 

مى کند و زمینه ســ
قلبى، پر فشــارى
ایم، اما از ارتباط میا
صحبت شده است.
ب ممکن است چنین
ارتباط مســتقیمى
است که بر اساس نت
تحقیقات انجام شـ
نمک مصرف مــ
معرض مشــکال
سکته هاى مغزى
به عقیده کارشناس

 در خانواده اى قد پدر 
 مناسب به خصوص 
ت به پدر و مادر خود 

ع شناسنامه سالمت 
س آن تغذیه و رشد 
حنى رشــد کودك

ر واقع نگرانى هاى 
د.

فرزند در یک خط از 
ر مشکل شده است، 
شکلجدى تر است. 
ى باشد، نشان دهنده 
ك ایجاد شده است 

فال بررسىشود.
عوامل مختلفى مثل 
 و وضعیت سالمتى 
هایى تعیین کننده 

م روزانه داشته باشد 
فعالیت هاى بدنى ر
ســوارىو... را خه
ى سالم در خانواده 
غذاهاى رستورانى 
دگى نشســته، از
مراه اســت لذت

به عقیده کارشناس
بروز اتفاقاتى از این
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پراید نقره اى، تابوت مرد طالفروش شد
ســارقان با ورود به یک مغازه طالفروشى در یاسوج پس از ســرقت، مغازه دار را با خود به 
گروگان بردند و بعد از چند ساعت جســد او را به همراه خودرو در پارك جنگلى یاسوج رها 

کردند.
در ساعت 14 و یک دقیقه روز شنبه، 30 دى ماه سال جارى به مرکز فوریت هاى پلیسى 110 
اعالم شد، مغازه طالفروشى شخصى واقع در میدان هفت تیر یاسوج به وسیله کلید در آن باز 

شده و مقدارى طال و جواهرات موجود به هم ریخته است.
در بررسى ها مشخص شد سارقان که گویا با لباس مبدل زنانه به طالفروشى ورود پیدا کرده 
بودند، پس از سرقت مقدارى طال، مرد فروشنده را به زور سوار خودروى پراید نقره اى کردند 

و از محل حادثه گریختند.
بر اساس این گزارش در حالى که تالش پلیس براى پیدا کردن سرنخ ادامه داشت، گزارشى 
مبنى بر پیدا شدن یک جســد درون پراید نقره اى در پارك جنگلى یاسوج دریافت شد که 
مأموران انتظامى بالفاصله خود را به محل حادثه رساندند و بعد از بررسى مشخص شد که 
جسد متعلق به فروشنده مغازه طالفروشى بوده است. شاهدان عینى ادعا کردند که مقتول با 
اصابت جسم سخت به سر و کتف جان خود را درون خودرو از دست داده است. در حال حاضر 
جسد مرد طالفروش به پزشکى قانونى یاسوج براى بررسى و کالبد شکافى منتقل شده است.
این در حالى است که پلیس، روز شنبه در گفتگو با ایرنا، سرقت یا گروگانگیرى این حادثه را 

نامعلوم عنوان کرده بود.
شایان ذکر است؛ سرقت از طالفروشى پیش از این نیز در کهگیلویه و بویراحمد رخ داده بود 
که در یک مورد آن ششم شهریور امسال دو فرد مسلح پس از ورود به یک مغازه طالفروشى 
در خیابان بالدیان شهر دوگنبدان صاحب مغازه و دو فرزندش را با اسلحه کالشینکف مورد 
هدف گلوله قرار دادند. سارقان مسلح پس از سرقت مقادیرى طال با یک دستگاه خودروى پژو 
405 نقره اى از محل فرار کردند. در این حادثه یکى از پسران صاحب طالفروشى کشته شد 
و صاحب طالفروشى نیز پس از انتقال به بیمارستان جان باخت و پسر دیگر مرد طالفروش 
زخمى شد. پس از گذشت حدود سه ماه از این جنایت و سرقت مسلحانه طالفروشى، مأموران 

پلیس آگاهى استان موفق شدند سارقان را در 15 آذر امسال دستگیر کنند.

دادســتان عمومى و انقالب مرکز اســتان کرمانشاه از 
دســتگیرى تعدادى از متهمان به دست داشتن در قتل 
چهار زن کرمانشاهى که هفته گذشته در «باغ فردوس» 

به قتل رسیدند، خبرداد. 
محمدحسین صادقى در گفتگو با میزان با اعالم خبر فوق 
اظهار داشــت: تعدادى از افرادى که ظن به دخالت آنها 
در واقعه جنایى آرامستان وجود دارد شناسایى ودستگیر
 شده اند. وى ادامه داد: تحقیقات با جدیت و بدون وقفه 
تحت نظارت مستقیم و مستمر اینجانب وتوسط بازپرس 

ویژه دادسرا ادامه دارد.
دادستان عمومى و انقالب اســتان کرمانشاه یادآورشد: 
عالوه بر دســتگیرى تعدادى از افــرادى که در جنایت 
نقش داشــته اند، افرادى نیز که از جهت مســاعدت در 
اخفاى متهمین اصلى تحت پیگرد قانونى قرارگرفته اند 
شناسایى ودستگیر شده اند. وى تأکید کرد: متعرضین به 
نفوس مردم که بى پروا نقض قانون مى کنند، بى شک 

حریم امنى درهیچ کجاى کشور نخواهند یافت.

صادقى درخصوص مجازات پناه دادن به مجرمان، عنوان 
کرد: اگرشخصى کسى را که متهم به ارتکاب جرمى است 
و قانونًا امر به دستگیرى او صادرشــده است به علم به 
موضوع مخفى کند یا وسایل فرار او را فراهم کند مجرم 

است و مجازات خواهد شد. 
شایان ذکر است در پى وقوع یک فقره قتل در اسفندماه 
سال 95، وراث مقتول شامل فرزندانش با وجود مخالفت 
برادران مقتول اعالم گذشــت کردند و همین موضوع 
موجب دلخورى دو برادر مقتول شــد. در پى آن، ساعت 
9 صبح روز جمعه  22 دى ماه سال جارى  هنگام حضور 
همسر و ســه دختر آن مرحوم بر ســر مزار پدرشان در 
آرامستان باغ فردوس کرمانشاه، برادران مقتول با حضور 
در آنجا به ضرب گلوله اقدام به قتل هر چهار زن کردند. 
متهمان پس از وقوع قتل با اســتفاده از دو قبضه سالح 
کالشینکف، با یک دســتگاه پراید اقدام به فرار کردند 
و چند ســاعت بعد از وقوع جنایت، خودروى حامل آنان 

در محل جاده روستاى پشته کش کرمانشاه کشف شد.

پســر شــرور وقتى جواب منفــى از خانــواده دختر 
مورد عالقــه اش را شــنید اقــدام به تیرانــدازى و 

آتش افروزى خانه دختر جوان کرد.
چندى قبل جوان شــرورى در سطح شــهر آبادان با 
تیراندازى هاى خود باعث ناامنى در سطح شهر شده بود 
که در این راستا سرهنگ سید محسن تقى زاده، رئیس 
پلیس آبادان دستور داد تا تیمى از مأموران کالنترى 13 

قدس براى دستگیرى عامل این تیراندازى ها 

وارد عمل شوند.
مأموران در گام نخســت تحقیقات پى بردند که عامل 
این تیراندازى پســر جوانى به نام «امیــر» معروف به 
«امیر نخلى» اســت که یکى از متهمان ســابقه دار و 
تحت تعقیب در پلیس چند شهر استان خوزستان است. 
تیم پلیسى در ادامه تحقیقات پى بردند که امیر بارها به 
ســمت خانه دختر مورد عالقه اش تیراندازى کرده و 
یک بار نیز خانه آنها را هدف آتش ســوزى قرار داده

 است.
«ابومالــک» پــدر دختر 
جوان در تحقیقات پلیســى 
گفت: «امیر نخلــى چند بار 
خانواده اش را به خواستگارى 
دخترم فرســتاد اما به دلیل 
اینکه این جوان سابقه دار 
خالفکار  و 
بــه  اســت 
ستگارى  خوا
آنهــا جــواب 

منفى دادم که امیر به همین دلیل با سالح کالشینکف 
خانه ما و بستگانمان را به رگبار بست. این جوان شرور 
یک بار که ما در خانه در حال اســتراحت بودیم اقدام به 
آتش زدن خانه مان کرد و پا به فرار گذاشت.» ابومالک 
ادامه داد: «لقب امیر به امیر نخلى به دلیل این است که 
همیشه داخل نخلستان ها پنهان مى شود و بى خانمان

 است.»
تجسس هاى پلیســى ادامه داشــت تا اینکه مأموران 
کالنترى 13 قدس آبادان پى بردند که این جوان شرور 
به یک خانه فساد در منطقه کشتارگاه رفت و آمد دارد. 
همین سرنخ کافى بود تا مأموران دو شبانه روز به صورت 
نامحســوس این خانه فســاد را تحت نظر قرار دادند و 
در نهایت ساعت 3 بامداد شــنبه مأموران با اطمینان از 
حضور امیر در خانه فســاد با عملیات غافلگیرانه وى را 

دستگیر کردند.
امیر وقتى در برابر 20 شاکى پرونده اش قرار گرفت به 
تیراندازى هایش اعتراف کرد و گفت:«سه سال است که 
تحت تعقیب پلیس هستم و هیچ وقت فکر نمى کردم 

دستگیر شوم.»

 دستگیرى 
مظنونان 
قتل 4 زن 
کرمانشاهى

«امیر نخلى» خانه دختر  مورد عالقه اش را آتش زد
آزار و اذیت 

دانش آموزان 
در کانال آب

پسر جوان که سه ماه قبل دختر مورد عالقه اش را از دست 
داده بود در یک ماجراى آتشین و به طرز مرموزى به کام 

مرگ فرو رفت.
ساعت 11 شامگاه شنبه 30 دى ماه امسال پسر جوانى با 
یکى از دوستانش به نام «میثم» تماس گرفت و متوجه شد 
که میثم به پاتوق همیشگى شان در نزدیکى پارك چیتگر 

تهران رفته است.

«کامران» با اطالع از ماجرا براى دیدن میثم به ســمت 
گودالى که همیشه با دیگر دوستانشان در آنجا آتش روشن 
مى کنند و دور هم جمع مى شوند رفت. پسر جوان وقتى به 
گودال رسید مشاهده کرد که آتش روشن شده اما خبرى 
از میثم نیست و شــروع به صدا کردن میثم و جستجو در 
اطراف پاتوق کرد که ناگهان با صحنه عجیبى روبه رو شد.
جسد میثم در حالى که آثار سوختگى روى بدنش مشهود 

بود روى زمین افتاده بود که کامران با دیدن این صحنه 
با مأموران کالنترى عوارضى 181 تهران – کرج تماس 

گرفت و از آنها در خواست کمک کرد.
خیلى زود مأموران پاى در محل گذاشتند و پس از تأیید 
مرگ میثم 19 ســاله، تیمى از مأموران اداره 10 پلیس 
آگاهى تهران همراه بازپرس ویژه قتل و تیم تشــخیص 
هویت براى تحقیقات فنى وارد عمل شدند و تحقیقات 

نشان از آن داشت که میثم دســت به خودکشى آتشین 
زده است.

کامــران در صحنه جــرم هدف تحقیق قــرار گرفت و 
گفت: «وقتى به میثم زنگ زدم ادعا کــرد که در پاتوق 
همیشگى مان است؛ من هم به اینجا آمدم؛ ابتدا خبرى 
از میثم نبود اما وقتى جستجو کردم جسد سوخته اش را 

دیدم.»

کارآگاهان در این مرحله پى بردند که میثم از سه ماه قبل 
بخاطر فوت دختر مورد عالقه اش دچار افسردگى شده 
است و احتمال خودکشى را در فرضیه هاى خود قرار دادند 
اما تجسس هاى فنى براى افشاى راز این جسد سوخته 
ادامه دارد.بنا به این گزارش، جسد پسر جوان به پزشکى 
قانونى منتقل شد و تحقیقات تکمیلى این پرونده آتشین 

در اداره 10 پلیس آگاهى تهران ادامه دارد. 

خودسوزى  مشکوك پسر عاشق پیشه 

دزد خودورى  مزدا 3 در یک تعقیب و گریز 
پلیسى و با شــلیک چند گلوله به الستیک 

خودروى سرقتى، در تهران دستگیر شد.
شــنبه شــب واحد گشــت موتورسوار 
کالنترى تهران به یک دســتگاه خودرو 
مزدا3 ســفیدرنگ با یک نفرسرنشــین 
مشکوك شــد. پس از استعالم مشخص 
شد خودرو داراى سابقه سرقت است. به 
وى دستور ایست داده شــد که راننده به 
محض مواجهه با پلیس به طرز وحشتناکى 

اقدام به فرار کرد.
واحد گشت موتورســوار بالفاصله اقدام 
به تعقیب وى کــرد و واحدهاى خودرویى 
کمکى نیز به ســمت محل متوارى شدن 
خودرو اعزام شدند. خودرو مزدا3 ضمن بى 
توجهى به آژیر و دستور مکرر ایست، تغییر 
مســیر داد و با حرکات مارپیچ در حرکت 

خودروهاى عبورى اخالل ایجاد مى کرد.
 نهایتاً با توجه به عدم توجه راننده خودرو 
به اخطار پلیس، مأموران با رعایت قانون 
به کارگیرى سالح اقدام به شلیک تیرهاى 
هوایى کردند که به علت عدم توقف راننده 
خودرو و ادامه مسیر به سمت خیابان دماوند 
با شــلیک یک تیر جنگى دیگر به سمت 
الســتیک عقب و اصابت تیر به الستیک 
خودرو حوالى بیمارســتان بوعلى پس از 
برخورد با گاردریل متوقف شد. راننده با رها 
کردن خودرو به صورت پیاده متوارى شد 
که با هوشیارى پلیس فرد سارق دستگیر 

شد.
 در بازرســى از متهم یک ابزار دست ساز 
کشف شــد که مخصوص تخریب قفل 
ســوئیچ خودروهاى مزدا 3 بود که توسط 
ســارقین حرفه اى مورد اســتفاده قرار 

مى گیرد.

مرد موتورسوار که در تصادف با خودروى 
خانمى جوان به او پیشنهاد ازدواج داده بود 
به اطالعات حافظه گوشى تلفن همراه این 
زن دست یافت و  اقدام به آبروریزى او در 

فضاى مجازى کرد.
ســرهنگ مجتبى موهبتى، رئیس پلیس 
شهرستان جغتاى خراسان رضوى در این 
باره گفت: این زن جوان که مطلقه بوده در 
مدت کوتاهى پس از این آشنایى تصادفى، 
پى به اعتیاد جوان 25ســاله موتورسوار 
برده و به او جواب رد مى دهد. اما پســر 
25ساله که ناراحت شــده بود با انتشار 
عکس هاى او در فضاى مجازى زن بیچاره 
را تهدید کرد که «بالیى ســرت مى آورم 

که مرغ هاى آسمان به حالت گریه کنند».
رئیــس پلیــس شهرســتان جغتاى 
خاطرنشــان کرد: با اعالم شــکایت زن 
جوان، متهم پرونده دســتگیر و به مراجع 

قضائى معرفى شد.

فرار نافرجام دزد مزدا 3  

آشنایى تصادفى 
دردسرآفرین

مرد شــیطان صفتى که با اغفال دانش آموزان آنها را به 
اطراف تهران بــرده و مورد آزار و اذیت قــرار داده بود، 
بازداشت شــد. این مرد جوان از مدتى قبل با حضور در 
مقابل مدارس پایتخت پسران دانش آموزانى که بین ده 
تا 15 سال سن داشتند را اغفال کرده و آنها را مورد اذیت 

و آزار قرار داده بود.
شگرد این مرد به نحوى بود که با مراجعه به دانش آموز 
مدعى مى شد که یک گلدان را خریده و قصد دارد آن را 
به خانه مادربزرگ خود ببرد اما به تنهایى نمى تواند این 
کار را انجام دهد و نیاز به کمک دارد. این فرد در نهایت 
دانش آموزان را سوار بر موتورسیکلت یا خودروى پراید 

مى کرده و آنها را به کانال آبــى در حوالى تهران برده و 
مورد آزار و اذیت قرار مى داد و  در نهایت رها مى کرد.

تاکنون پنج دانش آموز که توسط این شیطان صفت مورد 
آزار و اذیت قرار گرفته اند، از این متهم شکایت کرده اند. 
این متهم در اظهارات اولیه با قبول آزار و اذیت این پنج 
دانش آموز مدعى شده که به دلیل اعتیاد به مواد مخدر و 

توهمات ناشى از آن دست به کار زده است.
این مرد شیطان صفت با دستور قاضى سهرابى، بازپرس 
شعبه نهم دادسراى امور جنایى تهران بازداشت شده و 
تحقیقات از وى توســط مأموران اداره شانزدهم پلیس 

آگاهى پایتخت ادامه دارد.

انفجار پیک نیک گاز در لرســتان دو کشته و 
هفت مجروح برجاى گذاشت.

 صبح روز شنبه ســى امین روز زمستان  سال 
جارى اهالى روستاى بابا بزرگ نورآباد لرستان 
با صداى انفجار سراســیمه بــه خیابان هاى 
روستا آمدند. دقایقى بعد مشخص شد یکى از

 خانه هاى روستا به علت انفجار گاز ویران شده 
است.  با کمک اهالى، 9 نفر از اعضاى خانه از 
زیرآوار و دود خارج شدند که مشخص شد دو نفر 
از آنها جان خود را از دست داده اند. هفت مصدوم 
دیگر با خودرو اهالى به بیمارستان منتقل شدند 
و تحت درمان قرار گرفتند. بررسى هاى اولیه 
پلیس نشان مى داد این انفجار به علت ترکیدن 

پیک نیک گاز رخ داده است.

زن و شوهر ســارق لوازم خودرو منطقه فالح 
تهران دستگیر شدند.

رئیس کالنترى 161 ابوذر اظهار داشت: حسب 
اطالعات واصله مبنى بر اینکه زوج سابقه دارى 
که به تازگى از زندان آزاد شــده اند مجدداً در 
زمینه سرقت لوازم خودرو فعالیت دارند، موضوع 
در دستور کار تیم عملیاتى کالنترى قرار گرفت.

سرهنگ اردشیر نادرى افزود: با رصد تحرکات 
آنان مأموران متوجه شدند در ساعات بامدادى 
زوج ســارق در کوچه هاى فرعى منطقه فالح 
حاضر مى شوند و با استفاده از سیم مفتولى اقدام 
به باز کردن درب خودرو و سرقت ضبط و لوازم 
وسیله نقلیه مى کردند که بالفاصله پس از رؤ یت 

دستگیر شدند.

فرمانده انتظامى رازو جرگالن اســتان خراسان 
شمالى از مرگ پسرى 15 ساله در سانحه تصادف  
خبر داد. سرهنگ اکبر ســجادى اظهار داشت: 
موتورسیکلت این پسر 15 ســاله (ن. خ) هفته 
گذشــته به علت تصادف با یک دستگاه وانت، 
به پارکینگ منتقل شد. وى افزود: متأسفانه این 
پسر ظهر شنبه پس از گرفتن موتورش در حین 
بازگشت به رازو در همان جاده اى که هفته گذشته 
تصادف کرده بود، با یک دســتگاه پراید برخورد 
مى کند و درنهایت جان خود را از دست مى دهد. 
سرهنگ ســجادى گفت: کارشناسان پلیس راه 
علت این تصادف را انحراف به چپ راکب موتور و 
تخطى از سرعت غیرمجاز توسط راننده خودروى 

پراید اعالم کرده اند.

انفجار مرگبار 
پیک نیک 

پیوند مفتولى زن و شوهر سارق 
با دستگیرى آنها گسست

مرگ پسر 15 ساله پس از گرفتن 
موتورسیکلت  از پارکینگ

پســر شــرور وقتى جواب منفــى از خانــواده دختر
مورد عالقــه اش را شــنید اقــدام به تیرانــدازى و 

آتش افروزى خانه دختر جوان کرد.
چندى قبل جوان شــرورى در سطح شــهر آبادان با 
تیراندازى هاى خود باعث ناامنى در سطح شهر شده بود 
که در این راستا سرهنگ سید محسن تقى زاده، رئیس 
3پلیس آبادان دستور داد تا تیمى از مأموران کالنترى 13

لمل اینین تیریراندازى ها  یرتگیرىى عا سسقدسبربر براىى دس

وارد عمل شوند.
مأموران در گام نخســت تحقیقات پى بردند که عامل 
این تیراندازى پســر جوانى به نام «امیــر» معروف به 
«امیر نخلى» اســت که یکى از متهمان ســابقه دار و 
تحت تعقیب در پلیس چند شهر استان خوزستان است. 
تیم پلیسى در ادامه تحقیقات پى بردند که امیر بارها به 
ســمت خانه دختر مورد عالقه اش تیراندازى کرده و 
یک بار نیز خانه آنها را هدف آتش ســوزى قرار داده

 است.
«ابومالــک» پــدر دختر 
جوان در تحقیقات پلیســى 
گفت: «امیر نخلــى چند بار 
خانواده اش را به خواستگارى 
دخترم فرســتاد اما به دلیل 
اینکه این جوان سابقه دار 
خالفکار  و 
بــه  ااساســت 
ستگارى  خخوا
آآنآنهههــا جــواب 

دلیل با سالح کالشینکف به همین منفى دادم که امیر
خانه ما و بستگانمان را به رگبار بست. این جوان شرور
یک بار که ما در خانه در حال اســتراحت بودیم اقدام به
آتش زدن خانه مان کرد و پا به فرار گذاشت.» ابومالک
ادامه داد: «لقب امیر به امیر نخلى به دلیل این است که
همیشه داخل نخلستان ها پنهان مى شود و بى خانمان

 است.»
تجسس هاى پلیســى ادامه داشــت تا اینکه مأموران
3کالنترى13 قدس آبادان پى بردند که این جوان شرور
به یک خانه فساد در منطقه کشتارگاه رفت و آمد دارد
همین سرنخ کافى بود تا مأموران دو شبانه روز به صورت
و نامحســوس این خانه فســاد را تحت نظر قرار دادند
3در نهایت ساعت 3 بامداد شــنبه مأموران با اطمینان از
حضور امیر در خانه فســاد با عملیات غافلگیرانه وى ر

دستگیر کردند.
20 شاکى پرونده اش قرار گرفت به امیر وقتى در برابر
تیراندازى هایش اعتراف کرد و گفت:«سه سال است که
تحت تعقیب پلیس هستم و هیچ وقت فکر نمى کردم

دستگیر شوم.»
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نفــس خــود را از هرگونــه پســتى بــازدار، هرچند تــو را به 
اهدافت رســاند، زیرا نمى توانى به اندازه آبرویى که از دست 
مى دهى بهایى به دســت آورى. برده دیگرى مبــاش، که خدا تو 
را آزاد آفرید، آن نیک که جز با شر به دست نیاید نیکى نیست

و آن راحتــى که با ســختى هاى فراوان به دســت آید، آســایش 
موال على (ع)نخواهد بود.

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر 
در نظر دارد نسبت به اجاره جایگاه عرضه گاز طبیعى CNG واقع در 
ضلع شرقى میدان امام خمینى از طریق مزایده عمومى و براساس 

قیمت کارشناسى انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر 
و دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار 

آگهى نوبت دوم به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.

تجدید آگهى مزایده

مهدى دوستى- شهردار پیربکران

چاپ دوم

شهردارى کمشچه در نظر دارد به استناد مصوبه دوم صورتجلسه شماره 10 
مورخ 96/10/19 شوراى اسالمى شهر نسبت به فروش یک دستگاه مینى لودر
 LG  312 مدل 1394 از طریــق برگزارى مزایده اقــدام نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده و بازدید از دستگاه، به جز ایام 
تعطیل و در ساعات ادارى به شهردارى کمشچه مراجعه نمایند. آخرین مهلت 

تحویل اسناد تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 96/11/12 مى باشد.
شماره تماس 45488030

آگهى مزایده

حبیب رضوانى- شهردار کمشچه

نوبت دوم

شــهردارى نصرآباد در نظر دارد به اســتناد بند دوم صورتجلســه 
مورخ 96/10/20 شــوراى اسالمى شــهر نســبت به برگزارى مزایده 
عمومى فــروش یک قطعــه زمین با کاربرى مســکونى اقــدام نماید. 
متقاضیان مى توانند تــا تاریــخ 1396/11/14 جهت دریافت اســناد 
مزایده و کســب اطالعات بیشتر به شــهردارى مراجعه نمایند. آخرین 
مهلت تکمیل و تحویل اســناد مزایده پایان وقت ادارى روز یک شــنبه 

مورخ 1396/11/15 مى باشد.
تلفن تماس: 03146655650

آگهى مزایده عمومى مرحله اول

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد

نوبت دوم
شهردارى نصر آباد

شهردارى حبیب آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 16 مورخ 
1396/9/22 شوراى محترم اسالمى شهر حبیب آباد نسبت به احداث 
نیروگاه خورشیدى با اعتبار بالغ بر 5/000/000/000 ریال به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت 
مى شود جهت شرکت در مناقصه و خرید اس ناد تا تاریخ 96/11/11 به 
شهردارى مراجعه و یا با شماره تلفن 03145482321 تماس حاصل 

فرمایند. 

آگهى مناقصه

سید جواد لقمانى- شهردار حبیب آباد

نوبت دوم
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کاهش صدمات حوادث کار در 
اصفهان

امسال آمار فوت شدگان ناشـى ازحوادث کار در استان 
اصفهان شش درصد کاهش داشته است .

مدیر کل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت امسال 66 
مرد به علت فوت ناشى از حوادث کار در مراکز پزشکى 
قانونى استان اصفهان معاینه شدند که در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال کاهش داشته است.
على سلیمانى پور افزود: امسال هزار و 984نفر از حوادث 
کار مصدوم شدند که نسبت به مدت مشابه پارسال بیش 

از شش درصدکاهش داشته است.
به گفته وى، بیشترین علل فوت در حوادث کار مربوط 
به برخورد جسم سخت با سهم 40 درصدى و سقوط از 

بلندى با سهم 30 درصدى بوده است.
مدیر کل پزشکى قانونى استان اصفهان افزود: همچنین 
در آذر امسال، 13 مرد به علت فوت ناشى از حوادث کار 
در مراکز پزشکى قانونى اسـتان اصفهان معاینه شدند 
که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش 

داشته است.

رصد آسمان اصفهان را 
از دست ندهید

مدیر مرکز آموزش نجوم ادیب گفت: دویست و پنجاه و 
پنجمین برنامه رصد عمومى آسمان شب به همت مرکز 
آموزش نجوم ادیب اصفهـان در تاریخ پنجم بهمن ماه 

برگزار مى شود.
مهـدى اسـحاقى اظهارداشـت: در این برنامه مشـابه 
برنامه هاى قبـل، عموم مردم مـى توانند بـا ابزارهاى 
پیشـرفته رصدى، به رصد ماه، سـیارات و سـایر اجرام 
آسـمانى قابل رصد کردن در آسـمان شـهر بپردازند و 
سـواالت خود را پیرامون آسـمان شـب از کارشناسان 

رصدى حاضر در برنامه بپرسند. 
مدیر مرکز نجوم ادیب تصریح کرد: این برنامه پنجشنبه 
پنجم بهمن ماه 96 از سـاعت 18 تا 21، در محل مرکز 
آموزش نجـوم ادیـب برگزار خواهد شـد و شـرکت در 
رصدهاى عمومى آسمان شب آزاد و رایگان است و نیاز 

به ثبت نام قبلى ندارد.

آغاز النه کوبى 
جوندگان موذى در اردستان

سرپرسـت اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرسـتان 
اردسـتان از آغاز طرح النـه کوبى جونـدگان موذى در 
سـطح 175 هکتـار از تاغزارهـاى شـمال شـهر زواره 

خبر داد.
غالمرضا الهیارى اظهارداشـت: مرحلـه اول طرح النه 
کوبى جوندگان موذى و مبارزه با آفت موش صحرایى، 
به عنوان مخزن اصلى بیمارى سـالک در سـطح 175 
هکتار از تاغزارهاى شـمال شـهر زواره اردستان انجام 

مى شود.
وى با اشاره به اینکه طرح مبارزه با آفت موش طى بازه 
زمانى دو ماهه اجرایى مى شود، گفت: موش صحرایى 
جونده موذى و یکى از گونه هاى مهاجم است که باعث 
آسیب هاى فراوان اقتصادى و زیست محیطى ناشى از 
تخریب انبار مواد غذایى، از بین بردن جنگل هاى طبیعى 
دست کاشت و پوشش گیاهى و وارد آوردن خسارت به 

محصوالت کشاورزى، زراعى و باغى مى شود.

معرفى قهرمان فوتبال کارگران 
در اصفهان

لرستان در نصف جهان جام قهرمانى را باالى سر برد.
درمرحله نهایى مسابقات فوتبال کارگران کشور که از 25 
دى به مدت پنج روز به میزبانى اصفهان برگزار شد، تیم 
لرستان در دیدار نهایى 2 بر صفر مقابل شهردارى کرج 

به پیروزى رسید و به مقام نخست دست یافت.
در دیـدار رده بندى هم تیـم هاى قنداصفهـان و جهاد 
نصر سیرجان به مصاف هم رفتند و در حالى که مسابقه 
تا دقیقه 75 با برترى یک بر صفر نماینده استان اصفهان 
در جریان بود، به دلیل وجود تنش در بازى، مسابقه ناتمام 
ماند و نتیجـه نهایى به اعـالم و نظر کمیتـه انضباطى 
مسابقات موکول گردید. مرحله پایانى مسابقات فوتبال 
قهرمانى کارگران کشـور بـه میزبانى اسـتان اصفهان 
با شـرکت نمایندگان اسـتان هاى اصفهان، لرسـتان، 

خوزستان، البرز و کرمان برگزار شد.

خبر

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس 
استان اصفهان از جانمایى 16 نقطه در استان اصفهان 
به درخواست مردم شــهیدپرور اصفهان خبر داد که به 

زودى اسامى آن اعالم مى شود.
سردار مجتبى شــیروانیان اظهارداشت: به درخواست 
مردم، 16 نقطه در اســتان اصفهان بــراى محل دفن 
پیکر پاك شــهداى گمنــام جانمایى شــده و مصوب 
شــده تا شــهید گمنامى به آن هــا اختصــاص داده

 شود.
وى افزود: اطالعات دقیق ایــن اماکن به زودى اعالم 

مى شود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس 
استان اصفهان تصریح کرد: این شهدا جزء آن دسته از 
شهیدانى هستند که گمنامى آن ها محرز شده و تاکنون 
شناسایى نشده اند و هیچ مدرکى مبنى بر اسم و نشانى 
آن ها یافت نشده است و به عنوان شــهید گمنام دفن 

مى شوند.
شــیروانیان یادآور شــد: در بیــن ایــن، 16 نقطه که 
قرار اســت پذیراى شــهداى گمنــام باشــد، مراکز 
دانشــگاهى، نظامــى، شــهرى و صنعتــى وجــود 
دارد و دو نقطــه از آن در شــهر اصفهان واقع شــده

 است.

معاون اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى کل 
استان اصفهان گفت: پیشگیرى از وقوع جرم، از وظایف ذاتى 
قوه قضائیه است که در راستاى اجراى برنامه هماهنگى و 
راهبردى دســتگاه هاى ذى ربط و به منظور کاهش نقاط 

حادثه خیز در محورهاى مواصالتى استان اجرا مى شود.
محمدرضا قنبرى با اشاره به گام سوم هماهنگى و پیگیرى 
بررسى موانع و نارسایى هاى مربوط به اجراى دستورالعمل 
وزیر راه و شهرســازى در خصوص نقاط حادثه خیز استان 
اصفهان اظهارداشت: پیشــگیرى از وقوع جرم مطابق بند 
پنجم اصل 156 قانون اساسى از وظایف ذاتى قوه قضائیه 
است که در راســتاى اجراى برنامه هماهنگى و راهبردى 

دستگاه هاى ذى ربط و به منظور کاهش نقاط حادثه خیز در 
محورهاى مواصالتى استان اجرا مى شود.وى نقاط حادثه خیز 
را مکان هایى داراى شاخصه هاى علمى و تعریف شده نامید 
و افزود: 109 نقطه حادثه خیز در استان اصفهان شناسایى 
شده که 67 مورد آن نقطه حادثه خیز مصوب کشورى است. 
وى ادامه داد: طبق اطالعات میدانى، نزدیک به 40 مورد از 
نقاط حادثه خیز در شش ماهه اول سال جارى رفع، تعدادى 
از آن ها آشکارسازى یا فرهنگ سازى شده است.وى رعایت 
اصل آشکارسازى و رفع استتار در کاهش سوانح رانندگى را 
مسئله مهمى عنوان کرد که با هدف رفع نقاط حادثه خیز در 

محورهاى مواصالتى استان باید انجام شود.

رفع 40 مورد 
از نقاط حادثه خیز استان

جانمایى 16 نقطه در استان 
براى تدفین شهداى گمنام

مهران موسوى خوانسارى
اندك وزش باد صبحگاه شــنبه و بعد هم بارش باران و 
برف در شامگاه همان روز، کافى بود تا اصفهانى ها اولین 
ماه زمستان امســال را با هوایى ســالم به انتها برسانند. 
این در حالى بود که اوضاع سایر روزهاى این ماه به این 

خوبى نبود.
اصفهان در دى ماه امســال، آلوده ترین روزهاى ســال را 
تجربه کرد. کار آلودگى هوا در این ماه آنقدر باال گرفت که 
باعث تعطیل شــدن مدارس در چند نوبت و اعالم هشدار 

سازمان هاى ذیربط براى آگاهى بخشى به مردم شد. 
به طور میانگین فقط 12 روز دى ماه امسال هوا سالم بود و 
در مابقى روزها نشانگرهاى ایستگاه هاى پایش دائم کیفیت 
هواى کالنشهر اصفهان یا به گروه هاى حساس و یا به عموم 
مردم، هشدار آلودگى شدید هوا را اعالم مى کرد. به استناد 
اطالعات منتشر شده توسط همین پایگاه ها، دومیلیون نفر 
اصفهانى در تمام نقاط شهر چهار روز ماه دى را درشرایط قرمز 
هوا یا همان «ناسالم براى عموم» گذراندند که در یکى از این 
چهار روز (دهم دى ماه) تنها چند واحد فاصله با «هواى بسیار 
ناسالم» یا وضعیت بنفش وجود داشت. این درحالى است که 
در یکى دو روز دیگر که نشــانگرها، هوا را براى گروه هاى 
حساس ناسالم نشان مى دادند (وضعیت نارنجى)  هم چیزى 

تا ورود به وضعیت قرمز فاصله نبود.

استثنایى به نام «پروین»
در محدوده ســنجش کیفیت هواى کالنشهر اصفهان، 
عالوه بر وضعیت هاى زرد(هواى سالم)، نارنجى(هواى 
ناســالم براى گــروه هــاى حســاس)، قرمز(هواى  
ناســالم براى عموم)، بنفش(هواى بســیار ناســالم) و 
قهوه اى(هواى خطرناك)، یک وضعیت دیگر هم هست 
که البته استفاده تام وتمام از آن براى ساکنان این کالنشهر 

به تدریج در حال تبدیل شدن به خاطره است!
هر چه اصفهانى ها با اوضاع قرمــز و نارنجى و بعضاً زرد 
آشــنایى دارند، اما وضعیت سبز که همزمان با پیدا شدن 
سروکله «هواى پاك» روى نشــانگرها نقش مى بندد، 
به جواهرى مى ماند که فعًال از دســت همــه دور مانده 
وکسى نمى تواند حتى نزدیکش بشود! آمار نشان مى دهد 
اصفهان در سال 95 تنها هفت روز را با «هواى پاك» سر 
کرد، سال 94 فقط یک روز هوا پاك بود و در سال 93 هم 

اصًال هواى پاکى نداشتیم! 
اما بد نیست بدانید در هنگامه آلودگى هواى اصفهان در 
دى ماه امسال، به ناگاه اعالم شد که روز دوشنبه هجدهم 
ماه، غلظت آالینده ها در خیابان پروین آنقدر کم شده که 

نشانگرهاى سنجش کیفیت هوا، وضعیت سبز یا «هواى 
پاك » را نشــان مى دهند. البته در همــان روز، مابقى 
خیابان هاى شــهر هم از هوایى سالم برخوردار بودند اما 
آنچه باعث تعجب شــد، کیفیت باالى هوا در محدوده 
خیابان پروین بود که سال گذشته از جمله مناطق آلوده 
شهر شناخته مى شــد. جالب آنکه یک روز بعد، غلظت 
آالینده ها در پروین به حدود دوبرابر و روز چهارشنبه به سه 
برابر افزایش یافت تا «هواى پاك» این خیابان در عرض 

دو روز، «ناسالم» شود!   

در «استاندارى» توقف نکنید!
کدام نقطه از شــهر اصفهان در دى ماه بهترین هوا را 

داشته است؟ براى پاسخ به این ســئوال باید دوباره به 
ایســتگاه هاى پایش دائم که وضعیت هوا را بر حسب 
شــاخص کیفی اعالم مى کنند ســرى بزنیــم. این 
نشانگر ها در هفت نقطه اصلى شهر و با پراکندگى هاى 
مناسب استقرار یافته اند که بر حسب ارقامى که از آنها 
استخراج مى شود، مى توان نقاطى که از هواى با کیفیت 

برخوردار هستند را مشخص کرد. 
آمار نشــان مى دهد وضعیت هواى خیابان استاندارى 
در 11 روز از دى ماه، قرمز(ناســالم براى عموم) و 12 
روز، نارنجى(ناســالم براى گروه هاى حســاس) بوده 
اســت. به این ترتیب خیابان اســتاندارى با دارا بودن 
تنها هفت روز«هواى ســالم»، در صــدر آلوده ترین 

نقاط اصفهان به لحاظ کیفیت هوا قرار گرفته اســت. 
بعد از خیابان اســتاندارى، میدان احمــد آباد و بزرگراه 
شــهید خرازى به ترتیب با دارا بودن هشت و هفت روز 
هواى «ناســالم براى عموم» یا همان وضعیت قرمز، 
در رده هاى دوم و سوم آلوده ترین نقاط شهر اصفهان 

ایستاده اند.
اما ساکنان خیابان رودکى احتماًال سالم ترین ریه ها را 
در بین اصفهانى ها دارنــد چنانکه آنها در دى ماه آلوده 
شهر، مجموعًا 14 روز هواى سالم تنفس کرده اند و تنها 
سه روز(9، 10 و 11 دى ماه) را در وضعیت قرمز به سر 
برده اند؛ همان روزهایى که وضعیت هوا در همه شــهر 
به مرز بحران رسید. بعد از خیابان رودکى، خیابان هاى 

پروین و دانشــگاه به ترتیب با دارا بودن 13 و 12 روز 
«هواى ســالم»، در رده هاى دوم و ســوم محل هایى 

ایستادند که داراى هواى قابل تنفس بودند. 

دى ماه رکورد شکن مى شود؟
هواى دى ماه با همه آلودگى هایش گذشــت و رفت. 
حاال دو روزى هســت کــه وارد ماه بهمن شــده ایم. 
اما اینکه تا پایان این ماه چگونه خواهد گذشــت هنوز 

معلوم نیست. 
ســازمان هواشناســى پیش بینى کرده وضعیت جوى 
بهمن ماه در کشــور نرمال خواهد بود که اگر این پیش 
بینى براى اصفهان هم محقق شده و باد و باران و برف در 
حد طبیعى براى این شهر به ارمغان آورده شود، آن وقت 
باید دى ماه امسال را به عنوان یکى از تجربه هاى تلخ 
زندگى صدها هزار نفر از مردم اصفهان در یکى از بدترین 

شرایط آب و هوایى ثبت کرد.

رئیس اتحادیه آرایشگران اصفهان گفت: در 9 ماهه امسال 
256 آرایشگاه مردانه پلمب شده  و 180 واحد دیگر نیز در 

آستانه پلمب است.
اصغر شــجره طوبى با بیان اینکه در حال حاضر هزار و 
189 آرایشگاه مردانه در اصفهان و شهرهاى اقمارى آن 
مانند هرند، قهجاورستان، بهارستان پروانه فعالیت دارند، 
اظهارداشــت:  از این تعداد پروانه فعالیــت، 186 پروانه 
منقضى شده، اما باز هم فعال هستند. وى افزود: همچنین 
در حال حاضر 784 مورد آرایشــگاه مردانه نیز در سطح 

شهرستان اصفهان در انتظار دریافت پروانه است. 
وى اضافه کرد: این مراکز نیز تا زمانى که پروانه کســب 
دریافت نکنند، غیر مجاز محسوب مى شود و طبق قانون، 
تمام این مراکز  باید ظرف سه ماه براى اخذ پروانه اقدام 

کنند.
رئیس اتحادیه آرایشگران اصفهان با بیان اینکه از شروع 

سال جدید تا کنون براى 620 مورد از آرایشگاه هاى مردانه 
اصفهان براى اقدام به دریافت پروانه، اخطار صادر شده 
است، گفت: در 9 ماهه امسال 256 آرایشگاه مردانه پلمب 

شده که علت آن صرفا نداشتن پروانه کسب بوده است.
شجره طوبى با انتقاد از تعدد آرایشگاه هاى مردانه در سطح 
شهر اصفهان، گفت: عالوه بر واحدهاى خصوصى، تمام 
ارگان هاى دولتى، هتل ها، بیمارستان ها نیز خود داراى 
واحد آرایشگاه اختصاصى است که نظارت بر این تعداد در 
اختیار ما نیست و دلیل عدم نظارت اصناف نیز این است که 

این واحدها در حوزه فعالیت مراکز دولتى مستقر هستند.
شجره طوبى با بیان اینکه مردم سطح شهر از عدم مهارت 
بسیارى از این واحدها شــکایت دارند، گفت: پیشنهاد ما 
براى تعیین نرخ خدمات، بیشتر از نرخ مصوب بوده و این 
در حالى اســت که این نرخ توسط اداره صنعت و معدن و 

اتاق اصناف تعیین شده است.

نصف جهان شهر شاپور آباد ازتوابع شهرستان برخوار داراى 
شش هزار و200 نفر جمعیت اســت و قدمت آن به دوره 

ساسانیان بر مى گردد.
رئیــس شــوراى شــهر شــاپور آبــاد در گفتگــو با 
نصف جهان از جاذبه هاى گردشــگرى بکر این شــهر 

تاریخى مى گوید. 
وى برج هشت قلویى که فعًال دو قل از آن باقى مانده را 
در ایران منحصر به فرد مى داند و مى گوید: شهر شاپور 
آباد با قدمتى از دوره ساسانیان داراى مسجدى است که در 
زمان قبل از اسالم پادگان ساسانیان بود و بعد از اسالم به 
مسجد تغییر یافت. همچنین حمام، برج کبوتر، دو آسیاب،  
یک تکیه و مقبره فیروزشــاه ساســانى از آثار تاریخى 
به جا مانده از دوران ساســانیان و صفویه در این شــهر

 است.
حســین گل آقایى در ادامــه به قلعه بســیار زیبایى که 
در جوار شــاپور آباد است اشــاره و عنوان مى کند: قلعه 
درنیان در جوار شاپور آباد، بســیارزیبا و قدیمى است که 
ساکنان آن، در سال 61 به شــاپور آباد مهاجرت کردند 
و این قلعه تقریبًا خالى از ســکنه اســت. در حال حاضر 
براى مرمت و بازسازى آن مشــکل مالکیت وجود دارد 
که در صورت مرتفع ســازى، ســرمایه گذار وارد عمل

مى شود. 
پیرو اینکه شــاپور آباد داراى جاذبه هاى گردشــگرى 

زیبایى است، در نیمه اول ســال جارى شهردارى بالغ بر 
500 میلیون ریال از بودجه را به مرمت و بازسازى مقبره 
فیروز شاه ساسانى  اختصاص داد که با همکارى میراث 
فرهنگى مرمت شــد. رئیس شوراى شهر شــاپور آباد 
براى تشریح بیشــتر در ابتدا به بودجه امسال شهردارى 
اشــاره و بیان مى کند: بودجه امســال شــهردارى بالغ 
بر یک میلیــارد و 700 میلیون تومان بــوده که کامل 
محقق شــده و ما 3 درصد از این بودجــه را به کارهاى 
مرمت و بازسازى آثار تاریخى اختصاص دادیم و تا پایان 
امســال هم  50 میلیون تومان دیگر براى مرمت تکیه 
قدیمى هزینه خواهیم کرد. عــالوه بر این در خصوص 
صنایع دستى باید بگویم قالى و جاجیم بافى، سفالگرى 
و غذاهاى ســنتى از صنایع دستى شــاپور آباد به شمار 

مى رود.
به گفته گل آقایى، مهمترین مصوبات شــوراى شــهر 
شــاپور آباد شــامل دو بانده کردن جاده اصلــى، پیاده 
راه ســازى در خیابان امام خمینى(ره)، آســفالت معابر، 
احداث منطقه کارگاهى و کمربندى دور شــهر اســت. 
وى متذکر مى شــود: بیکارى و نبود شغل براى جوانان، 
مدیریت واحد شــهرى را بر آن داشــت تا  یک منطقه 
کارگاهى با همــکارى بخش خصوصى احداث شــود 
تا بیــکارى و دیگر مشــکالت مربوط بــه درآمدزایى 

رفع شود.

آنالیز داده هاى کیفیت هواى کالنشهر اصفهان در اولین ماه فصل زمستان

دى ماه دودى!

180آرایشگاه در آستانه تعطیلى  شاپورآباد برخوار 
بازمانده از دوره ساسانى است

مسئول بخش پژوهش خانه فیزیک گفت: ماکت 
دودکش خورشیدى توسط سه نفر از دانش آموزان 

پایه چهارم ساخته شد.
محمود عظیمى اظهارداشت: برج مکنده خورشیدى 
یا دودکش خورشیدى با ارتفاع سه متر و در مدت 
سه ماه توسط ســه نفر از دانش آموزان اصفهانى 
ساخته شــد. وى افزود: این برج مى تواند با جذب 
انرژى خورشــیدى و تبدیل آن بــه گرما، گرماى 
منازل و همچنین تهویه هــواى داخل خانه را در 

پى داشته باشد.
مسئول بخش پژوهش خانه فیزیک تصریح کرد: 
این دودکش خورشــیدى را مى تــوان در نماى 
ساختمان به کار برد و از آن اســتفاده کرد که هم 
باعث زیبایى ظاهرى ســاختمان و هم مســئله 

گرمایش منازل را فراهم مى آورد.

ساخت 
دودکش خورشیدى 

 توسط کالس چهارمى ها

معاون توانبخشى اداره کل بهزیستى اسـتان اصفهان گفت: سه هزار و 500 توانخواه جسـمى و ذهنى در این استان 
مشغول حرفه آموزى هستند.

اصغر فیاض با اشاره به اینکه بهزیستى دو سوم هزینه هاى این مراکز را تامین مى کند، افزود: براى 500توانخواه دیگر 
هم نیازمند ایجاد کالس هاى حرفه اى هستیم.

وى حرفه آموزى در مشاغلى همچون رشته هاى هنرى و صنایع دستى را، راهى براى اشتغال معلوالن دانست و گفت: 
مشکل معلوالنى که در زمینه هاى هنرى کار مى کنند، بازاریابى براى فروش است.

فیاض افزود: قرار است مرکز اشتغال حمایت شـده اصفهان با هدف آموزش به معلوالن در زمینه چگونگى فعالیت در 
بازار در ماه جارى گشایش یابد.

حرفه آموزى
3500 توانخواه 
جسمى و ذهنى 
در استان

ساکنان خیابان 
رودکى احتماًال
 سالم ترین 

ریه ها را در بین 
اصفهانى ها دارند 

چنانکه آنها در دى ماه 
آلوده شهر، مجموعًا 
14 روز هواى سالم 

تنفس کرده اند و تنها 
سه روز

(9، 10 و 11 دى ماه) 
را در وضعیت قرمز 
به سر برده اند
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مدیر عامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: مشکالت موجود در صدور اسناد براى هزار و 700هکتار 
از اراضى مربوط به 15 شهرك و ناحیه صنعتى استان با تعامل 
این شرکت با اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى  و همچنین 

اداره کل راه و شهرسازى استان مرتفع شد. 
محمد جواد بگى با اشاره به اقدامات و پیگیرى هاى انجام 
شده توسط این شرکت براى صدور اسناد ثبتى براى شهرك 
ها و نواحى صنعتى استان تصریح کرد: متاسفانه در شهرك 
هاى صنعتــى فریدن، چادگان، تودشــک، مورچه خورت، 
سجزى، رنگسازان، مبارکه، ورزنه و نواحى صنعتى وزیر آباد، 
انارك، کمشچه، محمدآباد، دهسرخ، بهارستان و گلستان، 

کل یا قسمتى از شهرك یا نواحى مذکور فاقد سند مالکیت 
مى باشند.  مدیرعامل شرکت شــهرکهاى صنعتى استان 
اصفهان افزود: مقرر شده با تشــکیل کمیته اى متشکل از 
اداره کل منابع طبیعى و شرکت شهرکهاى صنعتى استان، 
مشکالت ثبت و سند شهرك ها و نواحى صنعتى چادگان، 
وزیر آباد، انارك ، مبارکه، دهسرخ و محمدآباد جرقویه مرتفع 
گردد. وى از بررسى مشکالت صدور اسناد شهرکهاى صنعتى 
فریدن و ورزنه خبر داد و تصریح کرد: دفتر فنى اســتاندارى 
اصفهان نیز پیگیرى هاى الزم را براى ارسال پرونده شهرك 
صنعتى سجزى و تودشک  به اداره کل راه و شهرسازى  استان 

جهت طرح در کارگروه تخصصى بعمل خواهد آورد .

حمید رضا شیروانى، مدیر عامل شرکت عمران فوالدشهر 
گفت: شرکت عمران عالوه بر اینکه مجرى توسعه عمرانى 
شهر است و وظیفه سیاستگذارى اقتصاد شهر را دارد. وى 
ادامه داد: این شــرکت براى تنظیم شرایط در زمان هاى
 مختلف، با تدوین سیاست هاى متناسب با مقتضیات، در 
پویایى اجتماعى اقتصادى شهر براى رونق بازار کسب و 
کار و ایجاد شــغل و تولید نقش به سزایى داشته و اعمال 
تسهیالت بلند مدت براى واگذارى اراضى و حذف سود 
از فروش اقساطى شرکت عمران در همین راستا صورت 
گرفته است تا بازار کسب و کار به سمت پویایى حرکت کند. 
وى اظهارداشــت: با این اقدام، سرمایه هاى خرد مردمى 

در ایجاد رونق اقتصادى شهر وارد و گردش مثبتى ایجاد 
مى شــود که در فراخوان اخیر واگذارى، این شیوه مورد 
استقبال چشمگیر مردم واقع شد و مردم توانستند با سرمایه 
اندك، در واگــذارى هاى صورت گرفتــه صاحب ملک 
شوند.  مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر در ادامه با ابراز 
امیدوارى از استقبال خوب سرمایه گذاران از این شرایط ، 
به تداوم این سیاست اشاره کرد و بیان داشت : با توجه به 
این که این شیوه در زمان کوتاهى انجام شد و بسیارى از 
مردم نتوانســتند در این طرح شرکت کنند، این نوید را به 
مردم مى دهیم  که به زودى منتظر فراخوان بعدى شرکت 

عمران باشند

پیگیرى دریافت سند اراضى 
صنعتى استان

اعطاى تسهیالت براى واگذارى 
اراضى در فوالدشهر

رشد 230 درصدى سود 
خالص فوالد مبارکه 

معاون اقتصادى و مالى شرکت فوالد مبارکه از رشد 
230 درصدى سود خالص نسبت به مدت مشابه سال 
قبل و تحقق سـه هزار و 680 میلیارد تومان سود این 

شرکت خبر داد.
امیرحسـین نـادرى افـزود: ایـن شـرکت در دوره 9 
ماهه منتهـى بـه 30 آذر 96 بـه ازاى هر سـهم خود 
توانسـت 491ریال سـود خالص و در مجمـوع مبلغ 
سـه هزار و 680 میلیـارد تومان سـود خالص محقق

 کند.
وى گفت:شرکت فوالد مبارکه با فروش سه میلیون 
و 799 هـزار تـن محصـوالت گـرم، یـک میلیون و 
106هـزار تـن محصـوالت سـرد و 221هـزار تـن 
محصـوالت پوشـش دار، در مجمـوع پنـج میلیـون 
و 126هـزار تن انـواع محصـوالت، معـادل 11هزار 
میلیـارد تومـان درآمـد حاصل کـرد که در مقایسـه 
با مدت مشـابه سـال گذشـته 53درصد رشـد داشته

 است.
نـادرى گفـت: بهره بـردارى از طـرح هـاى توسـعه 
شرکت شامل ماشین ریخته گرى شـماره پنج، بهره 
بردارى از گندله سازى سنگان و طرح توسعه مجتمع 
فوالد سـبا و همچنین کنتـرل هزینه ها در راسـتاى 
تولیـد اقتصادى محصـوالت و افزایش نـرخ جهانى 
محصوالت در سـال 96 و کنترل هزینـه هاى مالى 
با تبدیـل نـرخ تسـهیالت گرانقیمت به تسـهیالت 
ارزان تـر از مهمتریـن دالیـل تحقق این رشـد بوده

 است. 

خبر

مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهــاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مســتقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده 
است. لذا مشــخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شــرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى که اشــخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك 
محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع 

قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شــماره 5401مورخه 1396/5/29 خانم زهره پژوهنده نجف آبادى به شناسنامه شماره 1429 
کدملى 1091606501 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 76/19 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 601واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى 

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

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
3- رأى شماره 5384 مورخه 1396/5/29 خانم اعظم صفرى فروشــانى به شناسنامه شماره 11528 
کدملى 1140491458 صادره خمینى شهر فرزند اسداله در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 32/69 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان -متقاضى مالک رسمى مشاعى 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
16- رأى شــماره 4236مورخه 1396/4/27 خانم شــهنازمحمدى نجف آبادى به شناســنامه شماره 

434 کدملى 5499154988 صادره تیران فرزند رمضان درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 78/37 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 575واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
17- رأى شــماره 1416 مورخه 1396/2/16 آقاى ســید مجتبى نوریان به شناســنامه شــماره 502 
کدملى 1090827989صادره نجف آباد فرزند ســید احمد درششــدانگ یکباب دامدارى به مساحت 
12010/18مترمربع قسمتى ازپالك شماره 445 اصلى واقع دربخش 9 ثبت اصفهان –متقاضى مالک  

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

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

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

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

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

مالک  رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى شماره 5033 مورخه 1396/5/22آقاى غالمرضا شــهیدى به شناسنامه شماره 441 کدملى 
5499044201 صادره تیران و کرون فرزند احمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 120/46 قسمتى 
ازپالك شماره 751/4 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک  رسمى مشاعى مى باشد 
رأى شماره 4999مورخه 1396/5/22 آقاى مرتضى خانى به شناسنامه 53899کدملى 1280964421 
24- صادره اصفهان فرزند غالمحسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت مجموع 193/43 مترمربع 
که مقدار114/13 مترمربع ان ازپــالك 994/3 ومقدار79/30مترمربع ان ازپالك 993 واقع درقطعه 7 

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

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

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

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

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

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

– متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد
31- رأى شماره 2750 مورخه 1396/3/17 آقاى عباس شــمس  به شناسنامه شماره30454 کدملى 
1090302614صادره نجف آباد فرزند احمد  درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
192/80 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 3 فرعى از394 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان 

– متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد
32- رأى شماره 5229مورخه 1396/5/25آقاى محمد باقر على پور به شناسنامه شماره 1017 کدملى 
1829374338 صادره خرمشهر فرزند حسین درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 184/06 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 703 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى  مالک  رسمى مشاعى 

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

مالک  رسمى مشاعى مى باشد 

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

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

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

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

مى باشد 
38- رأى شــماره 5417 مورخه 1396/5/29خانم بتول صالحى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
570کدملى 1090863772صادره نجف آباد فرزند عبداهللا درقسمتى ازیکباب خانه به مساحت 103/30 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 376 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى 

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

متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد
40- رأى شــماره 5518 مورخــه 1396/6/2 موسســه جامعه االمــام المنتظر (عج) ثبت شــده به 
شــماره 16 نجف آباد و شناســه ملى 10260001911 ششــدانگ یکباب حوزه علیمه مشــتمل بر 
ســه طبقه بر روى 31 پالك ثبتى به مســاحت 17266/20 مترمربع که قســمت واقع شــده بر روى 
پالك717 باقیمانده به مســاحت 145/10 مترمربع و قسمت واقع شــده بر روى پالك 704 باقیمانده 
به مســاحت 2330/24 متر مربع و قســمت واقع شــده بر روى پالك 704/1 به مساحت 1072/03 
مترمربع و قسمت واقع شــده بر روى پالك 711 باقیمانده به مســاحت 1405/75 مترمربع و قسمت 
واقع شــده بر روى پالك 713/1 به مســاحت 910/89 مترمربع و قسمت واقع شــده بر روى پالك 
719 به مســاحت 4842/75 مترمربع همگــى واقع در قطعــه 3 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان 
( سایر پالك ها سابقه ثبت و ســند دارد) – متقاضى در برخى پالك ها مالک رسمى مشاعى و در برخى 

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

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

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

الف: 6233 حسین زمانى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 10/549 
فقدان سند مالکیت 

شماره: 1396/12/451174 خانم محترم سمندرى فرزند اســداله باستناد دو برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت پنج دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
ثبتى 830/7 واقع در قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحــه 425 دفتر 389 امالك ذیل ثبت 
94905 بنام محترم سمندرى نجف آبادى فرزند اسداله ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/11/02، 7531/م 

الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/862
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100352909141 شــماره پرونده: 9609980366101082 شماره بایگانى 
شعبه: 961362 ابالغ وقت رســیدگى به آقاى هادى بهره بردار شاکى خانم مهسا تقوى شکایتى علیه 
متهم هادى بهره دار با موضوع ایراد جرح عمدى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980366101082 شعبه 103 دادگاه  کیفرى دو شــهر اصفهان (103 جزایى سابق) ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1396/12/12 ساعت 09:00 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 174 
قانون آیین دادرســى کیفرى به علت مجهول المکان بودن متهم و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 

33913 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (103 جزایى سابق) /10/881
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106793702407 شماره پرونده: 9609986793701433 شماره بایگانى شعبه: 
961433 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى عباس رجبى قورتانى فرزند حسینعلى 
خواهان آقاى محمد عزیزى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى عباس رجبى قورتانى به خواسته مطالبه 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 96099867 93701433 شعبه 7 حقوقى شوراى 
حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/12 ساعت 
09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 

م الف: 33898 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /10/883
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106796302756 شــماره پرونده: 9609986796301105 شماره بایگانى 
شعبه: 961106 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى فرهاد مجیدى خواهان آقاى وحید 
نوروزى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى فرهاد مجیدى به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986796301105 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
(مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/14 ساعت 08:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 33906 

شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /10/884 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794701315 شماره پرونده: 9609986794700717 شماره بایگانى شعبه: 
960717 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: محمدعلى خرجى به نشانى مجهول المکان تاریخ حضور: 
1396/12/19 شنبه ساعت 16:30 محل حضور: اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع 
شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف  در خصوص دعوى على رضا ایروانى به طرفیت شما در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 33923 شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /10/885
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794201866 شــماره پرونده: 9609986794201267 شماره بایگانى 
شعبه: 961273 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مصطفى جدیرى دالالن فرزند على 
خواهان آقاى مرتضى آقایى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى مصطفى جدیرى دالالن به خواسته 
مطالبه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609986794201267 شعبه 
12 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1396/12/13 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یــک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 33924 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهداى مدافع حرم) /10/886 
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 960638 خواهان ســیدمرتضى مرتضوى دادخواســتى مبنى بر مطالبه 
80/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت عصمت شریفى رنانى تقدیم نموده است وقت 
رسیدگى براى مورخ 96/12/12 ســاعت 15:30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال 
مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمای ید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 33925 شعبه 25 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/887
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106795400116 شماره پرونده: 9609986795400704 شماره بایگانى شعبه: 
960705 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى یحیى جمشیدى فرزند فضل اله خواهان 
آقاى مهران غریب خانى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى یحیى جمشیدى به خواسته مطالبه مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986795400704 شعبه 24 حقوقى شوراى حل 
اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1396/12/06 ساعت 16:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 

33934 شعبه 24 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) /10/888
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106797201320 شــماره پرونده: 9609986797200627 شماره بایگانى 
شعبه:960627 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقى: رضا چراغى فرزند خداداد به نشانى اصفهان، خانه 
اصفهان، کوچه گلســتان، فرعى اول (فعال مجهول المکان) تاریخ حضور: 1396/12/12 شنبه ساعت 
16:00 محل حضور: اصفهان، خیابان ســجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى مدرســه نیلى پور، جنب 
ساختمان صبا، پالك 57 در خصوص دعوى حیدرعلى جعفرى هرندى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 33861 شعبه 42 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهید حججى) /10/889 

بخش آندرولوژى دامى و آزمایشــگاه کشــت 
ســلولى و بافت با هدف انجام پروژه هاى نوین 
در عرصه هاى علوم زیستى و کشت انواع سلول 
راه اندازى در دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 

راه اندازى شد.
مدیر قطــب علمــى ترانســژنزیز دانشــگاه 
آزاد اســالمى واحــد اصفهــان در ایــن باره 
گفت: با توجه بــه نیاز حفظ پتانســیل ژنتیکى 
دام ها و حیواناتــى که به لحــاظ تولیدى نظیر 
گاو، گوســفند و بز و یا به لحــاظ ارزش گذارى 
اقتصــادى و برخــى از گونه هایــى از حیوانات 
در معرض انقــراض که حفــظ موجودیت آنها 
در کشــور داراى اهمیــت اســت، قطب علمى 
ترانسژنزیز دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 
، بخش آندرولوژى این مرکز شــروع به فعالیت

 کرد.
اکبر پیرســتانى افزود: در این بخش، به عنوان 
اولین پژوهش کاربردى، پــروژه تولید و انجماد 

اسپرم اسب با موفقیت آغاز شد.
وى خاطرنشــان کــرد: تولید و انجماد اســپرم 
دیگــر دام هــاى اهلــى و حیوانات بــا ارزش 
در فرآینــد توســعه این طــرح انجام شــده و 
امیدواریم با تولید اســپرم هاى منجمد شــده، 
در مســیر اقتصــاد مقاومتى و تولیــد ملى گام

 برداریم.

راه اندازى آزمایشگاه 
کشت سلولى در 

دانشگاه آزاد اصفهان 

 باشد.
اصفهــان،  شــهردارى  اولویــت  دیگــر  داد:  ادامــه  نــوروزى 
کاهــش وابســتگى بــه درآمدهــاى ناپایــدار اســت کــه ســنگ بنــا 
و پلــه اول آن در ایــن بودجــه درنظــر گرفتــه شــده اســت و در 

سال هاى آینده هم پیگیرى خواهد شد. 
وى بیان داشــت: افزایش ســهم مشــارکت، افزایــش اســتفاده از توانایى 
و ســرمایه گذارى بخش خصوصى، ارائه تســهیالت به انبوه ســازان، رفع 
مشــکالت زیســت محیطى، افزایش حمل و نقل عمومى به ویژه پیشرفت 
قطار شهرى و نیز افزایش ســرانه فضاى سبز با اســتفاده از پساب و گیاهان 
مقاوم بــه خشــکى، از دیگر اولویــت هاى شــهردارى در بودجه امســال

 است. 
نوروزى افزود: تنها 30درصد از بودجه امسال محقق شده بود که با شروع دور 

جدید شهردارى، تا کنون 22 درصد دیگر از آن محقق شده است.
 وى اضافــه کــرد: امیدواریــم بودجــه ســال آینــده بطــور کامــل

محقق شود.

 هیچ پروژه اولویت دارى در شهر متوقف نشده است
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه برخى مدعى تعطیلى پروژه ها در شهر هستند، 
تاکید کرد: همه پروژه هاى اولویت دار و ضرورى در حال اجراســت و هرآنچه 
متوقف شــده، براســاس خردجمعى و در راســتاى تامین منافع عمومى بوده

 است.
وى گفت: سیاست اصلى شهردار باتوجه به شرایط اقتصادى موجود، بدهى ها و

 وام هــاى پرداخته نشــده قبلى، تــورم نیروى انســانى و غیــره، کاهش 
هزینــه هــاى شــهردارى و افژایــش درآمــد بویــژه درآمدهــاى پایدار

 است.

الیحه بودجه 30 هزار میلیارد ریالى سال 97 شهردارى اصفهان دیروز به 
شوراى اسالمى این شهر تقدیم شد.

شهردار اصفهان گفت: این بودجه «هدف محور» تدوین شده که به معنى 
افزایش بهره ورى است.

قــدرت ا... نــوروزى افــزود: تخصیــص منابــع در ایــن بودجــه بر 

اســاس سیاســت ها و احکام صورت گرفته و ســامانه هــاى یکپارچه 
مدیریت اطالعات، ســیگما و ســامانه بودجه پشــتوانه قرارداده شده 

است. 
وى اضافه کــرد: پروژه جدیــدى امســال تعریف نشــده و اولویت ما 
اتمام پروژه هایى اســت که از پیش شروع شده اســت تا ارزش آفرین

الیحه بودجه سال 97 شهردارى به شوراى اسالمى شهر اصفهان تقدیم شد

هیچ پروژه جدیدى در سال آینده نداریم
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طرح معیشت، جایگزین در 
حوضه آبریز زاینده رود 

رضا اردکانیان، وزیر نیرو با بیـان اینکه براى کاهش 
مصرف آب، طرح معیشت جایگزین در دو حوضه آبریز 
زاینده رود خواهد شد، گفت: پیشنهاد ما این است که 
به جاى تشکیل سـتادهاى مقابله با بحران آب، باید 

به سمت ستادهاى سازگارى با اقلیم حرکت کنیم.

هیچ شرکت بازاریابى مجوز 
فعالیت  نگرفته است

معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان گفت: بر اساس آخرین 
اطالعات دریافت شده تاکنون هیچ شرکت بازاریابى 
شـبکه اى خارجى مجـوز فعالیت در داخل کشـور را 
نگرفته، اما از سـوى برخى افراد سـودجو تبلیغاتى در 

این زمینه انجام شده است.
محمد مجیـرى تصریح کرد: فقط شـرکت هایى که 
مجوز بازاریابى شـبکه اى وزارت صنعـت را دریافت 
کـرده انـد، حـق فعالیـت و فـروش محصـوالت به 
صورت بازاریابى شـبکه اى را دارند. وى بیان داشت: 
این مجـوز از سـوى مرکز امـور اصنـاف و بازرگانان 
ایـران و زیـر نظـر وزارت صنعـت، معـدن و تجارت 
به شـرکت هـاى بازاریابى شـبکه هاى مجـاز اعطا 

مى شود. 

تأسیس 20 اقامتگاه بومگردى 
در استان

فریدون اللهیارى،  مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان از صدور موافقت 
اولیه با تاسیس 20 اقامتگاه بومگردى جدید در استان 
اصفهـان، تصویـب طـرح احیـاى بزرگتریـن بافت 
تاریخى روسـتایى اسـتان در شهرسـتان نجـف آباد 
و ایجاد یـک اقامتگاه بزرگ سـنتى در مرکز اسـتان 

خبر داد.

تشکیل21کمیته براى اجراى  
برنامه هاى دهه فجر در برخوار 
مسـئول شـوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى برخوار 
گفـت:21 کمیته و شـش سـتاد برگـزارى باشـکوه

 برنامه هاى ایام سى و نهمین سالگرد پیروزى انقالب 
اسالمى را در این شهرستان برعهده دارند.

مرتضـى داورى افـزود: کمیتـه بسـیج، امنیـت 
وانتظامات،کمیته طرح و برنامـه، فرهنگیان و دانش 
آموزى، دانشجویى، فرهنگى و هنرى، زنان و خانواده، 
همیارى و تشـکل هـاى مردمـى، ورزش و جوانان، 
قرآن، مسـاجدو تشـکل هـاى اسـالمى، ایثارگران، 
روستا و عشـایر از جمله کمیته هاى سـتاد دهه فجر 

هستند.

خبر

سرپرســت اداره کل کتابخانه هــاى عمومى اســتان 
اصفهان گفت: احیاى ارزش کتابخوانى در جامعه همت 

همگانى مى طلبد.
امیر هالکویى بــا تأکید بر اهمیــت مخاطب کودك 
و نوجــوان به  عنــوان موضوعــى زیرســاختى براى 
کتابخانه هاى عمومى، اظهارداشــت: وظیفه ما است 
که با مشارکت، همت خود را بر احیاى ارزش و فضیلت 

کتابخوانى در جامعه معطوف کنیم.
وى ادامه داد:  در این راستا توجه به گروه سنى کودك و 

نوجوان بسیار حائز اهمیت است.
وى افزود: اصفهــان یازدهمین اســتان میزبان دوره 

هم افزایى مهارت هاى قصه گویى ویژه کتابداران بخش 
کودك و نوجوان است و کتابداران آن با مفاهیم اصولى 

قصه گویى آشنا مى شوند.
سرپرســت اداره کل کتابخانه هــاى عمومى اســتان 
اصفهان تصریح کرد: کتابداران در این دوره ها با اصول 
و تاریخچه قصه گویى و شــیوه انتخاب قصه مناســب 
آشنا مى شــوند و قصه گویى را به صورت عملى تمرین

 مى کنند.
وى بیان داشــت: در ایــن دوره، 60 نفــر از کتابداران 
سراسر اســتان اصفهان در همایشــى دو روزه حضور 

داشتند.

مدیر اداره فرهنگى هنرى، اردوها و فضاهاى پرورشى 
اداره کل آموزش و پــرورش اســتان اصفهان گفت: 
درحــدود 199 هزار نفر از مردم اســتان اصفهان براى 
پاسخگویى به پرسش مهر 18 رئیس جمهور مشارکت 

داشتند.
مرتضى شــکرى آخرین مهلت ارسال پاسخ به پرسش 
مهر 18 را پایان آذرماه اعالم کرد و افزود: بر این اساس، 
آثار دانش آموزان، فرهنگیان و خانواده دانش آموزان در 
رشته هاى سخنورى، مقاله پژوهشــى، شعر، داستان، 
وب نوشت، گرافیک، طراحى، نقاشــى، خوشنویسى، 
سرود همگانى، نمایشنامه نویسى و فیلم کوتاه در سطح 

آموزشگاه به دبیرخانه این طرح ارسال شد.
وى با بیان اینکه در سطح آموزشگاه ها تعداد چهار هزار 
و 306 همکار فرهنگى در رشته هاى اعالم شده به غیر از 
سرود همگانى و سخنورى آثار خود را به ادارات آموزش 
و پرورش مناطق و نواحى تحویل داده اند، اضافه کرد: 
آمارهاى ارایه شده امســال حاکى از رشد 54 درصدى 

شرکت کنندگان نسبت به سال گذشته است.
وى با بیان اینکه همچنین در طرح پرسش مهر 18 تعداد 
57 هزار و 392 دانش آموز مشارکت داشتند، تصریح کرد: 
از این تعداد،36 هزار و 431 دانش آموز دختر و 20 هزار 

961 دانش آموز پسر هستند.

مشارکت 199 هزار نفرى 
اصفهانى ها در پرسش مهر 18

احیاى ارزش کتابخوانى
همت همگانى مى طلبد

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9610100353807328 شــماره پرونده: 9609980359900242 شماره بایگانى 
شعبه:961704 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: ابراهیم ملیحى فرزند سبزعلى کدپستى 7185844635 
کدملى: 2280207524 نشانى: استان فارس (مجهول المکان) تاریخ حضور: 1396/12/15 سه شنبه 
ساعت 11:00 محل حضور: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان، طبقه 3 اتاق شماره 310 در خصوص شکایت علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این 
شعبه حاضر شوید. م الف: 33863 شعبه 112 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (112 جزایى سابق /10/890

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610106793702424 شماره پرونده: 9609986793701133 شماره بایگانى شعبه: 
961133 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به عبداله جواهرى قارنه فرزند مصطفى- خواهان 
على شریف دادخواستى به طرفیت خوانده عبداله جواهرى قارنه به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986793701133 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
(مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/09 ساعت 11:00 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ 
صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 33865 شعبه 7 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/891
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106795001723 شماره پرونده: 9609986795000759 شماره بایگانى شعبه: 
960761 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به کامران رضوانى- خواهان محمدرضا شهاب 
دادخواستى به طرفیت خوانده محمدرضا شهاب به خواســته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609986795000759 شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 
شهید حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/19 ساعت 16:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان 
آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57. م الف: 33868 شعبه 20 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/892
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106795001722 شــماره پرونده: 9609986795000760 شماره بایگانى 
شعبه: 960762 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به حسین عابدى- خواهان محمدرضا شهاب 
دادخواستى به طرفیت خوانده حسین عابدى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 

پرونده کالسه 9609986795000760 شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید 
حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/19 ساعت 16:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار اگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت 
اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 33869 شعبه 20 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/893
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106797101730 شماره پرونده: 9609986797100620 شماره بایگانى شعبه: 
960620 دادخواست و ضمائم به آقاى حجت اله ایوبى پزوه خواهان آقاى علیرضا دالوندپور دادخواستى 
به طرفیت خوانده آقاى حجت اله ایوبى پزوه به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609986797100620 شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید 
حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/07 ساعت 17:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 33877 شعبه 41 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /10/894
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106805102549 شماره پرونده: 9609986805101120 شماره بایگانى شعبه: 
961120 خواهان آقاى صادق صالحى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى محمد دردکشان فرزند عباس 
به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986805101120 شعبه 
51 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/06 ساعت 
08:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م 

الف: 33882 شعبه 51 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) /10/895
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794701308 شماره پرونده: 9609986794700705 شماره بایگانى شعبه: 
960705 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: عباس خادم القرآن به نشانى مجهول المکان تاریخ حضور: 
1396/12/15 سه شنبه ساعت 17:30 محل حضور: اصفهان چهارراه شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع 
شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف در خصوص دعوى امید قربانى منش به طرفیت شما در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 33884 شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /10/896
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106836909328 شماره پرونده: 9609986836901171 شماره بایگانى شعبه: 
961282 دادخواست و ضمائم به آقاى مظاهر زمانى فرزند حسین خواهان خانم مینا کاظمیان دادخواستى 
به طرفیت خوانده آقاى مظاهر زمانى به خواسته طالق به درخواست زوجه و مطالبه مهریه مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986836901171 شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان 
اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/12 ساعت 09:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 33888 شعبه 9 

دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /10/897
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100350111831 شــماره پرونده: 9609980350100798 شماره بایگانى 
شعبه: 960973 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: 1- افشار سعادتى اســکندرى فرزند احمد کدملى 
1817289985 2- فضــل ا... لواســانى تاریخ حضور: 1396/12/14 دوشــنبه ســاعت 9:45 محل 
حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگســترى کل استان اصفهان

 طبقه 3 اتاق شــماره 333 درخصوص دعوى بانک صادرات ایران به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در این شــعبه حاضر شوید. م الف: 33896 شــعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان /10/898
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960371 خواهان محسن شیرانى فرادنبه دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه به 
طرفیت مجید گل مقدم تقدیم نموده است وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخ 96/12/5 ساعت 3/30 
عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع 
در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شــماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 33917 شعبه 31 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /10/899
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 

اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139560302023000600 مــورخ 1395/05/31 خانم رباب رفیعى به 
شــماره شناســنامه 1230 کدملى 1090425198 صادره از نجف آباد فرزند عبدالمحمد بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 63/52 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 2349- اصلى واقع در بخش 
3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشــاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1396/11/02 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/17 م الف: 34119 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /10/915
مزایده

شــماره مزایده: 139604302129000017 تاریخ ثبت: 1396/10/25 تاریخ واقعــى انجام مزایده: 
1396/11/24 وضعیت: تایید شــده آگهــى مزایده منقول پرونــده 9600099- بــه موجب پرونده 
اجرائى کالســه 139604002129000080 یک دســتگاه اتومبیل ســوارى پراید مدل 1388 نوك 
مدادى به شــماره انتظامى 119 هـ 66 ایران 43 متعلق به آقاى مجید ناصرى که طبق نظر کارشناس 
رســمى به مبلغ یکصد ملیون ریال ارزیابى شده، از ساعت 9 الى 12 روز سه شــنبه مورخ 96/11/24 
در اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان لنجان واقع در زرین شــهر خیابان کارگــر از طریق مزایده 
به فروش مى رســد. مزایده از مبلــغ 100/000/000 ریال (یکصد ملیون ریال) شــروع و به باالترین 
قیمت پیشــنهادى نقداً فروخته مى شــد و کلیه هزینه هاى قانونى به عهده برنده مزایده اســت و نیم 
عشــر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شــد ضمنًا چنانچــه روز مزایده تعطیل رســمى اعالم گردد، 
مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد. جهت شــرکت در 
مزایده تحویل مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اداره ثبت اســناد و امالك 
شهرستان لنجان به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامى است. ضمنا برنده مزایده 
باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى روز مزایده طى فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد 
و امالك لنجان ســپرده نماید. م الف: 1447 ابراهیمى- مســئول واحد اجراى اسناد رسمى شهرستان 

لنجان /11/101
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 961202 خواهان فاطمه مختارى دادخواستى مبنى بر مطالبه اجور و حکم 
تخلیه و فسخ قرارداد به طرفیت نصیر شیدایى ســدمازه تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 
96/12/9 ساعت 11 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان 
ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا پالك 57 کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى 
حل اختالف اصفهان شعبه 13 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. درصورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 

33876 شعبه 13 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/882

این روزها مردم اصفهان در ترافیک شدید کنسرت هاى 
هفته نخست بهمن گیر کرده اند.

محمد علیزاده
محمد علیــزاده امروز کنســرت خــود را در ســالن 
رودکــى برگــزار خواهد کرد، کنســرت علیــزاده دو 
نوبت ســاعت 18:00 و ســاعت 20:30 سانس هاى 
ســالن رودکــى را بــه خــود اختصــاص داده

 است.
موســیقى دوســتان براى خرید بلیت کنسرت محمد 

علیزاده به سایت Melliconcert.com رجوع کنند.

 مازیار فالحى
خواننده مشهور دیگرى که در ادامه کنسرت هاى هفته 
نخست بهمن ماه در اصفهان به اجراى زنده مى پردازد، 
مازیار فالحى اســت. وى در روز 3 بهمــن ماه(فردا) 
در ســالن رودکى و در دو نوبــت 17:30 و 20:30 اجرا 
دارد. هزینه بلیت این کنســرت از 50 تا 65 هزار تومان 
اســت و براى تهیه بلیت آن باید به ســایت اینترنتى 

rasaconcert.com مراجعه شود.

سینا سرلک
خواننده بعدى در ترافیک کنســرت هاى هفته نخست 
بهمن، سینا سرلک اســت که در روز 5 بهمن و در یک 
سانس ساعت 21 به روى صحنه اجراى موسیقى قدم 
مى گذارد. هزینه بلیت کنســرت سرلک 50 تا 65 هزار 
 rasaconcert.com تومان و خرید بلیت آن از سایت

مقدور است.
■■■

اما دو پیانونــوازى هم در این هفته و در کنار شــلوغى 
کنسرت هاى خواننده ها براى عالقه مندان به این ساز 

پرطرفدار در برنامه اجراهــاى این هفته اصفهان وجود 
دارد، یک تک نوازى و دیگرى بداهه نوازى که هر کدام 
جذابیت هاى خاص خود را دارد و تکمیل کننده ســبد 

موسیقى این هفته هستند.

 تک نوازى پیانو
همزمان در روز 5 بهمن در نقطه دیگرى از شــهر و در 
سالن هنر سراى خورشــید، اجراى تک نوازى پیانو به 
آهنگسازى و نوازندگى هامیک الکســاندریان برگزار 
مى شود. این برنامه در ســاعت 19 روز پنجشنبه انجام 
مى شود و تهیه بلیت اینترنتى آن به مبلغ 35 هزار تومان 

از سایت Navayemehr.ir امکان پذیر است.

 بداهه نوازى پیانو
6 بهمن ماه برنامه دیگرى با پیانو اما این بار به صورت 
بداهه نوازى پیانو بر اســاس تم هاى موسیقى ایرانى در 
هنر سراى خورشــید برگزار مى شود. اجراى صحنه اى 
این برنامه در ســاعت 19:30 با حامى کیوان اســت و 
تهیه بلیت این اجرا به قیمت 30 هزار تومان از ســایت 

Navayemehr.ir میسر است.

 مجید درخشانى
سالن مجتمع فرهنگى هنرى اســتاد فرشچیان نیز در 
روزهاى 6 و 7 بهمن میزبان عالقه مندان به کنســرت 
مجید درخشــانى در کنار گروه موســیقى ژولیاك و به 
خوانندگى امیر ملک مسعودى اســت. این کنسرت در 
روز 6 بهمن در دو نوبت 18 و 20:30  برگزار خواهد شد 
که بلیت هاى سانس 18 به فروش رفته است و در روز 7 

بهمن در یک سانس 20:30 اجرا خواهد داشت.
عالقه مندان بــه تهیه اینترنتى بلیت این کنســرت در 
ســانس 20:30 روز 6 بهمن به قیمــت 30 تا 60 هزار 
 sororconcert.com تومــان مى توانند بــه ســایت

مراجعه کنند.

معاون فرهنگى هنرى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
اســتان اصفهان گفت: با تفاهم و رایزنــى  هاى انجام 
شده، 14 فیلم از بسته  هاى سوداى سیمرغ یک و 2در 

جشنواره فجر اصفهان اکران مى  شود.
پرویز طاهــرى در ارتباط با آخرین اخبــار از برگزارى 
جشنواره فجر در اصفهان اظهار داشت: دو روز گذشته 
تفاهم نامــه  اى در ارتباط با برگزارى جشــنوار فجر در 
اصفهان با مسئوالن پایتخت امضاء کردیم و قرار شد 11 
تا 14 فیلم در جشنواره فجر امسال در اصفهان نمایش 

داده شود.
وى با بیان اینکه به طور کلى 22 فیلم در سى و ششمین 
جشنواره فجر به نمایش درمى  آید، افزود: از این میان، 
در برخى استان هاى کوچک 11 فیلم و در برخى استان هاى 

دیگر 14 فیلم اکران در جشنواره مى  شود.
معــاون فرهنگى هنــرى اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى استان اصفهان در پاسخ به این سوال که از میان 
فیلم هاى بسته سوداى سیمرغ یک و 2، کدامیک سهم 

اصفهان مى  شود، ابراز داشــت: با رایزنى با مسئوالن 
تهران به احتمال قریب به یقین 14 فیلم سهم اصفهان 
مى  شود و فیلم هاى اکرانى ترکیبى از دو بسته  سوداى 

سیمرغ یک و 2 خواهد بود.
وى ادامه داد: یقین بدانید جشــنواره فجر امســال در 
اصفهان متفاوت از سال گذشته اســت و فیلم  هاى با 
کیفیت از کارگردان هاى معــروف را در میان فیلم  هاى 

اکرانى شاهد خواهیم بود.
طاهرى با بیان اینکه جشــنواره فجر در استان ها از 12 
تا 15 بهمن  ماه آغاز شــود، بیان داشــت: قرار اســت 
هزینه نمایش فیلم ها در جشــنواره فجر استان  ها نیز 
توسط ســازمان ســینمایى به تهیه  کنندگان پرداخت 

شود.

 اجراى گونه هاى متفاوت موسیقایى
 در زمستان نصف جهان

رشد 940 درصدى 
سود ذوب آهن 
در9 ماهه امسال

 معاون مالــى و اقتصادى شــرکت ســهامى 
ذوب آهن اصفهان از رشــد 940 درصدى سود 
ناخالص نســبت به مدت مشــابه ســال قبل و 
تحقق چهار هزار و 853 میلیارد ریال ســود این

 شرکت ســعید امید قائمى با اشــاره به عملکرد 
مالــى ایــن شــرکت در 9 ماهه ســال جارى 
گفت: این شــرکت در این مدت با دســتیابى به 
28 هزار میلیــارد ریال درآمد عملیاتى و رشــد 
17 درصدى نسبت به مدت مشــابه سال قبل، 
توانســت ســود ناخالص خود را به چهار هزار و 
853 میلیارد ریال ارتقا دهد، در حالى که این رقم 
در مدت مشابه سال قبل 577 میلیارد ریال زیان

 بود.
وى با بیان اینکــه ذوب آهن اصفهان در 9 ماهه 
سال 1396 به سود نشست، افزود:این شرکت در 
این مدت با بهبود شــرایط بازار مقاطع فوالدى، 
مدیریت هزینه ها و همچنین مدیریت نقدینگى 
توانست از مشکالت حاد مالى و اقتصادى عبور 

کند.
امید قائمى با بیان اینکه در 9 ماهه ســالجارى 
تغییــر چشــمگیرى در ســود عملیاتــى ذوب 
آهن حاصــل شــد، گفــت: زیــان عملیاتى 
این شــرکت در 9 ماهه ســال 95 به دو هزار و 
237 میلیارد ریال رســید که در مدت مشــابه 
سالجارى به ســود دوهزار و 916 میلیارد ریال

 رسید.
وى افزود: شــرکت ذوب آهن اصفهان پس از 
تحمل 2 سال و نیم زیان خالص، توانست به سود 

خالص برسد.
معاون مالــى و اقتصادى ذوب آهــن اصفهان 
گفت: سیاســت هاى کالن شرکت در تمرکز بر 
صادرات، مدیریت هزینه ها و بازگشــت قیمت 
محصوالت ذوب آهن به قیمت هاى قبل از رکود 
در کشور، گویاى روند بهبود عملکرد این شرکت 

است.
وى با بیــان اینکه البته ذوب آهــن همچنان با 
محدودیت هاى نقدینگى مواجه اســت، گفت: 
14 درصد از بدهى هاى تجــارى و غیر تجارى 
شرکت در 9 ماه ســالجارى کاهش پیدا کرده و 

تسویه شده است.

بهره بردارى از درمانگاه نمایش 14 فیلم جشنواره فجر در اصفهان
تأمین اجتماعى آران و بیدگل 
مدیر درمان تامین اجتماعى منطقه کاشـان 
گفت: درمانگاه تامین اجتماعى آران و بیدگل 
کمتر از سـه سـال با اعتبارى بیـش از 150 
میلیارد ریال در سه طبقه تکمیل و آماده بهره 

بردارى است.
علیرضا افشـار در خصوص آخرین وضعیت 
بهداشتى و درمانى شهرستان اظهارداشت: 
آران و بیدگل با جمعیت باالى تحت پوشش 
تامین اجتماعى لیاقت باالیى در احداث مراکز 

درمانى دارد.
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مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان از تصویب طرح ایجاد جان پناه براى سى 
و سه پل در شــورایعالى فنى اداره کل میراث فرهنگى 

استان خبر داد.
فریدون اللهیارى اظهارداشــت: با توجه به اینکه مهم 
ترین دغدغه هایى که در مورد ایجاد جان پناه در ســى 
و سه پل با آن ها مواجه بودیم، هم موضوع عدم آسیب 
فیزیکى به بناى سى و سه پل و هم عدم دخالت در سیما 
و منظر پل بود، طرح نهایى جان پناه با در نظر گرفتن این 

موضوعات تهیه شده است.
وى ادامه داد: بر اســاس طرحى که آماده شــده است، 

چندین ســازه و حفاظ کابلى در سى و ســه پل ایجاد 
خواهد شــد که نصب شــان در پایه هاى پــل اتفاق 
مى افتد و چون در کف پل است، نه تنها به سازه تاریخى 
هیچ گونه آســیبى نمى رســاند و در بنا نیز مداخله اى 
صورت نمى گیرد، بلکه به دلیــل جانمایى در دهانه ها 
و نوع مصالحى که به کار مى رود، از نظر سیما و منظر 
نیز کمترین آســیب را به منظر سى و ســه پل خواهد

 زد. 
وى ادامه داد: از طرفى ایمنى افراد براى عبور و مرور از 
روى پل تأمین مى شود و گردشگران نیز با طیب خاطر 

از آن بازدید مى کنند.

 رئیس مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى اصفهان 
گفت: در 9 ماهه امسال به بیش از 13 هزار و 593 بیمار 

قلبى و تنفسى در اصفهان امدادرسانى شد.
غفور راســتین اظهــار داشــت: در 9 ماهه امســال 
براى امدادرســانى بــه 9 هــزار و 636 مــورد بیمار 
قلبى و ســه هزار و 957 مــورد بیمار داراى مشــکل 
تنفســى، از 115 امدادخواهــى شــد که بــا کمک 
نیروهــاى اورژانس به آنهــا کمک رســانى صورت

 گرفت.
وى بیان داشت: همچنین در این 9 ماه، سه هزار و 817 
مورد سقوط در اصفهان داشتیم و 48 مورد غرق شدگى 

ثبت شده است.
رئیس مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى اصفهان 
تصریح کــرد: تعداد کل ماموریت هاى انجام شــده در 
این مدت، 155 هــزار و 817 مورد بــوده که 26 هزار 
و 782 مورد شــامل مصدومین ســرپایى و 114 هزار 
و 759 مورد شــامل اعزام مصدوم به بیمارســتان ها 

بوده است.
وى اعالم کرد: آمار کل موارد غیر تصادفى شهرى 98 
هزار و 271 مورد در این مدت به وقوع پیوســته است 
و هفت هزار و 987 مورد نیز تصادفــات جاده اى ثبت 

شده است.

حفاظ کابلى براى
 سى و سه پل نصب مى شود

امدادرسانى به 13 هزار بیمار 
قلبى و تنفسى در اصفهان

واکنش مدیرکل ارشاد به 
حواشى یک کنسرت

مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسالمى اسـتان اصفهان 
در واکنش به برخى حواشـى اخیر گفت: دین اسالم 
سخت نیست و بر اسـاس انجام عبادت، امر معاش و 
تفریح و لذت سـالم تعریف شـده اسـت، برخى نباید 
بـا فشـارآوردن در انجـام کار هنرى، دین اسـالم را 

خدشه دار کنند.
حجت االسـالم محمد على انصارى اظهار داشـت: 
هنرمندانى که در عرصه هاى مختلف فرهنگى ورود 
پیدا مى کنند صبغـه دینى دارنـد و کار فرهنگى آنها 
نشأت گرفته از دین اسـالم اسـت؛ قطعأ نباید با کار 
هنرى مخالفـت کرد زیرا اگـر بخواهیم بـا هر اقدام 
فرهنگى منهاى غیراسالمى مخالف کنیم نارضایتى 

مردم را به همراه خواهد داشت.
وى  در واکنش به برخى حواشى اخیر در مورد برخى 
برنامه هاى هنرى از جمله یک کنسرت تصریح کرد: 
دین اسالم سخت نیست و بر اسـاس انجام عبادت، 
امر معاش و تفریح و لذت سـالم تعریف شده است و 
برخى نباید با فشـار آوردن در انجـام کار هنرى دین 

اسالم را خدشه دار کنند.
 

اجراى برنامه 
«ب مثل بازیافت»در مدارس 

اجراى برنامه نمایشـى ب مثل بازیافـت در مدارس 
ابتدایى شهر اصفهان آغاز شد.

دبیرکمیته فرهنگ شـهروندى شـهردارى اصفهان 
گفت: این برنامه 20دقیقه اى  با مشـارکت سازمان 
مدیریت پسماند شهردارى اصفهان در 90 مدرسه  تا 

پایان بهمن اجرا مى شود.
سـعید امامى هـدف از اجراى ایـن برنامـه را، ایجاد 
فضاى شـاد براى دانـش آمـوزان در ایـام دهه دهه 
فجر و ترویج فرهنگ شهروندى عنوان کرد و افزود: 
برنامه ب مثل بازیافت مانند نمایش خیابانى است که 
بازیگران آن در دو گروه  به صـورت بداهه و کمدى 
با موضـوع بازیافت“ به اجـراى نقش مـى پردازند و 
موضوع تفکیـک زباله را بـه دانش آمـوزان آموزش 

مى دهند.
 

اهداى7 تن علوفه براى تغذیه 
وحوش کاله قاضى

دو خیر دوستدار طبیعت، هفت ُتن علوفه نذر وحوش 
پـارك ملـى و پناهـگاه حیـات وحـش کاله قاضى 

اصفهان اهدا کردند.
سرپرسـت اداره پارك ملى و پناهـگاه حیات وحش 
کاله قاضـى اصفهان گفـت: علوفه نذر شـده براى 
تغذیه وحوش در پارك ملـى و پناهگاه حیات وحش 

اصفهان است.
علـى اکبر نـورزى نیا، نـذر طبیعـت را حرکتـى خدا 
پسندانه  براى حمایت و حفاظت از طبیعت دانست و 
افزود: خیرى دیگر از دوسـتداران محیط زیست هم  
چند روز گذشته دو ُتن علوفه نذر وحوش پارك ملى 
و پناهگاه حیـات وحش کاله قاضـى اصفهان کرده

 بود.

هویت دار کردن
 اشیاى تاریخى اصفهان

براى بیش از شـش هـزار شـىء تاریخى در اسـتان 
اصفهان شناسنامه صادر شده است.

رئیس گروه مـوزه و امـوال منقـول اداره کل میراث 
فرهنگى،صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان 
گفت: امسال شش هزار و 300شى تاریخى متعلق به 

بخش خصوصى شناسنامه دارشدند.
سـاغر حمیدى قدمت این اشـیاى تاریخى را مربوط 
به دوران صفویه و قاجار دانسـت و افزود: سکه هاى 
قدیمى، ظروف سـفالى، تزیینات، ظروف آشپزخانه، 
شمشـیر، خنجر، تابلو نقاشـى، کتاب و نسخ خطى از 

آثار شناسنامه دار امسال هستند.
وى به مرمـت 10شـىء تاریخى بخـش خصوصى 
شـامل پارچـه و عروسـک هـاى متعلـق بـه اواخر 
دوران قاجـار هـم در این مدت اشـاره کـرد و گفت: 
این اشـیاء با بیش از 300میلیون ریال هزینه مرمت

 شدند

خبر

فرمانــده انتظامى اســتان اصفهان گفت: در سلســله 
عملیات هاى اخیر این مجموعه انتظامى، درحدود دو تن 
انواع مواد مخدر کشف و 27 نفر از فروشندگان عمده و 

اصلى و 500 خرده فروش دستگیر شدند.
ســردار مهدى معصوم بیگى اظهار داشت: مهم ترین و 
بزرگ ترین آسیب اجتماعى مربوط به مواد مخدر است و 

دغدغه همگانى محسوب مى شود.
وى افزود: در سلســله عملیات هاى اخیر درحدود دو تن 
انواع مواد مخدر کشف و 27 نفر از فروشندگان عمده و 

اصلى دستگیر شدند.
■■■

فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشــاره به اینکه 18 
خودرو از قاچاقچیان کشــف و تعدادى باند شناســایى 
و منهدم شــدند، بیان داشــت: خرده فروشان متجاهر، 
تکمیل کننده حوزه جرم در زمینه مواد مخدر هســتند 
و اقداماتى در این راستا انجام و درحدود 500  نفر از این 

افراد دستگیر شدند.
وى با بیان اینکه در مجموع اقدامات سال جارى 25 تن 
انواع مواد مخدر توســط نیروى انتظامى استان کشف 
شد، ابراز داشت: تا این لحظه،120 باند عمده مواد مخدر 
شناسایى و با آنها برخورد شد که نسبت به سال گذشته 

شناسایى و برخورد با آنها 21 درصد افزایش یافته است.

افزایش 32 درصدى پاکسازى کانون هاى مواد مخدر
معصوم بیگى با بیان اینکه در طرح پاکسازى نقاط آلوده 
مواد مخدر دو هزار و 200 نقطه کشــف شد که نسبت 
به سال گذشــته 32 درصد افزایش داشته است، گفت: 
همچنین 700 دســتگاه خودروى حامل مواد مخدر و 
وابسته به جریان مافیا و باندهاى مواد مخدر توقیف شد 
که نسبت به سال گذشته 27 درصد افزایش داشته است.

وى اضافه کرد: در این زمینه16 هزار پرونده در حوزه مواد 
مخدر حوزه انتظامى تشکیل شده است. فرمانده انتظامى 
اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه بحث مقابله بخشى از 
چرخه مقابله با آسیب هاى مواد مخدر است، ابراز داشت: 
بحث پیشگیرى از اهمیت خاصى برخوردار است و بخش 

درمان نیز از دیگر بخش هاى مهم کمک کننده در این 
چرخه است که توسط نهادهاى مسئول باید دنبال شود.

«مواد مخدر» مادر اغلب آسیب هاى اجتماعى است
معصوم بیگى همکارى و همیارى همه دستگاه ها و افراد 

جامعه را در راستاى مبارزه با مواد مخدر ضرورى برشمرد 
و اظهار داشت: مواد مخدر دیگر آسیب هاى اجتماعى را 
به دنبال دارد، به نوعى که بخش قابل توجهى از زندانیان، 
افراد درگیر در این حوزه هستند، ضمن اینکه قتل، طالق 
و دیگر نابه سامانى هاى اجتماعى به موضوع مواد مخدر 

ارتباط دارد.
وى با بیان اینکه از ماموریت هاى پلیس فتا این است که 
عرصه معرفى مواد مخــدر را کنترل کند، افزود: در واقع 
مواد مخدر، مادر اغلب آسیب هاى اجتماعى است و باید 
آسیب شناسى و هشدار مقابله پیشگیرى و درمان در این 

زمینه به اندازه کافى انجام شود.

کشف25 تن انواع مواد مخدر در سال جارى
امسال120 باند مواد مخدر شناسایى شدند و برخورد با آنها 21 درصد افزایش یافته است

 پلیس فتا عرصه معرفى مواد مخدر را کنترل مى کند

در طرح پاکسازى
 نقاط آلوده به مواد 
2200 نقطه کشف 
شد، همچنین 700 
دستگاه خودروى 

حامل مواد مخدر و 
وابسته به جریان 

مافیا و باندهاى مواد 
مخدر توقیف

 شد

نصف جهان در شــهر جندق به دلیل بحران خشکســالى 
و خشــک شــدن قنوات، 50 درصد جوانان جویاى کار به 

شهرهاى بزرگ مهاجرت مى کنند.
شــهردار جندق به نصف جهــان گفت: جنــدق از توابع 
شهرســتان خور و بیابانک با جمعیت پنج هزار نفر تا مرکز 
استان 380 کیلومتر فاصله دارد. قبل از خشکسالى اکثر مردم 
به کشاورزى، دامدارى و قالى بافى مشغول بودند و در حال 

حاضر به شهرهاى دیگر مهاجرت مى کنند.
محمد على حشمت، نبود اشتغال براى جوانان جویاى کار را 
یکى از مشکالت اصلى شهرجندق دانست و گفت: 50 درصد 
جوانان به شهرهاى دیگر مهاجرت مى کنند. همچنین نبود 
درآمد پایدار و کمبود اعتبارات عمرانى شهر را تهدید مى کند 
چرا که جندق در منطقه کویرى واقع شده است و در صورت 

خالى شدن از سکنه، امنیت آن به خطر مى افتد.
 درقلعه جندق معروف به زندان انوشیروان ساسانى، تعداد 36 

خانوار سکونت دارند. شهردار جندق با اشاره  به قلعه جندق 
که ثبت ملى شده است، عنوان کرد: این شهرعالوه بر قلعه 
جندق داراى آثار تاریخى از جمله آبشار جندق و آسیاب جندق 
با قدمت باالى 200 سال است. شایان ذکر است هر هفته 
بخش خصوصى تورهاى گردشگرى از شهرهاى مختلف را 

براى بازدید از این آثار تاریخى به جندق مى آورد.
حشمت در بخش دیگرى از ســخنان خودبه بودجه یک 
میلیارد و 400 میلیون تومانى امســال شهردارى و تحقق 
75 درصد آن اشاره و بیان کرد: بودجه امسال براى روشنایى 
شهر، راه اندازى ایستگاه آتش نشانى، پرداخت بدهى هاى 

معوقه و آسفالت یک سوم معابر خاکى جندق، صرف شد.
شــهردار خندق در ادامه با اشاره به مشکالت کمبود اعتبار 
عمرانى و خاکى بودن دو سوم معابر، از مسئوالن در خواست 
کرد نگاه ویژه به شهرهاى کم جمعیت و کم درآمد داشته 

باشند.

مدیر درمان تامین اجتماعى استان اصفهان گفت: راه اندازى 
سیســتم پکس وحذف دفاتر درمانى و تبدیل آن به نسخه 
الکترونیک گامى بلندى در خدمت رسانى به بیمه شدگان 

استان است.
على اعتصام پور اظهار داشــت: درمان مستقیم داراى سه 
بیمارستان و 25 درمانگاه و پلى کلینیک مى باشد که مجموعا  
در درمان مستقیم و غیرمستقیم  هزار و300میلیارد تومان  
هزینه شده است . وى گفت: مدیریت درمان تأمین اجتماعى 
با تجمیع 52 هزار پرونده دیابتى گام بزرگى در راستاى آموزش 
و درمان بیماران دیابتى خود انجام داده است. وى همچنین از 
راه اندازى سیستم پکس وحذف دفاتر درمانى و تبدیل آن به 
نسخه الکترونیک خبر داد. همچنین وى از آماده سازى زمین 
بیمارستان میالد خبر داد و گفت: با حمایت شهردارى، در آینده 
نزدیک با کلنگ زنى و ســاخت این بیمارستان در اصفهان 
شاهد بر طرف شدن کاستى هاى اســتان در این زمینه و با 

توجه به پتانسیل موجود مى توانیم سهم به سزایى در توریسم 
درمانى داشته باشیم و مدیریت درمان تامین اجتماعى استان 
به عنوان یکى از قطب هاى توریسم درمانى استان شناخته 

خواهد شد.
اعتصام پوراظهارداشــت: من اعتقاد دارم که سرویس هاى 
تخصصى باید دردرمانگاه هاى خارج از شهر اضافه شود تا 
از سرگردانى بیمه شدگان در بیمارستان ها جلوگیرى کنیم و 
بتوانیم خدمت درمانى قابل قبولى را ارائه نماییم. وى ادامه داد: 
در همین راستا، عالوه بر اینکه سیستم ارجاع را مستقر کردیم 
تا اگر بیمارى در درمانگاه نیاز به متخصص خاصى داشته باشد، 
از طریق درمانگاه و سیستم ارجاع به پزشک مربوطه ارجاع 
شود، بدون اینکه نیازى به صرف وقت براى گرفتن نوبت در 
بیمارستان داشته باشد. وى بیان داشت:همچنین اگر کسى 
نیاز به MRI داشته باشــد با تفاهم نامه هاى صورت گرفته،  

به MRI بیمارستان دکتر شریعتى یا عسگریه مراجعه کند.

شهردار جندق:

به شهرهاى کم درآمد نگاه ویژه داشته باشید
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان خبر داد

به زودى؛ کلنگزنى بیمارستان میالد

مدیر خانــه تئاتر حــوزه هنرى اصفهــان گفت: 
بچه هاى تئاتــر در زمینه درآمدى دچار مشــکل 
هســتند و اگر عشــق اهالــى تئاتر بــه این هنر 
نباشــد، اصًال تئاتر با این وضعیت به روى صحنه

 نمى رود.
رسول هنرمند افزود: فروش بلیت به معناى واقعى 
در مورد برخى کارهاى خاص مثل تئاترهاى کمدى 
و تئاتر کودك بیشتر جواب مى دهد و فروش بلیت 
در عمده کار نمایش که تئاترهاى جدى است، براى 

اهالى تئاتر درآمد معنادارى ندارد.
مدیر خانه تئاتر حوزه هنرى اصفهان در خصوص 
سالن هاى ثابت نمایش تصریح کرد: اگر سالن هاى 
ثابت نمایش داشته باشیم، خود به خود موجب جذب 
مخاطب مى شود، اما اگر یک سالن 10 شب به تئاتر 
اختصاص یابد، چند شــب به کنســرت، چند شب 
براى هنرهاى دیگر باشد، پاسخگوى تماشاگران 

نخواهد بود.
هنرمند بیان داشــت: حتى اگر سالن هاى کوچکى 
داشته باشــیم که دائمًا در حال اجراى تئاتر باشند، 
نتیجه این مى شود که شــهروندان مى دانند حتمًا 
در طول سال در این سالن اجراى تئاتر وجود دارد و 
منجر به تعریف جایگاه درستى براى فروش بلیت 

در تئاتر مى شود.
وى اظهارداشــت: البته الزم به ذکر اســت همان 
تئاترهایى که فروش دارند هــم جوابگوى دکور، 
تمرین، لباس و بقیــه فعالیت هاى آماده ســازى 

تئاتر نیست.

مدیر خانه تئاتر حوزه هنرى استان اصفهان:

دخل و خرج گروه هاى 
تئاتر نمى خواند

فرمانده انتظامى شهرسـتان خمینى شهر از شناسـایى و دستگیرى دو سـارق حرفه اى اماکن خصوصى 
خبر داد.

سرهنگ على جعفرى نژاد اظهار داشت: در پى شکایت چند شـهروند مبنى بر سرقت از اماکن خصوصى، 
رسیدگى به این موضوع در دستور کار مأموران انتظامى این فرماندهى قرار گرفت.

وى افزود: سرانجام ماموران گشت پلیس آگاهى با راه اندازى گشت هاى آشکار و پنهان، موفق به شناسایى 
و دستگیرى دو سارق اماکن خصوصى حین سرقت شدند. وى بیان داشت: متهمان در بازجوئى هاى پلیس 

به سرقت 100 میلیون ریال اموال از اماکن خصوصى در شهرستان خمینى شهر اعتراف کردند.

مدیر مهندسى و طرح هاى شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از اتمام پروژه تعویض 67 کیلومتر 
از خط مارون-اصفهان خبر داد و گفت: در حال حاضر 11 درصد جلوتر از زمان پیش بینى شده هستیم.

ابوالقاسم موسوى در تشریح میزان پیشرفت فیزیکى این پروژه، گفت: در حال حاضر 11 درصد جلوتر از 
زمان پیش بینى شده هستیم و امیدواریم در زمان تعیین شده به اتمام برسد.

وى تاکید کرد: از چالش ها و مشکالت اجراى پروژه فوق، گذر از زمین هاى کشاورزى است.
وى گفت: دهه مبارك فجر دو قطعه قبل از مرکز انتقال نفت شهید بدیع صنایع (شماره 2 مارون – اصفهان) 

آماده بهره بردارى خواهد بود.

اتمام پروژه تعویض خط مارون-اصفهاندستگیرى سارقان اماکن خصوصى خمینى شهر 


