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17 میلیون پرنده در اصفهان معدوم شد
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مرگ تلخ«آرتین» کوچولو             
به علت قصور پزشکى

 فراموش نکنید 
3 بار 4 تایى شده اید!

قیمت خودروهاى مدل97 
تا شب عید 

تغییرى نمى کند فرافکنى ناشیانه در باشگاه سپاهان!
ایرج ناظمى

تیم محبوب فوتبال دوســتان اصفهــان حال و 
روز خوشى ندارد و در آســتانه سقوط از لیگ برتر

به سر مى برد. این موضوع استاندار اصفهان را به 
واکنش وادار کرد؛ تا جایــى که وى دو نامه پیاپى 
خود خطاب به مدیر عامل کارخانه فوالد مبارکه را 
در معرض دید عموم قرار داد. وى به مدیر ارشــد 
این کارخانه «دستور» داده بود که سریعًا در زمینه 
تغییر مربى و مدیرعامل باشگاه سپاهان اقدام کند. 
دســتورى که اگر چه کمى دیر ولى در واکنش به 

درخواست هواداران این تیم صادر شد.
اســتاندار اصفهان اما بالفاصله از سوى مخالفین 
سیاســى خود در معرض اتهام اعمال نظر در امور 

ورزشــى قرار گرفت. ولى وى در پاســخ گفت: 
«تیمى مثل سپاهان که در لیگ  برتر است با روان 
جامعه سروکار دارد و ما در کنار تمام تالش هاى 
شبانه روزى مان براى اشتغال، معیشت و رفاه مردم، 
براى شادابى مردم نیز مسئولیم. مردم حق دارند از 
صبح که بیدار مى شوند شاداب و بانشاط باشند و از 
زندگى خود لذت ببرند و از زنده بودن خود احساس 
رضایت داشته باشــند. بنابراین مسئله ورزش که 
بحثى اساســى اســت و در دنیا درصد باالیى از 
مسائل روانى جامعه را با این موضوع حل مى کنند 

مربوط به اختیارات ماست.»
...ادامه در صفحه 4

6060 درصد عطارى هاى اصفهان متخلف هستند درصد عطارى هاى اصفهان متخلف هستند
11

 از ابتداى مهرماه  و به دلیل ابتال به آنفلوآنزاى پرندگان؛
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کسى مانع سئوال از کسى مانع سئوال از 
رئیس جمهوررئیس جمهور
 نیست نیست

آغاز مأموریت خطرناك
منصور ابراهیم زاده سرمربى جدید ســپاهان از دیروز تمرینات این تیم را زیر نظر گرفت. ابراهیم زاده که در زمان 
انتخاب به عنوان سرمربى سپاهان در آمریکا به سر مى برد، بامداد دیروز به اصفهان رسید و مورد استقبال تعدادى از 
هواداران این تیم قرار گرفت. مراسم معارفه وى با بازیکنان تیم فوتبال دیروز در سالن جلسات مجموعه باغ فردوس 
برگزار شد. این مربى کهنه کار و پرافتخار در بدو ورود کار دشوارى پیش رو دارد؛ بازى با پرسپولیس که بخشى از 

مأموریت او براى بیرون کشیدن سپاهان از ورطه سقوط است.
5

وصال دوباره منصور و سپاهان رسماً انجام شد

الریجانى: الریجانى: 

3

«کاردان ها» نوروز 9797  
روى آنتن شبکه یک 
مى رودمى رود

اعمالنظر در امور سیاســى خود در معرضاتهام

3

«کاردان«کاردان
روى آنروى آن

فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) را تسلیت مى گوییم
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نصرا... پژمان فر در تذکرى به هیئت رئیسه مجلس گفت: 
اگر اجازه طرح سئوال 180 نماینده از رئیس جمهور درباره 
مؤسسات مالى داده مى شد، مشکالت از خیابان ها سر در 
نمى آورد.  نماینده مردم مشهد در مجلس شوراى اسالمى  
افزود: 180 نماینده، شش ماه این مسئله را  مطرح کردند 
اما اجازه نمى دهیم از مسیر قانونى حقوق مردم پیگیرى 
و سئوال تحقیق و تفحص مطرح شود. این یک اشکال 

اساسى است. 
وى گفت: اگر مســیر بســته شود، مشــکالت از جاى 
دیگرى بیرون مى آید. گاهى جلوى سئوال را مى گیریم و 

مشکالت از خیابان ها سر در مى آورد.

على الریجانى، رئیس مجلس شوراى اسالمى در پاسخ 
به این تذکــر گفت: تعجب مى کنم ایــن را مى گویید و 
عدم طرح ســئوال از رئیس جمهور را عامل اغتشــاش 
مى دانید. سئوال در مورد مؤسسات مالى مطرح بود و ما 
از قبل موضوع را پیگیرى کردیم. در جریان هستید که 
نمایندگانى از مجلس، قوه قضائیه و دولت چقدر تالش 
کردند موضوع حل شود و گزارش هم در صحن مجلس 

مطرح شد. 
رئیس مجلس شوراى اســالمى اضافه کرد: کسى مانع 
طرح سئوال نیســت چرا کار را با دست خودتان تضعیف 

مى کنید؟

ســردار غالمرضــا جاللى، رئیــس ســازمان پدافند 
غیرعامل کشــور در ســخنرانى خود در جمع مدیران 
کل پدافنــد غیرعامل اســتان هاى سراســر کشــور 
با اشــاره به تولید محتواى بیگانگان در شــبکه هاى 
اجتماعى به زبان فارســى تصریح کــرد: در ردیابى از 
یکى از شــبکه هاى اجتماعى متوجه شدیم هر کدام از 
اعضاى برخى گروه هاى ضد انقالب و اروپانشــین در 
خارج حداقل 30 اکانت و کانال دارند و با هم یک موضوع 
را انتخاب مى کنند و خبرهاى خاص جهت دار را به زبان 
فارسى تولید و منتشــر مى کنند تا به دســت ما برسد. 
سپس محورهاى مد نظرشــان را در قالب هشتگ و یا 

محتواهاى مختلف به مردم کشورمان القا مى کنند. این 
رویکرد و امثال آن یعنى فضاى سایبرى ما توسط دشمن 

اشغال شده است.
وى ادامه داد: نمونه آن خانم مجرى که در ســفرش به 
خارج از کشور با مشکالتى روبه رو شــد. یک تیم پنج 
نفره مأمور شــدند تا در طول ســفر این خانم را تحت 
نظر گرفته و از آن فیلم و عکس تهیــه کنند و در قالب 
یک پروژه در کانال هاى خــود موضوع حجاب اجبارى 
را راه اندازى کنند و این یعنــى تولید محتوا. این موارد و 
امثال آن نشان مى دهد ما اشراف کامل بر فضاى مجازى 

خود نداریم.

الریجانى: کسى مانع سئوال 
از رئیس جمهور نیست

پشت پرده ماجراى آزاده نامدارى 
از زبان مقام ارشد نظامى

ردیف خاص
بررسى یک دهه اخیر ردیف بودجه    رویداد 24|
شوراى نگهبان نشـان مى دهد که تا سـال 90 تنها یک 
ردیف بودجه به شوراى نگهبان تخصیص داده شده بود اما 
از سال 91 ردیف تازه اى با نام «کمک به اشخاص حقیقى 
و حقوقى» هم به این بودجه اضافه شده است؛ رقمى که تا 
کنون توضیحى درباره محل مصرف آن داده نشده است.  
بودجه شـوراى نگهبـان از 23 میلیارد تومـان در الیحه 
بودجه سـال 87، به 105 میلیارد تومـان در الیحه بودجه 

سال 97 رسیده است. 

رفتار آمریکایى ها تغییر کرده 
   عصر ایران | سـردار دریادار دوم پاسـدار على 
عظمایى در واکنش به اظهارنظر برخى از مقامات نظامى 
آمریکا پیرامون تغییر رفتار شناورهاى ایرانى در مسیرهاى 
تردد بین المللـى و در مواجهه با شـناورهاى آمریکایى و 
بازتاب آن در رسانه ها اظهار داشـت: شاهد شرارت کمتر 
آمریکایى ها در مسـیرهاى دریایى خلیج فـارس و تنگه 
هرمز و نیز مواجهه  آنها با شـناورهاى ایرانى هستیم. وى 
افزود: در واقع شاهد تغییر رفتار آمریکایى ها و توجه بیشتر 
آنان به مقـررات بین المللـى و پرهیز از نزدیک شـدن به

 آب هاى سرزمینمان در این منطقه هستیم.

رسانه ها مردم را به هراس نیاندازند
آیت ا... مکارم شیرازى از رسانه ها خواست    ایسنا |
از زدن تیترها و انتشار مطالبى که موجب نا امیدى و هراس 
مردم مى شـود خوددارى کننـد. این مرجع تقلیـد با بیان 
اینکه روزنامه ها باید از تیترهاى تند و همسو با رسانه هاى 
بیگانه خوددارى کنند گفت: براى مثال برخى روزنامه ها 
اغتشاشات اخیر را پررنگ کردند در حالى که به عقیده ما 
برخالف آنچه رسانه هاى بیگانه مطرح کردند مهم نبود زیرا 
دو سه روزه و حتى بدون توسل به خشونت جمع شد و طبق 
آمارى که از سنین و تحصیالت آنان به ما ارائه دادند این 

افراد در سطح باالیى نبودند. 

شرط آمریکا 
براى ماندن در برجام 

  تسنیم | «نیکـى هیلـى»، نماینـده آمریـکا 
در سـازمان ملل متحد، طى دیدار با سـفیران کش ورهاى 
عضو در شوراى امنیت سـازمان ملل متحد در واشنگتن، 
ماندن کشـورش در توافق هسـته اى ایـران را بـه اقدام 
بین المللى علیه برنامه موشکى ایران مشروط کرد. هیلى 
در ماه هاى گذشته با کنار راندن «رکس تیلرسون»، وزیر 
خارجه آمریکا، رهبرِى تالش ها در کابینه «دونالد ترامپ» 
براى افزایش فشـار بر ایـران در زمینه برجـام را به عهده 

گرفته است.

نگرانم
عبـاس آخونـدى، وزیـر راه بـا اشـاره بـه    الف |
مشکالتى که بارش شدید برف براى برخى مناطق ایجاد 
کرده عنوان کرد: امیدوارم چنین روزهاى سـختى یادآور 
این نکته در سطح رئیس جمهورى، دولت و مجلس باشد 
تا براى تهران و سایر کالنشهرهاى ایران و حومه شان یک 
سیستم حمل ونقل حومه اى ریلى مطابق آنچه در برنامه  
ششم پیش بینى شده را تأمین مالى کنند. از اینکه تا این حد 
دولت و مجلس دچار روزمرگى شده اند و تا این میزان توان 
اندیشـه و اجراى طرح هاى زیربنایى را از دسـت داده اند، 

براى ایران نگرانم.

1/5 میلیارد شایعه است
  آفتاب  نیوز | مصطفى خرسندى، مدیر عامل خانه 
مداحان در واکنش به اسناد منتشر شده درباره اختصاص بودجه 
1/5 میلیاردى به یکى از حسینیه هاى تهران اظهار داشت: در 
این رابطه اطالعى نـدارم و نمى دانم، ولى اگر شـما بخواهید 
ساخت و توسـعه یک فضا را انجام دهید، شاید این مبالغ الزم 
باشد؛ در مورد ما (کانون مداحان و بیت االحزان) نوشته اند که 
مبالغى را دریافت کرده ایم، در حالى که دروغ است و اعتبارى 
به ما اختصاص داده نشده اسـت. بنا بوده است به مجمع بیت 
االحزان که مسـئولیت آن را بنده بر عهـده دارم، صد میلیون 
تومان اعتبار اختصاص یابد، اما هیچ پولى داده نشـده و اگر بر 
خالف این موضوع حرفى گفته مى شد؛ دروغ محض است. 

خبرخوان

رئیس اداره تبلیغات اسالمى شهرستان کاشان از ممنوع 
المنبر شدن حجت االسالم والمسلمین مهدى دانشمند در 

شهرستان کاشان خبرداد.
به گزارش جماران، حجت االسالم والمسلمین عبدالصاحب 
حسینى گفت: حجت االســالم مهدى دانشمند به دلیل 
توهین و جسارت به مداحان، هیئات مذهبى و روحانیت سه 
عنصر مؤثر در ترویج دین اسالم در آخرین جلسه دهه دوم 
محرم هیئت حضرت ابوالفضل(ع) گذر نو مدرسه امام(ره) 

کاشان، در شهرستان کاشان ممنوع المنبر شد.
وى با اشاره به اینکه، حجت االسالم مهدى دانشمند در این 
جلسه از مردم مى خواهد دین خود را از مداحان و روحانیت و 
هیئات مذهبى نگیرند، افزود: خطا و اشتباه از هر انسانى به 
غیر معصوم(ع) سر مى زند، اما اگر یک هیئت و یک مداح 
و یک روحانى تخلفى داشت نباید آن را از تریبون منبر به 

همه تعمیم داد.
حجت االســالم حســینى ادامه داد: روحانیت و سازمان 
تبلیغات اسالمى نسبت به سخنان آقاى دانشمند اعتراض 
خود را اعالم کردند اما ایشان اشــتباه خود را نپذیرفت و 
این بار در جلسه اى در شهرســتان آران و بیدگل باز هم  
همان حرف هاى خود را تکرار کــرد به طورى که این بار 
به مسئوالن و فرماندار مسئول شوراى تأمین شهرستان 
شکایت شــد و دســتور منع منبر حجت االسالم مهدى 

دانشمند از سوى فرماندار و دادستان کاشان صادرشد.
 حجت االسالم حسینى متذکر شد: حجت االسالم مهدى 
دانشمند تا اطالع ثانونى تحت هیچ عنوانى اجازه ندارد براى 
هیئات مذهبى کاشان منبر داشته باشد و در صورت تخلف 
برخورد قاطعانه خواهد شــد و در ایــن زمینه با هیچکس 

تعارف نخواهیم داشت. 

روزنامه «همشهرى» نوشت: کاظم پالیزدار دبیر ستاد 
هماهنگى مبارزه با مفاسد اقتصادى در تشریح بخشى 
از مشــکالت بازگرداندن طلب مالباختگان مؤسسات 
مالى گفت: بخشــى از مشکالت مؤسســات مطالبات 
معوقه آنهاست. براى بازپرداخت سپرده هاى م ردم، باید 
تسهیالت این مؤسســات نیز برگردند. بسیارى از این 
معوقات نیز براى آدم هاى مطرح است. یکى از این افراد 
را همه کشور مى شناسند؛ هر شب با ظاهر و رفتار موجه 

در تلویزیون برنامه اجرا مى کند، یک کت و شلوار شیک 
و پیراهن سفید مى پوشــد و زبان انتقادش هم به سمت 
همه مقامات جمهورى اســالمى برمى گردد. شما اگر 
خیلى راست مى گویى، بدهى ات را بده؛ الزم نیست در 
تلویزیون مانور بدهى و شو اجرا کنى. این فرد اگر بخواهد 
به این رویه ادامه دهد، اســمش را در رســانه ها مطرح 
خواهم کرد. او چند میلیارد تومان بدهى دارد و دفعه بعد 

اسمش را مطرح خواهم کرد.

بهمن فرمان آرا، کارگردان شناخته شده سینماى ایران 
در جدیدترین مصاحبه خود روایت جالبى از ســفر به 
کشور فرانســه و دیدار با امام خمینى(ره) مطرح کرده 

اســت. فرمان آرا در گفتگو با «همشــهرى جوان» 
مى گوید: در ســال هاى قبل از انقالب به فرانسه رفته 
بودم و با یکى از شــاگردان سابقم – که حاال فیلمساز 
مهمى است- تصمیم گرفتیم برویم نوفل لوشاتو امام 
خمینى(ره) را ببینیم، البته بیشــتر از روى کنجکاوى. 
چیزى که در دیدار با ایشــان شما را مجذوب مى کرد، 

کاریزماى ایشان بود.
فرمان آرا در پایان گفت: حتمًا دیده اید کســانى را که 
وقتى وارد اتاقى مى شوند، حس مى کنید   حضور خاص 
و سنگینى بر فضا حاکم شده است، ایشان هم جاذبه اى 
بسیار قوى  داشتند. به همین دلیل هم «اوریانا فاالچى» 
در مصاحبه اى گفته بود؛ اگــر معناى واقعى کاریزما را 

مى خواهید، آن را در امام خمینى (ره) مى یابید.

گفتگوى دوم بهمن ماه رضا رشیدپور با حســن روحانى رئیس جمهور در این یک هفته اى که از انجام آن گذشته 
واکنش هاى مختلف داشته و هر که به ظن خود درباره آن اظهارنظر کرده است. تازه ترین اظهارنظر را محمدرضا 

تقوى فرد از مجریان قدیمى تلویزیون انجام داده است.
 تقوى فرد با نگارش یادداشتى با استناد به یکى از سخنان رشــیدپور که گفته بود هفتصد هشتصد نفر  مشغول کار 
بودند تا گفتگو با رئیس جمهور زنده پخش شود، از حجم باالى نیروى تولید برنامه گفتگوى اخیر با رئیس جمهور 
ابراز تعجب کرده و مدعى شده گفتگوهاى دوران احمدى نژاد با یک بیستم نفرات فعلى ضبط شده است. این مجرى 
قدیمى تلویزیون همچنین نوشــته: «دســت اندرکاران ضبط و پخش مصاحبه هاى اخیر محمود احمدى نژاد که 
بنده مجرى آن بودم و در فضاى مجازى منتشر شــد، یک درصد آن هفتصد هشتصد نفرى که براى پخش برنامه 
حجت االسالم روحانى مشغول بودند هم نیست. اى کاش "حاال خورشید" هم حال خورشید را داشت و صریح به مردم 

مى گفت؛ جسارتاً آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچى!»

حمیدرضا صدر ، نویسنده معروف حوزه هاى ورزش وسینما 
در یک کلیپ تبلیغاتى مربــوط به محصوالت یک کمپانى 
تولید کننده آبمیوه ها و نوشیدنى ها شرکت کرده است. او در 

این کلیپ برابر دوربین قرار گرفته و تماشاگران را به همراهى 
تیم ملى ایران در جام جهانــى 2018 فراخوانده. مضمون

کلیپ ها دعــوت مخاطبان به حمایت از تیــم ملى فارغ از 
شکست و پیروزى در میدان است. طى  هفته هاى اخیر چهره 
شخصیت هاى فوتبالى شامل «کارلوس کى روش»، على 
دایى، مهدى مهدوى کیا و پژمان جمشیدى بر بیل بوردهاى 
شهر نقش بسته، ولى این اولین بار است است که یک شخصیت 
رسانه اى اهل قلم و رسانه پا به دنیاى تبلیغاتى بخش خصوصى 
گذاشته. ســایر شــخصیت هایى که با این کمپانى در زمینه

تبلیغات محصوالتش همکارى مى کنند، محمد رضا گلزار، 
سیروان و زانیار خسروى هستند.

امیر حاتمى وزیر دفاع اخیرا تاکید کرده است که مقام معظم 
رهبرى دســتور داده اند تا نهادهاى نظامــى فعالیت هاى 
اقتصادى را ترك کنند . اما موضوعى که با این دســتور مورد 
توجه قرار گرفتــه نوع فعالیت اقتصادى اســت که از طرف 
نظامیان و حامى هاى آنها و مخالفان بــا تعاریف متفاوتى 
روبروست. حسینعلى حاجى دلیگانى عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس و نماینده شاهین شهر  در گفتگو با اعتمادآنالین 
تاکید دارد برخى پروژه ها به دلیل سنیگنى و حجم باال از عهده 
بخش خصوصى بر نمى آید و نهادهاى نظامى مجبور به انجام 

آنها هستند. 
چندى پیش وزیــر دفاع به اســتناد 
صحبت هاى رهبرى گفت که نهادهاى 
نظامى باید فعالیت هاى اقتصادى خود را 
کنار بگذارند، نظر شما درباره فعالیت هاى 

اقتصادى نهادهاى نظامى چیست؟
این درست اســت چون اگر نهادهاى نظامى براى سیستم 
خود کار اقتصادى کنند قطعاً آفت زا است. اما اینکه از امکانات 
مشترك مانند بلدوزر، دستگاه هاى راه سازى و دیگر دستگاه ها، 

همچنین تخصص و بنیه مهندســى که دارند در راســتاى 
سازندگى کشور استفاده شــود، اتفاق خوبى است. اما اینکه 
شرکت هاى اقتصادى براى درآمدزایى و کسب درآمد فعالیت 
اقتصادى داشته باشــند، نظرم مثبت نیست. البته دولت باید 
اعتبارات و بودجه را به گونه اى به آنها پرداخت کند که مجبور 
به این گونه فعالیت ها نشوند. با این کار است که مى توان شاهد 
اتفاقات و مشکالتى مانند داســتان فروش سوخت فرمانده 
نیروى انتظامى اسبق آقاى احمدى مقدم نبود که گزارش آن 
در کمیسیون بودجه وجود دارد. به هرحال این ها آفت هایى دارد 

که این عزیزان ایثارگر را هم دچار مخاطراتى مى کند. 
اینکه مطــرح مى کنیــد مى توانند در 
پروژه هاى عمرانى فعالیت داشته باشند 
به هرحال عمران و اقتصاد به هم وابسته 
هستند. فکر نمى کنید این تفسیر متفاوت 

با دستور رهبرى است؟
ببینید دو هدف اســت. زمانى  هدف درآمدزایــى براى اداره 
ســازمان، پرداخت ها و اداره امور خودشان است و زمانى نه؛ 
مى آیند پروژه هاى بزرگى را مى پذیرندکه بخش خصوصى 
عموماً قابلیت اجراى آن را ندارد و به این موضوع در زمان صلح 
در قانون اساسى هم اشاره شده است. این  یکى از اصول قانون 
اساسى است که در زمان صلح امکاناتى که در اختیار یگان هاى 

رزم وجود دارد در اختیار سازندگى کشور قرار گیرد. 
به هرحال باید به این موضوع دقت داشت 
که پروژه هاى بزرگ سودهاى بزرگ هم 
دارند و این در اصل موضوع یعنى عدم 

فعالیت اقتصادى تفاوتى نمى کند؟
باید بدانید آنچه تا االن تهدید و ایراد بوده و مشکل به وجود 
آورده است در این نوع پروژه هایى که به صورت مشارکت با 
دولت بوده، دیده نشده است. یک مورد را نمى توانید پیدا کنید 
که در این ها فسادى بوده باشد. آنجاهایى فساد رخ داده که 
کارهاى جداى از این پروژه هاى مشترك انجام شده یعنى 

نهادهاى نظامى رأسا کارى را انجام داده اند. 
مى توانید براى این مواردى که از آن ها 

یاد مى کنید مصداق بیاورید؟
مثــًال کارهایى که بنیادهــاى تعاون انجــام مى دهند یا 
کارهایى که براى درآمدزایى انجام مى شود. کارهایى که 
در ساخت وســازهاى منازل و خریدوفروش زمین انجام 
مى شود. یا همان نمونه اى که از قبل گفتم به جاى بودجه 
گرفتن نفت گرفتند و فروختند؛ این ها مواردى اســت که 

موجب آسیب مى شود.  

ورود نهادهاى نظامى در خرید و فروش زمین
 و فروش نفت فسادآور بود

نماینده شاهین شهر در مجلس:
نمایشگاه عکس هاى

 نوه هاشمى 
  خبرآنالین | نمایــش آثار عکاســى 
«لیلى» نــوه مرحوم هاشــمى رفســنجانى

مى تواند خبرى جالب در حوزه تجسمى باشد. 
«لیلى هاشــمى» فرزند یاســر هاشمى و نوه 
آیت  ا... هاشمى رفسنجانى است که نمایشگاه 
عکس هاى خود را برپا کرده اســت. هاشمى 
درباره این نمایشگاه نوشــته است: «در آغاز 
راه هاى نرفتــه زندگى، وجودتــان را گرامى
مى دارم، میزبان نگاهتان مى شوم به تماشاى 
اولین تجربه عکاسى ام به نام "چشمى دیدى 

عکسى".»

چکامه هم برگشت
نتشــار خبر  پــس از ا   افکار نیوز |
بازگشت رابعه اسکویى بازیگر سینما که چند 
سالى را براى بازى در شبکه  جم در خارج کشور 
به سر مى برد، حاال خبر رسیده «چکامه چمن 
ماه» هم که موقعیتى مشــابه داشت به کشور 
بازگشته است. در ابتداى انتشار خبر مهاجرت 
چکامه چمن ماه، عکس هاى بى حجاب او سر 
و صداى زیادى کرده بود. در چند ســال اخیر 
تعدادى از بازیگران ســینما و تلویزیون براى 
بازى در شبکه هاى ماهواره اى فارسى زبان به 

خارج مهاجرت کرده اند.

مراقب این بدافزار 
تلگرامى باشید 

   جام جم آنالین | بدافــزارى بــا 
عنوان «ســرویس تماس صوتى و تصویرى 
تلگرام منتشــر شــد» سبب مى شــود تمام
گروه هاى فرد پاك شده و این پیام براى همه 
افراد لیست دوســتان فرد ارســال مى شود. 
توصیــه مى شــود کاربــران تلگــرام براى 
نصــب و بــه روز رســانى ایــن برنامــه به
فروشــگاه هاى معتبــر اپلیکیشــن مراجعه

کنند.

انحصار رسانه اى
  ایسنا| مهدى محســنیان راد، استاد 
ارتباطات با اشــاره به قانون اساسى کشورمان 
اظهار داشت: این بخش که انحصار تلویزیون 
و رادیو در اختیار حکومت داده شــده اســت، 
اصل چندان قابل قبولى نیســت. امروز رادیو 
و تلویزیــون مــا در انحصار حکومت اســت. 
روزنامه «جام جم» بــراى تلویزیون، روزنامه 
«همشــهرى» براى شــهردارى و روزنامه 
«ایران» براى دولت اســت؛ عمًال مطبوعات 
پرتیراژ ما هیچکدام مســتقل نیستند و شرایط 
به گونه اى شده است که همه به روزنامه نگاران 
مى گویند که چه کارهایى را باید و چه کارهایى 
را نباید انجام بدهند. در نتیجــه همین موارد 
اســت که امروز در کشــور ما روزنامه نگارى 

تحقیقى وجود ندارد.

علوفه رسانى
  میزان | بــرف و برودت هــوا حیات 
وحش را تحت تأثیر قرار داده و گرســنگى و 
نبود غذا آنها را به حاشیه شهرها کشانده است. 
در هواى زیر صفر روزهــاى اخیر محیط بانان 
در تالش هســتند تا ضمن علوفه رســانى به 
حیات وحش از دخالت شــهروندان در این امر 
جلوگیرى کننــد. تصاویر بســیارى از حضور 
حیات وحش در نزدیکى مناطق شهرى در طى 
روزهــاى گذشــته ثبــت شــده اســت. 
حیوانــات در حالــى به دلیــل نبــود تغذیه 
به حاشــیه شــهرها آمــده اند کــه نزدیک 
شــدن آنها به شــهر وجاده ها جانشــان را 
تهدید مى کنــد. از این رو برخــى از مناطق
توســط محیــط بانــان بــه طــور دســتى

علوفه رسانى شده تا حیوانات از زیستگاه خود 
دور نشوند.

کاریزماى امام(ره) از زبان کارگردان مشهور 

شام، ناهار، آفتابه، لگن! 

اسم شومن بدهکار را اعالم مى کنیم

حجت االسالم مهدى دانشمند در کاشان ممنوع المنبر شد

«صدر»  هم تبلیغاتى شد!
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سخنگوى شــوراى صنفى نمایش گفت: فیلم سینمایى «پشــت ابرها» به 
کارگردانى مجید مجیدى از تاریخ 25 بهمن ماه اکران خواهد شد.

غالمرضا فرجى در همین راستا افزود: قرارداد نمایش فیلم  «بدون تاریخ بدون 
امضا» هم امضا شد و این فیلم نیز از تاریخ 25 بهمن ماه اکران مى شود.  درصورت 
رعایت کف فروش هر دو فیلم مى توانند به اکران خود در نوروز 97 ادامه دهند.

بیــژن میرباقرى کارگردان ســریال تلویزیونى «رنــج پنهان»، در 
خصوص روند تولید این سریال گفت: روزهاى پایانى تصویربردارى 
مجموعه تلویزیونى رنج پنهان سپرى مى شود و به زودى کار ضبط 

به پایان مى رسد.
 وى در ادامه بیان کرد: همزمان با تصویربردارى، مراحل فنى مونتاژ، 

صداگذارى و موسیقى پیش مى رود.
میرباقرى در خصوص زمان پخش ایــن مجموعه تلویزیونى اظهار 
داشت: با توجه به اینکه جدول پخش ســیما پر شده، سریال «رنج 

پنهان» بعد از ایام ا... دهه فجر به روى آنتن مى رود.
گفتنى اســت؛ فیلمنامه ســریال «رنج پنهان» به کارگردانى بیژن 
میرباقرى و تهیه کنندگى رضا جودى، توســط حســین تراب نژاد، 
مهدى حمزه و براساس طرحى از حمیدرضا سبحانى نژاد به نگارش 

درآمده است.
سریال «رنج پنهان» در 20 قســمت 45 دقیقه اى تولید مى شود و تا 
کنون بازیگرانى چون قطب الدین صادقى، کاوه خداشناس، اتابک 
نادرى، فرشید زارعى فرد، سمیرا حســینى، آزاده سدیرى و نسرین 

نکیسا جلوى دوربین آن رفته اند.
در خالصه داستان این سریال آمده است:  در سال 53، مرگ جوانى در 
دانشگاه، برادر و دوستانش را برمى آشوبد. بحران آن سال ها، اختناق 
فضاى موجود و شور جوانى، یوسف را وارد بازى پیچیده اى مى کند 
که اسلحه و خشونت تنها راهکار عملى اوست. کار به جایى مى رسد 
که او باید مخفیانه در شهر تهران روزگار بگذراند. حال، سکوت خفته 

راهکار دیگرى را پیشنهاد مى کند.

خواننده موســیقى پاپ درباره دلیل نداشتن گفتگو با رسانه ها اظهار 
داشت: به دلیل برخى خطاها در اطالع رسانى و حاشیه سازى هایى 
که در گفتگو با چند سایت داشتم و مطالب به درستى انتشار پیدا نکرد 
مى خواهم مدتى به دلیل دورى از حاشیه ها گفتگویى نداشته باشم 
و این یک تصمیم شخصى نیســت بلکه از سوى تهیه کننده و مدیر 

برنامه هایم نیز از من خواسته شده است.
بهنام بانى  در همین راستا افزود: این جالب نیست که با من 25 دقیقه 
مصاحبه مى کنند و فقط 30 ثانیه از آن را به گونه اى منتشر مى کنند 
که هیچ ربطى به گفتگوى اصلى نداشــته و براى هنرمند حاشــیه 

سازى کنند.
این خواننده در خصوص حضور نیافتن در برنامه «دورهمى» بیان کرد: 
من در سرى اول برنامه «دورهمى» به عنوان مهمان حضور پیدا کردم 
اما آن برنامه پخش نشد و در حال حاضر چندین بار با من براى حضور 
دوباره تماس گرفتند اما من رد کرده ام و دیگر نمى خواهم قبول کنم.

وى در خصوص اصلى ترین دلیل دورى از فضاى رســانه اى و سر 
تیتر شدن تصریح کرد: من به طور کلى همیشه آدم بى حاشیه اى بود 
و مى خواهم بى حاشــیه بمانم و کارم را انجام بدهم به همین دلیل 

نمى خواهم با گفتگوهاى رسانه اى وارد حاشیه شوم.

داریــوش کاردان مجــرى و بازیگــر تلویزیــون در خصوص 
روند پیش تولیــد برنامه تلویزیونى «کاردان هــا» گفت: دکور 
برنامه در حال اتمام و آماده ســازى اســت. مهمان ها انتخاب 
شــده اند و قطعًا با حضورشــان در برنامه مخاطبــان متعجب

 مى شوند.
وى افزود: مهمانــان برنامه از میان شــخصیت هایى که مردم 
دوستشان دارند و مشتاق صحبت هاى آنها هستند، انتخاب شدند. 
ما از بین سیاسیون، هنرمندان و ورزشکاران برترین ها را براى 

حضور در برنامه انتخاب کرده ایم.
مجرى سرى اول برنامه تلویزیونى «صندلى داغ» اظهار داشت: 
برنامه «کاردان ها» در 13 یا 14 قسمت براى پخش از شبکه یک 

سیما، در نوروز 97 آماده مى شود.
کاردان در خصوص زمــان آغاز ضبط این برنامــه گفت: هنوز 
نمى توان زمان مشخصى را براى تولید این برنامه عنوان کرد. 
مدت هاست براى شــروع کار با مرتضى میرباقرى معاون سیما 
گفتگو کرده ایم. سعى داریم در برنامه «کاردان ها» گفتگوهایى 

بى پرده و خاص داشته باشــیم؛ گفتگوهایى که کمى بر لبه تیغ 
حرکت مى کنند.

وى ادامه داد: بعد از صندلى داغ برنامه هاى متعددى در قالب یک 
برنامه گفتگو محور تولید شده اند. من معتقدم چنین برنامه هایى 

باید کامالً طنز و یا جدى باشد. 
کاردان در پایان خاطرنشــان کرد: جنس گفتگوهــا در برنامه 
«کاردان  ها» صمیمانه است و ســئواالت از میان دغدغه هاى 

مردم انتخاب و پرسیده مى شوند.
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گریم خورترین بازیگر تاریخ سینماى ایران
در آیین افتتاحیه سى وششمین جشنواره فیلم فجر قرار است از اکبر 
عبدى به پاس سال ها بازیگرى و حضور در سینماى ایران تقدیر شود 
و از آنجا که ابوالحسن داودى در دو فیلم  «نان، عشق و موتور 1000» 
و «سفر جادویى» با این بازیگر همکارى داشته، خبرگزارى ایسنا گپ 

کوتاهى با او درباره این بازیگر قدیمى سینما انجام داده است.
کارگردان فیلم هاى «زادبوم»، «رخ دیوانه» و «مرد بارانى» درباره 
اکبر عبــدى مى گوید: واقعیت این اســت که اکبــر عبدى یکى از 
چهره هاى سینماى ایران اســت که هم استعداد بسیار خوبى داشته 
و دارد و هم توانســته اجراهــاى خاص و تیپ هــاى متفاوتى را در 

کارنامه اش ثبت کند.
داودى گفت: عبدى یک ظرفیت تقریبًا اســتثنایى دارد چون یکى 
از گریم خورترین چهره هاى تاریخ ســینماى ایران است و به راحتى 
مى تواند گریم هاى مختلفى داشته باشد تا نقش هاى متفاوت 

را با فیزیکى که برایش ساخته مى شود، ایفا کند.
او ادامه مى دهــد: من دو تجربه همکارى 
در دو دوره زمانى مختلف با اکبر 
عبدى داشتم و او جزو 

بازیگرانى است که اوج و فرود زیادى در کارش داشته است اما جالب 
است که هنوز هم فعالیت دارد و امیدوارم همیشه در اوج بماند.

داودى همچنین با اشاره به اینکه همکارى با عبدى همیشه برایش 
جذاب بوده است، مى گوید: در آن دو فیلم، او دو نقش بسیار سخت 
را بازى کرد؛ نقش همزمان یک بچه و پدرش در «سفر جادویى» که 
هر دو را به خوبى ایفا کرد و یکى هم نقش بازرگان ترك زبان در فیلم 
«نان، عشق، موتور1000» که آن را هم خیلى خوب بازى کرد. نکته 
قابل توجه در آنها هم جنس متفاوت بازى بود چون همان اندازه که در 
«سفر جادویى» باید نقش اش به فضاى کودکى مى خورد، به همان 
اندازه هم باید در فیلم «نان، عشق، موتور1000» نقشى جدى را ایفا 
مى کرد تا رابطه بهترى با تماشاگر برقرار شود یعنى آنچه در «نان، 
عشق، موتور1000» رخ داد این بود که اکبر عبدى یکى از جدى ترین 

نقش ها را ایفا کرد و همین جدیت او باعث تشدید کمدى شد.
وى در پاسخ به اینکه آیا دوســت دارد باز هم تجربه همکارى با این 
بازیگر تکرار شــود؟ تأکید مى کند: امیدوارم این اتفاق حتمًا بیافتد 
مخصوصًا اینکه یکسالى است به دنبال این هستم تا دنباله مستقلى 
براى فیلم «نان، عشق، موتور 1000» بسازم و نقش هایى را که در 
آن فیلم حضور داشتند دوباره جمع کنم و زندگى امروز 
آنها را بر مبناى شــرایط امروز جامعه دنبال 
کنم تا ببینیم چه بر سرشــان آمده، چه 
کاره شده اند و زندگى شان چگونه ادامه 
پیدا کرده اســت؟! فکر مى کنم قطعًا 
پس از 18 سال و با توجه به تغییرات 
اجتماعى جامعــه اتفاقات عجیبى 
باید برایشــان پیش آمده 

باشد.

امسال 
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م خورترین چهره هاى تاریخ ســینماى ایران است و به راحتى 
مى تواند گریم هاى مختلفى داشته باشد تا نقش هاى متفاوت 

را با فیزیکى که برایش ساخته مى شود، ایفا کند.
او ادامه مى دهــد: من دو تجربه همکارى
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عشق، موتور
نقش ها را ایفا کرد و همین جدیت او باعث تشدید

این وى در پاسخ به اینکه آیا دوســت دارد باز هم تجربه همکارى با
بازیگر تکرار شــود؟ تأکید مى کند: امیدوارم این اتفاق حتمًا بیافتد
مخصوصًا اینکه یکسالى است به دنبال این هستم تا دنباله مستقلى
براى فیلم «نان، عشق، موتور 1000» بسازم و نقش هایى را که در
آن فیلم حضور داشتند دوباره جمع کنم و زندگى امروز
آنها را بر مبناى شــرایط امروز جامعه دنبال
کنم تا ببینیم چه بر سرشــان آمده، چه
کاره شده اند و زندگى شان چگونه ادامه
پیدا کرده اســت؟! فکر مى کنم قطعًا
8پس از 18 سال و با توجه به تغییرات
اجتماعى جامعــه اتفاقات عجیبى
باید برایشــان پیش آمده
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«ویشــکا آســایش» بازیگر سینما 
و تئاتر که ســابقه کسب ســیمرغ بلورین 

جشنواره فیلم فجر را در کارنامه دارد از غایبان این دوره از 
بزرگ ترین رویداد سینمایى کشور است.

آســایش از جمله بازیگرانى اســت کــه فعالیت 
هنرى اش به عنوان بازیگر را بــا قدمى بزرگ 
برداشــت. وى بــراى اولیــن بار در ســریال 
«امام على (ع)» در نقش «قطام» به ایفاى نقش 

پرداخت و از همان ابتدا در ذهن ها ماندگار شد.
وى جزو معدود بازیگــران زن در ادوار مختلف 
جشنواره فیلم فجر است که سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش اول زن را براى بازى در نقشى کمدى 
گرفته اســت. وى این جایزه را براى ایفاى نقش در 

فیلم «ورود آقایان ممنوع» دریافت کرد.
آسایش بازى در سینما را با نقشى متفاوت آغاز کرد. 
اولین تجربه سینمایى آسایش به سال 1376 و بازى در 
فیلم «ســاحره» باز مى گردد. وى بعد از آن فیلم توانست 
راه موفقیت را به ســرعت طى کند و با بازى در فیلم هاى 
«بلوغ»، «عشق به عالوه دو» و «مسافر رى» راه خود به 
عرصه بازیگرى را هموار کرد. آسایش در مجموع تاکنون 
در 24 اثر ســینمایى به ایفاى نقش پرداخته که از جمله 
مطرح ترین آنها مى توان به «خوابم میاد»، «خوب، بد، 
جلف»، «دراکوال»، «ســیزده»، «برف روى کاج ها»، 

«پرتقال خونى» و «ورود آقایان ممنوع» اشاره کرد. 
آســایش امســال با وجود بازى در فیلم خودســر به 
کارگردانى کمال تبریــزى از غایبان ایــن دوره از 
جشنواره است. وى این روزها مشغول بازى 
در سریال «گلشیفته» به کارگردانى 

بهروز شعیبى است.

رضا 
ضــى  فیا

تــا به امــروز در 
ســریال ها و فیلم هــاى 

بسیارى بازى کرده که بیشتر آنها 
در حوزه کودك و نوجوان هستند. «قصه هاى 

تابه تا» یا همان «زى زى گولو» از جمله کارهاى این 
بازیگر است که به عنوان مجموعه اى پرمخاطب از آن یاد 

مى شود. فیاضى که عالوه بر بازیگرى، به عنوان کارگردان و نویسنده 
برنامه هاى کودك نیز فعالیت داشته، مدتى است که از کار کودك دور مانده و 

این مسئله را براى خود دردناك و سخت مى داند.
این نویسنده به وضعیت برنامه هاى کودك تلویزیون اشاره کرد و گفت: در این مدت به جز 

برنامه «کاله قرمزى» که طرفداران خود را دارد چه برنامه اى ساخته شده که بتواند طرفدار جذب کند، 
در واقع برنامه هاى کودك نتوانستند نوستالژى به وجود بیاورند. به نظرم امروزه هیچکدام از بچه هاى دهه 80 

و 90  نوستالژى ندارند. البته مشکل از کودکان نیست بلکه در این راستا برنامه اى نداریم.
این کارگردان به مجموعه تلویزیونى «قصه هاى تا به تا» اشاره کرد و ادامه داد: «زى زى گولو» در آن زمان 96 درصد مخاطب 

داشت و قرار بود که ادامه سریال را بسازیم و حتى از آن فیلم هم ساخته شود اما به دالیل مختلفى کار ما به سرانجام نرسید وگرنه ما 
آماده بودیم و متن کار هم نوشته شده بود.

او  به دالیل کنار گذاشته شدن عروسک هایى که در برخى برنامه ها دیده مى شوند، اشاره کرد و گفت: براى این عروسک ها برنامه ساخته نمى شود 
براى مثال زمانى که سریال«پایتخت» ادامه پیدا مى کند آیا «زى زى گولو» با توجه به اینکه مورد توجه بود و به آن عالقه داشتند، کشش ادامه دار 

شدن را نداشت؟  او ادامه داد: من زمانى که دیدم در تهران خبرى نیست به کیش آمدم تا آرامش داشته باشم و بتوانم خوب کار کنم. در واقع 
مسئله اى که به من انگیزه داد این بود که اگر مشغول کارى باشم مى توانم انتخاب هاى بهترى براى بازى در سریال یا فیلم داشته باشم 

و براى کار خود ارزش قائل شوم.

نه؟!   
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فیلم مجید مجیدى 
از 25 بهمن اکران مى شود
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...ادامه از صفحه اول
اگر چه در واقع استاندار اصفهان به وظیفه فطرى خود عمل نموده و 
به خواست افکار عمومى جامعه احترام گذاشته است ولى معلوم نیست 
چرا دست اندرکاران اصلى و مستقیم باشگاه سپاهان نسبت به این 

وظیفه اساسى خود غفلت داشته اند؟
سپاهان تیم کوچکى نیست. این تیم تاکنون پنج مقام قهرمانى در 
لیگ برتر فوتبال ایران به دست آورده است. اولین تیم ایرانى است 
که به فینال لیگ قهرمانان آسیا رســیده و تنها تیمى از ایران است 
که به جام باشگاه هاى جهان راه یافته. با این تیم باید در شأن خود 
و مطابق با جایگاه و سابقه آن برخورد کرد. ولى چرا باید این تیم به 
روزگارى دچار شود که از واهمه سقوط آن، فریاد هواداران به آسمان

 برود؟ 
شاید دلیل اصلى گرفتار شدن سپاهان در قعر جدول رده بندى، عدم 
ثبات مدیریتى باشــد. موضوعى که در این ایــام بیش از هر چیز به 
عنوان علت این نزول مطرح مى شود. مسلمًا تیمى با سابقه درخشان 
قهرمانى در جمع بزرگان فوتبال کشــور، بیش از هر چیز به برنامه 
ریزى و آینده نگرى نیاز دارد و این همه مهیا نمى شود مگر با ثبات در 
مدیریت مؤثر و با تدبیر. ولى عامل این بى ثباتى چیست یا کیست؟

در پاســخ به این ســئوال تمام نگاه ها معطوف به یک نفر اســت: 
«ســبحانى» مدیر عامل کارخانه فوالد مبارکه اصفهان! وى تنها 
کسى است که نامش در این ایام به عنوان عامل اصلى سقوط و نزول 
تیم فوتبال سپاهان بر زبان رانده مى شود. کسى که ظاهراً بنا به رأى 
و نظر وى، هر چند وقت یک بار، یک نفر به عنوان مدیر عامل باشگاه 
سپاهان معرفى شــده و هرگز دلیل رویگردانى از مدیران مختلف 
باشگاه به عیان و واضح مطرح نشده است! حتى هنوز معلوم نیست 
دلیل برکنارى مدیر عامل اسبق باشگاه سپاهان با وجود قهرمانى در 

لیگ چهاردهم چه بوده است؟
شــایعاتى که در مورد دیدگاه هاى مدیریتى «سبحانى» مطرح مى 
شــود به کنار ولى وى با کنش خود، این تیم رکورددار قهرمانى را 
داراى رکوردى جدید در تغییر مدیریت نموده است. اما فردى با چنین 
رویکرد و رکوردى تعجب برانگیز، دقیقــًا زمانى که باید با تغییرات 
مدیریتى از سقوط تیم محبوب ورزش دوستان اصفهانى جلوگیرى 
کند، سکوت اختیار نموده و کار را به جایى مى کشاند که مدیر ارشد 

استان دست به «دستور» شود.
فریاد «حیا کن، رها کن» هواداران در عصر ارتباطات نوین، سکوهاى 
ورزشگاه نقش جهان را در نوردیده و شبکه هاى مجازى را به تسخیر 
خود در آورد ولى گویى گوش شنوایى براى آن وجود نداشته باشد، 
با بى تفاوتى «سبحانى» مواجه شد تا استاندار نو رسیده اصفهان را 

به واکنش وادار کند.
انتشــار علنى نامه هاى «محســن مهرعلیزاده» به نوعى تحقیر 

مدیرعامــل کارخانه فوالد مبارکــه تلقى مى شــود. صدور عیان 
مکاتباتى در چنین ســطح و با چنان لحنى تاکنون ســابقه نداشته. 
ولى سئوال اینجاست که چرا وضعیت اسفبار فوتبال سپاهان، قبل 
از استاندار اصفهان توســط مدیر ارشد فوالد مبارکه درك نشد؟ اگر 
استاندار اصفهان ایجاد نشاط و شادابى را دلیل قاطع خود براى ورود 
به وضعیت این تیم قلمداد مى کند، آیا ایجاد این روحیه براى جناب 

مهندس «سبحانى» ارزشى نداشته است؟
به واقع مشخص نیست که پندار حضرت ایشــان از تیمدارى یک 
کارخانه صنعتى چیســت؟ آیا این تصور در ایشــان وجود ندارد که 
آنچه باعث شده تا یک مجتمع صنعتى، مجاز به صرف پول حاصل 
از زحمات کارگران کارخانه شــود، تنها ایجاد روحیه نشاط و امید و 

زندگى در بطن جامعه است؟
اگر قرار است مدیر ارشد استان در میان انبوه دغدغه هاى خود براى 
اقتصاد و اشتغال و معیشت مردم، در اندیشه نجات تیم فوتبال شهر 
هم باشد، پس در این میان متولیان اصلى روزگار اسفبار آن تیم به چه 

کارى مشغول شده اند؟
«ســبحانى» دقیقًا در زمانى مجبور به برکنارى مدیرعامل باشگاه 
متبوع خود شد که باید از مدتها پیش دست به کار نجات تیم محبوب 
اصفهان مى شــد ولى او چنان در عزل و نصب مدیران قبلى افراط 
کرده بود که شــاید دیگر خجالت مى کشــید حتى به این موضوع 

فکر کند.
اما طنز تلخ رویکرد مدیریتى در باشــگاه سپاهان وقتى به اوج خود 

مى رسد که با خبرى مواجه مى شــویم که طى یکى دو روز گذشته 
در محافل ورزشــى اصفهان با تعجب بررســى مى شــود: «مدیر 
رسانه اى تیم فوتبال سپاهان از مسئولیت خود کناره گیرى کرد.» 
البته باید توجه داشــت که این احتمال هم وجــود دارد که وى در 
واقع استعفا «داده شده» باشــد و این یعنى در زمانه اى که همگان 
ضعف هدایت و مدیریت در سپاهان و ســکون مدیرعامل کارخانه 
فوالد مبارکه را بــه عنوان علت بارز نزول تیم فوتبال این باشــگاه 
قلمداد مى کنند، گروهى هم هســتند که در پــى دلجویى از جناب 
«سبحانى»، بخش رسانه اى تیم فوتبال سپاهان را به مسلخ برده اند.
عمق فاجعه وقتى مشخص مى شود که بدانیم باشگاه سپاهان اولین 
مجموعه ورزشى کشور بوده که روزنامه الکترونیک داشته و صاحب 

رادیو و تلویزیون اینترنتى مخصوص خود بوده و پویاترین ســطح 
از اطالع رسانى را به رســانه ها و هواداران خود عرضه کرده است. 
ولى افسوس که همه اینها در باشگاه سپاهان به هیچ انگاشته شده 
و تجربه اى دوازده ساله در این تیم دچار چالش مى شود. این بدان 
معنى است که آخرین تیر سهمگین بر پیکر ضعیف و نحیف این ایام 
سپاهان از کمان رها شده و بر جایى نشســته است که دقیقًا پاشنه 

آشیل آن قلمداد مى شود.
واقعًا چنین اقدام فاجعه بارى از ذهن چه کســى متبادر شده است؟ 
وقتى مربى و مدیرعامل باشگاه بر اساس نظر مدیر ارشد استان حذف 
مى شوند، البد کسانى هســتند که براى آنکه خودى نشان دهند، با 
این فرافکنى ناشیانه خواســته اند بگویند که علت سقوط سهمگین 
ســپاهان، نه در گردونه مدیریتى، بلکه در جاى دیگرى اســت و 
چون فرد دیگرى غیر از خود را پیــدا نکرده اند، قلع و قمع مجموعه 

رسانه اى آن را هدف قرار داده اند!
اى کاش خود مهندس سبحانى اســتعفا مى داد. اى کاش اعضاى 
هیئت مدیره مواجب بگیر باشگاه ســپاهان استعفا مى دادند ولى در 
زمانه اى که دقیقاً این باشگاه و تیم فوتبال آن به تدبیر خبرى، اطالع 
رسانى سریع و صریح و کاهش حواشى رسانه اى نیاز دارد، به چالشى 

جدید دچار نمى شد.
نه تنها در کشور ما، بلکه در تمام دنیا معموًال وقتى تیمى اسیر رتبه 
و حوادث و عزل و نصــب هاى هدایتى و مدیریتى نظیر ســپاهان 
مى شود، سعى مى کند بخش رســانه اى خود را تقویت نموده و از 
حاشیه هاى خبرى و مطبوعاتى که ممکن است بالى جان آن شود 
دورى کند. ولى متأســفانه در تیم محبوب شهر ما اوضاع به قدرى 
وارونه شده که تنها اقدام سردمداران آن، تضعیف بخش رسانه اى 

آن بوده است.
اى کاش یک نفر پیدا مى شد و به همگان مى گفت که در سپاهان 

چه خبر است؟
اصًال مگر انتخاب و انتصاب افراد و مســئولین زیر مجموعه باشگاه 
از اختیارات واضح مدیر عامل آن نیســت؟ پس چــه فرد یا افرادى 
هستند که در حوزه اختیارات مدیرى که وجود ندارد دخل و تصرف 
مى کنند و اجازه نمى دهند تا او بیاید و براى امور رســانه اى خود، 

شخصًا تصمیم بگیرد؟
اگر همین رشته را به دست بگیریم و جلو برویم، شاید به این نتیجه 
برسیم که وقتى فرد یا افرادى هستند که تا این حد به عیان و صریح 
براى مدیرى که هنوز انتخاب نشده تصمیم مى گیرند و براى مناصب 
ذیربط او تعیین تکلیف نموده و در حوزه اختیاراتش دخالت مى کنند، 
پس آیا ممکن است همین افراد در زمینه هاى دیگرى نظیر انتخاب 
کادر مربیگرى ســپاهان و ارنج بازیکنان هم دخالت کرده باشند تا 

سپاهان به روز و حال فعلى دچار شود؟

فرافکنى ناشیانه در باشگاه سپاهان!

اعضاى جدید هیئت رئیسه و کمیته هاى تخصصى هیئت 
ووشــوى شهرســتان نجف آباد در حضوv رئیس اداره 

تربیت بدنى این شهرستان معرفى شدند.
به گزارش روابط عمومى هیئت ووشوى شهرستان نجف 
آباد، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد در 
جمع اعضاى هیئت رئیسه، کمیته هاى تخصصى، مربیان 
و قهرمانان ووشــو نجف آباد گفت: انتخاب اعضاى با 
تجربه با انگیزه و تالشگر در راس تصمیم گیرى ووشوى 
شهرستان نجف آباد، براى بهبود شرایط کلى این رشته 

بسیار ضرورى است.
ســید محمد طباطبایى با اشاره به پیشــینه این رشته 
ورزشى در شهرستان نجف آباد خاطرنشان کرد: ووشوى 

این شهرســتان قهرمانان ملى و جهانى بنامى دارد که 
توانسته اند با همت، تالش و پشتکارى که از خود نشان 
داده اند نام ووشوى شهرستان را بلندآوازه کنند که باید 
بتوانیم از این ظرفیت ها در راستاى پیشرفت همه جانبه 

این ورزش پرطرفدار استفاده کنیم.
ســپس محمد جواد کاویان پى، رئیــس جدید هیئت 
ووشــوى نجف آباد هم گفت: ووشوى شهرستان نجف 
آباد به عنوان شهر طالیى ورزش ایران در سطح بسیار 
باالیى قرار دارد و باید تالش کنیم با جذب اسپانســر و 
به  کار گیرى مربیان سطح باال همچنین توجه ویژه به 
بحث استعداد یابى، روند قهرمانى ووشوکاران نجف آباد 
راحفظ کرده و ارتقاء ببخشیم. ایجاد صندوق حمایت از 

قهرمانان ووشو کار، راه اندازى باشگاه هواداران و افزایش 
کالس هاى آموزش ووشو در مناطق مختلف شهرستان 
نجف آباد از جمله برنامه هایى اســت کــه به دنبال آن

 هستیم.
گفتنى اســت اعضــاى جدید هیئت رئیســه ووشــوى 
نجف آبادعبارتند از: محمد جواد کاویان پى، عباس سلطانى، 
على امیرى، منصور ابراهیمى و فرزانه معین. نایب رئیس 
بانوان: آسیه امامى. دبیر هیات: فتح ا... صالحى. خزانه دار: 
امین نورى. کمیته آموزش: امین محمدى. کمیته فرهنگى: 
محمد هاتف نیا. کمیته مســابقات: جمال مهرابى. کمیته 
روابط عمومى: محسن مرادى. کمیته قضایى و انضباطى: 

منصور ابراهیمى.

اعضاى هیئت رئیسه ووشوى شهرستان نجف آباد معرفى شدند

هرمان اکوال مهاجم مد نظر باشگاه استقالل 
که از کشــور کامرون به تهران سفر کرده بود 
و حتى در تست هاى پزشکى این باشگاه هم 
شرکت کرد، مورد تائید شــفر قرار نگرفت و 
سرمربى آلمانى از باشگاه خواست تا قید عقد 

قرارداد با این بازیکن را بزند!
سرمربى تیم اســتقالل بعد از اینکه گزارش 
وضعیت جسمانى این بازیکن را مورد بررسى 
قرار داد متوجه شــد اکواال براى رسیدگى به 
شرایط ایده آل بدنى حداقل 4 الى 5 هفته نیاز 
به بدنسازى و تمرینات مستمر هوازى دارد و به 
این ترتیب زمان مى برد تــا این بازیکن بتواند 
به اســتقالل کمک کند. شــفر به مسئوالن 
باشگاه اعالم کرده که این بازیکن بعد از بازى 
براى آخریــن تیم خود اصال تمرین نداشــته 
و به همین دلیل با اضافــه وزن زیاد رو به رو 
است. او حتى تصمیم داشــت بازیکن مد نظر 
باشگاه را با استقالل به آبادان ببرد ولى وقتى 
شرایط او را بررسى کرد کال قید این بازیکن را 

زد.
پیش از این الحاجى گرو، بکامنــگا و یازالده 
گومز پینتو به دالیل مختلف با استقالل قرارداد 

نبستند. 

اکواال هم نشد

 جمعه دیدار همیشه حساس و جذاب ســپاهان- پرسپولیس انجام مى شود. 
دیدارى که به عقیده و نظر کارشناسان و رســانه ها  به الکالسیکوى ایرانى 

موسوم است. 
برخى از ســایت هاى پایتخت در روزهاى اخیر و دیروز به بررســى اجمالى  
دیدارهــاى دو تیم پرداخته اند و البته ســعى کرده اند خیلــى ظریف  از کنار 
برخى برده هاى خاطره انگیز ســپاهان عبــور کنند. آنها ظاهــرا فراموش 
کرده اند پرسپولیسى که این روزها سرمســتانه از صدرنشینى آن خوشحالند 
سه بار در مقابل سپاهان چهارتایى شــده است. به عنوان نمونه سایت ورزش 

سه در گزارشى نوشته :دیدارهاى پرسپولیس و ســپاهان در ورزشگاه 
آزادى همواره پرتماشــاگر و البته جنجالى 

بوده است.
از شکست عجیب پرسپولیس در 
نیمه نهایى جام جذفى 86 تا هفته 
پایانى لیگ هفتم و البته همین 
دیدار فصل پیش، همه و همه 

در مقابل دیدگان تماشاگران 
پرتعداد پرسپولیسى برگزار 

شــده و اتفاقاتى در آن 
رقم خورده که منجر به 

ایجاد جنجالى بزرگ 
شده است.

 در جام حذفى 86، پرســپولیس با مصطفى دنیزلى به نیمه نهایى رســید و تا 
آخرین دقایق نیز از سپاهان پیش بود اما پنالتى عجیبى!!! که محسن قهرمانى 
اعالم کرد ورق را برگرداند. هادى عقیلى پنالتى را گل کرد، بازى 120 دقیقه اى 
شد و محمود کریمى کاِر پرسپولیس را ساخت تا هواداران خشمگین پرسپولیس 

به شدت علیه قهرمانى فحش بدهند.
ظاهرا سایت ورزش سه فراموش کرده که عمده کارشناسان داورى آن روز در 

برنامه مختلف تلویزیونى صحت آن پنالتى را تائید کردند.
  ادامه این گــزارش را بخوانیم:یک ســال بعد اوضاع متفاوت شــد. این بار 
قرمزها در حضور بیش از 120 هزار هوادار در حال از دســت دادن جام بودند 
که ســپهر حیدرى با ضربه سر، دروازه ســپاهان را باز کرد و پرسپولیس را به 
نهمین قهرمانى لیگ رساند. پس از بازى هواداراِن مسرور پرسپولبس به زمین 
آمدند و اتفاقات عجیب و غریبى رخ داد و یکى از خاطره انگیزترین 
جام هاى پرسپولیس با پیروزى مقابل طالیى پوشان اصفهانى 

به دست آمد.
همکاران مان در ورزش ســه همچنان از تصمیم محســن 
قهرمانى در نیمه نهایى جام حذفى داغدارند، اما ظاهرا دوست 
دارند به تصمیمات غلط ســعید مظفــرى زاده در آن دیدار و 7 

دقیقه مشــکوك وقت اضافه اشاره اى 
داشته باشــند. برخى به طنز مى گویند 
اگر ســپهر حیدرى آن گل را نمى زد آن 
دیدار  همچنان ادامه داشــت. آنقدر 

ادامه داشت که باالخره پرسپولیس گل 
بزند و جام را باالى سر ببرد.

  بگذریم...!!چند سال بعد این دو تیم دوباره 
در جام حذفى به هم رســیدند. بازى 

خداحافظى مهدى مهدوى کیا بود و پرسپولیس هم از حریف پیش افتاد اما کار 
به ضربات پنالتى رسید و پرسپولیس مغلوب شد تا آزادى بار دیگر یکى از غم 

انگیزترین روزهاى پرسپولیسى اش را تجربه کند.
 در لیگ پانزدهم نیز جدال این دو تیم در تهران جذابیت هاى بســیارى را به 
همراه داشت. پرســپولیس با برانکو اوج گرفته بود و هواداران استقبال بسیار 
خوبى از بازى داشتند و همچنین، حضور محمدرضا خلعتبرى در تیم سپاهان، 
نگاه ها را بیش از زمین به سکوها معطوف کرده بود. قرمزها حسابى از خجالت 
خلعتبرى درآمدند؛ اما در زمین مسابقه موفق به شکست سپاهان نشدند. علیپور 
و کمال گلزنى کردند و طارمى هم فرصت داشت تا کار را تمام کند اما ضربه 
او با بى دقتى بیرون رفت.یک سال بعد، جدال پرسپولیس و سپاهان دیدار پسا 
دربى محسوب مى شد. سرخپوشان شهرآورد را باخته بودند؛ اما هوادارانشان 
حمایتى فراموش نشــدنى کردند و با حضور 70 هزار نفرى، انگیزه زیادى به 
شاگردان ایوانکوویچ دادند. پرسپولیس که در نیم فصل اول سپاهان را مغلوب 
کرده بود، با پنالتى بارســلونایى رضاییان و طارمى پیروز شد تا پس از سال ها 

سپاهان را دبل کند.
به گــزارش نصف جهــان، در این گــزارش ســایت ورزش ســه، فقط به 
یکى دو برد ســپاهان و یکى از بردهاى چهارتایى این تیم اشــاره شــده در 
حالى  که دو بــرد چهارتایى دیگر زردپوشــان هم جزء دیدارهــاى مهم  و 
خاطره انگیز دو تیم محسوب مى شــود و البته از کنار خیلى از بردهاى دیگر 
زردها گذشته اند. به هر تقدیر جمعه یکى از قوى ترین پرسپولیس هاى تاریخ 
با بحران زده ترین سپاهان 15 سال اخیر دیدار دارد. البته بنا به تجربیاتى که 
از این دست دیدارها داریم قرار نیســت لزوما قدرت پرسپولیس و بحران این 
روزهاى سپاهان، نتیجه جمعه را از حاال مشخص کند. شاید ورزشگاه آزادى 
باید خود را بــراى رخدادهایى غیر قابل 

پیش بینى آماده کند.

الکالسیکوى ایران در راه است

 فراموش نکنید 3 بار 4 تایى شده اید!
 الهه مهرى دهنوى 

سه بار در مقابل سپاهان چهارتایى شــده است. به عنوان نمونه سایت ورزش 
سه در گزارشى نوشته :دیدارهاى پرسپولیس و ســپاهان در ورزشگاه 

آزادى همواره پرتماشــاگر و البته جنجالى 
است. بوده

از شکست عجیب پرسپولیس در 
6نیمه نهایى جام جذفى 86 تا هفته 
پایانى لیگ هفتم و البته همین 
ههههههههههههمه دیدار فصل پیش، همه و
نننننننننننننننراننن در مقابل دیدگان تماشاگ
پرتعداد پرسپولیسى برگزار 

شــده و اتفاقاتى در آن 
رقم خورده که منجر به 

ایجاد جنجالى بزرگ 
شده است.

0قرمزها در حضور بیش از 120 هزار هوادار در حال از دســت دادن جام بودند 
که ســپهر حیدرى با ضربه سر، دروازه ســپاهان را باز کرد و پرسپولیس را به 
نهمین قهرمانى لیگ رساند. پس از بازى هواداراِن مسرور پرسپولبس به زمین 
آمدند و اتفاقات عجیب و غریبىرخ داد و یکى از خاطره انگیزترین

جامهاى پرسپولیس با پیروزى مقابل طالیى پوشان اصفهانى 
به دست آمد.

همکاران مان در ورزش ســه همچنان از تصمیم محســن 
قهرمانىدر نیمه نهایى جام حذفى داغدارند، اما ظاهرا دوست
7دارند به تصمیمات غلط ســعید مظفــرى زاده در آن دیدار و 7

دقیقه مشــکوك وقت اضافه اشاره اى 
داشته باشــند. برخى به طنز مى گویند 
اگر ســپهر حیدرى آن گل را نمى زد آن 
دیدار  همچنان ادامه داشــت. آنقدر 

ادامه داشت که باالخره پرسپولیس گل 
را باالى سر ببرد. جام بزند و

  بگذریم...!!چند سال بعد این دو تیم دوباره 
در جام حذفى به هم رســیدند. بازى 

و کمال گلزنى کردند و طارمى هم فرصت داشت تا کار را تمام کند اما ضربه
پ او با بى دقتى بیرون رفت.یک سال بعد، جدال پرسپولیس و سپاهان دیدار
دربى محسوب مى شد. سرخپوشان شهرآورد را باخته بودند؛ اما هوادارانش
انگیزه زیادى 70 هزار نفرى، با حضور 0حمایتى فراموشنشــدنىکردند و
شاگردان ایوانکوویچ دادند. پرسپولیس که در نیم فصل اول سپاهان را مغلو
کرده بود، با پنالتى بارســلونایى رضاییان و طارمى پیروز شد تا پس از سال

سپاهان را دبل کند.
در این گــزارش ســایت ورزش ســه، فقط به گــزارشنصف جهــان،
یکى دو برد ســپاهان و یکى از بردهاى چهارتایى این تیم اشــاره شــده
حالى  که دو بــرد چهارتایى دیگر زردپوشــان هم جزء دیدارهــاى مهم
خاطره انگیز دو تیم محسوب مى شــود و البته از کنار خیلى از بردهاى دی
زردها گذشته اند. به هر تقدیر جمعه یکى از قوى ترین پرسپولیس هاى تار
5با بحران زده ترین سپاهان 15 سال اخیر دیدار دارد. البته بنا به تجربیاتى
ا از این دست دیدارها داریم قرار نیســت لزوما قدرت پرسپولیس و بحران
روزهاى سپاهان، نتیجه جمعه را از حاال مشخصکند. شاید ورزشگاه آزاد
باید خود را بــراى رخدادهایى غیر قا

پیش بینى آماده کند.

فعالیت نقل و انتقاالتى باشگاه تراکتورسازى به جذب 
بازیکنان سرباز از سایر تیم ها محدود نشده است. یک 
مدافع کروات و یک مهاجم بوسنیایى که در روزهاى 
گذشــته به ایران ســفر کرده بودند تا در تست هاى 
ایفمارك شــرکت کنند، بامداد امروز (سه شنبه) رسمًا 
به تیم تراکتورسازى پیوستند. گریگوف سیمه، مدافع 
اهل کشور کرواسى 189 سانتیمتر قد دارد و سلیمان 
کرپیچ هم مهاجمى از کشور بوسنى و هرزگوین است 
که با 190 سانتیمترى قد به تیم تراکتورسازى پیوستند. 
دو بازیکن خارجى جدید تیم تراکتورسازى از امروز در 

تمرینات این تیم شرکت خواهند کرد.
 

در شــرایطى که حتى بعضى از اســتقاللى ها هم با 
قهرمانى زودهنگام پرســپولیس در لیــگ برتر کنار

 آمده اند و این تیم را قهرمان لیگ مى دانند، بازیکن 
سابق استقالل و پرســپولیس مدعى است که نباید 
پرســپولیس را به طور قطعى قهرمان لیگ دانست. 
نیکبخت براى اثبات نظریــه اش خاطره اى از دوران 
حضورش در اســتقالل دارد. او به خبر آنالین گفته:“ 
اصال کارى ندارم که رسیدن استقالل به صدر سخت 
است... چیزى که هســت هنوز این تیم شانس دارد 
و نمى توان از االن گفت پرســپولیس قطعا قهرمان 
شده اند. یادم هست در اولین دوره لیگ برتر همه فکر 
مى کردند استقالل قهرمان است. ما روز آخر به انزلى 
رفتیم و با ملوان بازى کردیم ولى باختیم و پرسپولیس 
در آزادى برد و قهرمان شد. پس نمى توان از االن گفت 

تیمى صد در صد قهرمان است.“

خارجى هاى جدید تراکتور  

قطعى نیست
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بهتر است مقایسه نکنیم

ناصر الخلیفه آنها و افتخارى و طاهرى ما!

نصف جهان  منصور ابراهیم زاده سرمربى جدید سپاهان از 
دیروز تمرینات این تیم را زیر نظر گرفت. ابراهیم زاده که در 
زمان انتخاب به عنوان سرمربى سپاهان در آمریکا به سر

 مى برد، بامداد دیروز به اصفهان رســید و مورد استقبال 
تعدادى از هواداران این تیم قرار گرفت. مراسم معارفه وى 
با بازیکنان تیم فوتبال دیروز در ســالن جلسات 

مجموعه باغ فردوس برگزار شد.
این مربــى کهنه کار و پرافتخــار در بدو 
ورود کار دشــوارى پیش رو دارد؛ بازى 
با پرسپولیس که بخشى از ماموریت او 
براى بیرون کشیدن سپاهان از ورطه 

سقوط است.
اما یک نکته اى که دیروز به عنوان 
مشکالت احتمالى ابراهیم زاده در 
سپاهان مطرح شد جالب توجه بود 
و مى تواند مورد توجه سرمربى 
جدید زردپوشــان قرار بگیرد. 
طالیى پوشــان فصل را با 
زالتکــو کرانچــار و در 
شــرایطى آغاز کردند 
که بــا توجــه به 6 
دیــدار انتهایــى 
لیگ شــانزدهم 
امیدوار بودند، 
بى  مر ســر

کروات آنها بتواند پس از 2 ســال بار دیگر ســپاهان را به 
کورس قهرمانى بازگرداند ولى در عمل چیز دیگرى اتفاق 
افتاد و ضعف هاى فنى تیم خیلى زود نمایان شد. در نهایت 
هم علیرغم تمام تالشى که کرانچار داشت، موفق به بهبود 
اوضاع تیم نشــد و در پایان هفته بیستم و پس از شکست 
مقابل سپیدرود در حالى که طالیى پوشان 20 امتیازى بودند، 
از کار کنار گذاشته شد تا سرمربى جدید براى موفقیت در تیم 

با چالش هاى زیادى مواجه باشد. 
 سپاهان طى فصل از سیستم هاى مختلفى استفاده کرده 
اســت. کرانچار در نیم فصل اول اغلب از سیســتم هاى 
2-4-4 و یا 1-3-2-4 استفاده مى کرد و با شروع نیم فصل 
دوم کرانچار ترجیح داد، سیستم دفاع سه نفره را جایگزین 
سیستم دفاع خطى کند و ترکیب 2-1-4-3 را مورد استفاده 
قرار داد. این تغییر سیســتم در یک تجربه کریم قنبرى به 
عنوان سرمربى سپاهان هم ادامه یافت و این مربى سیستم 
1-3-2-4  را به سیستم سه دفاع کرانچار تغییر داد. البته 
همانطور که از نتایج مشخص است، سپاهانى ها به هیچ وجه 
نتوانستند از تغییرات مداوم خود به نتیجه اى مناسب دست 
یابند و حاال یکى از اولویت هاى اصلى ابراهیم زاده تثبیت 

یک سیستم مشخص براى تیم جدیدش است.
سعید آقایى و حسن جعفرى در پنجره تابستانى لیگ هفدهم 
و براى ترمیم جناح چپ و راست خط دفاعى سپاهان با نظر 
کرانچار به خدمت گرفته شدند و در بسیارى از هفته ها در 
میان 11 بازیکن فیکس تیم قرار داشتند، ولى با ادامه نتایج 
تیم هر کدام به دالیلى کم کم از ترکیب اصلى فاصله گرفتند. 
حاال منصور ابرهیم زاده باید در بدو ورود به تیم در مورد نقش 
این دو بازیکن و جایگاهى که در تیم خواهند داشت، تصمیم 

گیرى کند.
 پارگى رباط صلیبى رسول نویدکیا در مقابل فوالدخوزستان 
شرایط خط میانى سپاهان را دشوارتر از گذشته کرده است. 
آنها که پس از خداحافظى محرم نویدکیا همچنان در پیدا 
کردن جایگزین مناســب براى این بازیکن ناکام بوده اند، 
در فصل جارى نیز یکى از نقاط ضعف آنها در اختیار داشتن 
یک هافبک بازیساز بوده است. کرانچار در لیگ شانزدهم 
از جپاروف به بهترین نحو بهره برد ولى با انتقال این بازیکن 
به استقالل ســپاهانى ها همچنان در پى یافتن جانشینى 
مناسب هستند. رافائل کریوالروى برزیلى که براى بازى 
در این پست آمده بود، نتوانست انتظارات را برآورده سازد و 
با پایان نیم فصل باشگاه را ترك کرد و حاال ادون حسنى 

بازیکن دیگرى است که در دسترس ابراهیم زاده براى حل 
این مشکل قرار دارد و باید ببینیم این مربى با تجربه چه راه 
حلى براى بهبود عملکرد سپاهان در این پست خواهد داشت.
 سپاهان در خط حمله نفرات خوبى در اختیار داشته است ولى 
نتوانسته آمار خوبى در گلزنى داشته باشد. در خط هجومى 
طالیى پوشان تا پایان هفته بیست و یکم، ساسان انصارى 
7 گله ( 4 گل از روى نقطه پنالتى) است و مروان حسین تنها 
2 بار گلزنى کرده است. مهدى شریفى، مهرداد محمدى و 
رضا میرزایى  نیز یک بار موفق به انجام این کار شده اند، تا 
در مجموع شرایط زردپوشان در این پست زیاد خوب نباشد. 
البته منصور ابراهیم زاده از یک ماه دیگر مسعود حسن زاده را 
نیز در دسترس خواهد داشت تا با توجه به تفکراتى که در سر 

دارد، نسبت به از بین بردن این مشکل اقدام کند.
 مصدومیت جالل على محمدى و رسول نویدکیا که اولى 
با 7 گل بهترین هافبک لیگ از لحاظ آمار گلزنى اســت 
و دومى هم همیشــه در میانه میدان مهــره اى تاثیرگذار 
بوده، جدیدترین چالشى است که سپاهان و به ویژه منصور 
ابراهیم زاده با آن مواجه شده اند. البته ابراهیم زاده در میانه 
میدان بازیکنانى نظیر على کریمى، میالد سرلک، محمود 
قائدرحمتى، حامد بحیرایى، مهرداد محمدى، ادون حسنى و 
حسین پاپى را در اختیار دارد ولى زمان زیادى براى شناخت 
آنها و رسیدن به ترکیبى مناسب در میانه میدان در اختیار 

ندارد تا کار او دشوارتر هم بشود.
  یکــى از دغدغه هاى مدیران ســپاهان بــراى انتخاب 
جایگزین کرانچار، انتخاب فردى بود که از مقبولیت مناسبى 
نزد هواداران برخوردار باشــد و به همین دلیل بسیارى از

 گزینه هایى که به باشــگاه وصل مى شــدند، نیامده از 
دستور کار خارج مى شدند. در نهایت هم مدیران سپاهان 
ابراهیم زاده را انتخاب کردند که چهره اى بومى و محبوب 
به شمار مى رفت و کارنامه درخشانى با هر دو تیم اصفهانى 
داشته است. اما بى شک ابراهیم زاده هم مى داند که با توجه 
به شرایط بحرانى سپاهان زمان زیادى براى آزمون و خطا 
نخواهد داشت و براى حفظ رابطه خوب با هواداران نیاز به 
رهایى تیم از رتبه هاى پایین جــدول دارد. البته در همین 
راستا روز گذشته هیئت مدیره باشگاه در جلسه اى با کانون 
هواداران شرکت کرد تا براى اتحاد بیشتر تیم در بازى هاى 

باقى مانده به اجماع نظر برسند.
 به گــزارش نصف جهان،ایــن چیزهایى کــه خواندید
 مجموعه اى از مشکالتى هست که رسانه ها براى منصور 

ابراهیم زاده در راه ماموریت جدید  و خطرناکش در سپاهان 
براى او متصورند، باید دید که ســرمربى جدید زردها در 9 
فینال پیش رو چگونه با این چالش  و دغدغه ها دســت و 

پنجه نرم خواهد کرد.
اما  ابراهیم زاده در حاشیه تمرین دیروز تیم فوتبال سپاهان، 
در جمع خبرنگاران در مورد دالیل پذیرفتن سرمربیگرى این 
تیم اظهار کرد: به عنوان یک اصفهانى وظیفه خود دانستم 
که وقتى تیم هاى اصفهانى به خصوص ســپاهان نیاز به 
کمک دارند، به این وظیفه خود عمل کنم و این نه تنها وظیفه 
من، بلکه همه اصفهانى ها در جایگاه هاى مختلف است. با 
توجه به این دیدگاه و اینکه خودم بازیکن و مربى سپاهان 
بودم، وقتى از من درخواست شد، به دیده منت گذاشتم و به 

سپاهان آمدم.
وى افزود: آن طور که در تمرین امروز دیدم، جوانان سپاهان 
مى خواهند موفق باشند و تالش کنند و باید به این بازیکنان 

روحیه و انگیزه کار کردن و موفقیت بدهیم.
 سرمربى تیم فوتبال سپاهان در مورد اینکه آیا کسى به کادر 
فنى تیم فوتبال سپاهان اضافه مى شود، اظهار کرد: افرادى 
که االن در تیم هستند، هنوز حضور دارند و حتماً دو تا سه نفر 
را هم به کادر فنى اضافه مى کنیم که در فرصت هاى بعدى 

اسامى آنها را اعالم خواهیم کرد.
 وى در مورد احتمال حضور محــرم نویدکیا در کادر فنى 
ســپاهان ادامه داد: محرم بازیکن خوب و تأثیرگذارى در 
سپاهان بوده است، اما چند سالى است که از شرایط او اطالع 
ندارم و نمى دانم دیدگاه او چیست و تمایل دارد کار مربیگرى 
انجام دهد یا نه. البته نه تنها از محرم نویدکیا، بلکه از همه 
کسانى که سپاهانى بوده اند و مى توانند در این راستا کمک 

کنند، پرس و جو خواهم کرد.
ابراهیم زاده در مورد رویارویى با پرسپولیس در هفته بیست 
و دوم لیگ برتر و جایگاه متفاوت دو تیم در جدول رده بندى 
لیگ برتر گفت: همه تیم ها بدون توجه به جایگاهشان انگیزه 
باالیى براى بازى مقابل استقالل و پرسپولیس در ورزشگاه 
آزادى دارند. با وجود این انگیزه، اگر بازیکنان دستورات فنى 
را هم در زمین اجرا کنند، مى توانیــم نتیجه خوبى در این 

بازى بگیریم.
سرمربى تیم فوتبال ســپاهان در مورد پیش بینى خود از 
جایگاه ســپاهان در پایان فصل افزود: مسلماً سپاهان در 
جایگاه بهترى قرار مى گیرد و بدون نگرانى براى سال آینده 

برنامه ریزى خواهد کرد.

وصال دوباره منصور و سپاهان رسماً انجام شد

آغاز مأموریت خطرناك

نصــف جهان  ایــن روزها رســانه ها و اهالــى فوتبال
 شاکى اند که در پرونده زمین بى طرف قطر برنده شده 
و ما بازنده!ناراحت مى شــویم و خیلى به ما بر مى خورد 

که چرا کنفدراســیون فوتبال آســیا با 
بازى هاى قطرى ها در زمین بى طرف 
مخالفت مى کند اما مــا را مجبور 
به اجراى این حکــم مى نماید. به 
قول سایت آى اسپورت این که در 
کشور ما از باالى دیوارهاى سفارت 
ســعودى باال مى روند و کســى 
نمى داند آنها کیســتند و این اتفاق 
براى قطرى هــا نمى افتد، تنها تفاوت 
ما با قطرى ها نیســت.   روزنامه  اعتماد 
هم اشاره کرده که سالها است که قطرى ها از 
حوزه هاى گازى مشترك بیشتر بهره مى برند چون 
آنها تجهیزات و قراردادهاى خوب دارند اما ما توان این 
کار را نداریم.  روزنامه گل هم یادآورى کرده که این که 
قطرى ها مى توانند  میزبان جام جهانى باشند و ما حتى 
قادر نیستیم یک استادیوم مجهز به اندازه ورزشگاه صد 
هزار نفرى متولد  43 ســال پیش بسازیم دیگر تفاوت 

ماس!.این که ما مدیران باشگاه هایمان در حد افتخارى 
و طاهرى و... هســتند و آنها ناصر خلیفه را دارند که از 
پاریس ســن ژرمن یک غول بزرگ فوتبال مى سازد از 
دیگر تفاوت هاى ما است؛ این که او مى تواند نیمار را از 
دهان شیر بارسلونا بیرون بکشد اما ما شاهکارى چون 
طاهرى داریم که آن افتضاح را با طارمى پیاده مى کند و 
تازه از خودش دفاعیه هم دارد؛ و یا افتخارى را داریم که 
نمى تواند یک توضیح بدهد که چرا نیمار وطنى ما یعنى 
مهدى قائدى باید دو روز مانده به بازى نیمه نهایى جام 
حذفى وسط جاده باشد و تصادف کند. یا مشکل ما حق 
پخشى است که ناصر خلیفه به کنفدراسیون آسیا بابت 
پخش بازى ها مى دهد و ما باید از صدا و سیماى وطنى 
تمناى گرفتن حق پخش به تیم هایمان داشــته باشیم؛ 
همان تلویزیونى که برنامــه 90 دارد که از جادوگرى 
و انواع روش هــاى آن و قصه هاى بى معنــى فوتبال 
غصه هاى بزرگ مى سازد اما نمى خواهد که برنامه اى 
چند دقیقه اى راجع به این ظلم آشــکار  به فوتبال مان 

آماده کند.
ما قطر نیســتیم که اگر قطر بودیم ایــن همه بهترین 
بازیکن هایمــان به شــوق لیــگ آنها دســت به هر 
کارى نمى زدنــد. ما قطر نیســتیم چــون مدیریت و 
توانائــى و برنامه ریزى و دانش آنهــا را نداریم. ما قطر 
نیســتیم زیرا منطق نداریم و کارکردمــان در حد صفر 
اســت. ســعى مى کنیم آنها را با الفاظ زشت مسخره 
کنیم اما خودمان بلد نیســتیم که اندکــى توانائى در 
اداره امورمــان داشــته باشــیم. ما قطر نیســتیم که 
دوحه آن شــهر مــدرن اســت و تهران بــا یک برف  
فلج مى شود. ما قطر نیســتیم که از آســمان و دریا و 
جنگل مان و... آلودگــى و بى مباالتــى فریاد مى زند. 
ما قطر نیســتیم که دل خوش به رفتن پنج گانه به جام 
جهانى هستیم اما اســتعدادهایمان که تنها برترى ما 
در مقابل قطرى هاســت مى شــوند قائدى. ما کجا و 
قطرى ها کجا؟ پس بهتر است این بحث را خیلى کشش

 ندهید! 

نصف جهــان سیدحسین حســینى یک ماه درخشید و 
همین کافى بود تا عده اى ضمــن نادیده گرفتن تمام 
متغیرها و حتى  کى روش،پیراهن شماره 
یک تیم ملــى را از بیرانوند 
گرفته و به حسینى 
 . هنــد بد

همه 
چیز 

خوب 
پیش 

فــت  مى ر
که ناگهان وینفرد شفر 
عقاب آسیا و دروازه بان اول ایران 
در جام جهانى روسیه را در کنار خودش 
روى نیمکت نشــاند. البته یک پتوى گرم 

هم به او داد! 

 

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان براى رسیدن به مرحله 
گروهى لیگ قهرمانان آســیا، در فوالدشهر 

به مصاف تیم ایزاول هنــد رفت و امیر 
قلعه نویى بعد از حضور در این مسابقات 

با تیم هاى اســتقالل، ســپاهان و 
تراکتورسازى، حضور با ذوب آهن را 
هم در این مسابقات تجربه خواهد 
کرد. او تنها مربى ایرانى اســت 
که با 4 تیم مختلــف در لیگ 
قهرمانــان آســیا حاضر بوده 
است. قلعه نویى با استقالل تا 
مرحله نیمه نهایى، با سپاهان 
تا مرحله یک چهارم نهایى و با 

تراکتورسازى تا یک هشتم نهایى 
این مسابقات صعود کرده است.

قائم مقام باشگاه گیتى پسند به خبر انحالل 
تیم فوتسال این باشگاه واکنش نشان داد و 
گفت: تا زمانى که نشســت اعضاى هیات 
مدیره برگزار نشــود وضعیت این موضوع 

مشخص نیست.
محمدحســین عراقــى زاده در گفتگویى، 
درباره احتمال انحالل تیم فوتســال گیتى 
پســند و عدم تیمدارى این باشگاه در لیگ 
برتر فوتسال، گفت: هنوز چیزى مشخص 
نیست. تا جلسه هیات مدیره برگزار نشود 
نمى توان صحبتى کــرد. هیات مدیره بعد 

از پایان لیگ برتر جلسه اى نداشته است.
وى درباره اینکه چرا هیات مدیره تاکنون 
جلســه اى برگزار نکرده است، تاکید کرد: 
بعضى از اعضاى هیات مدیره تهران هستند 
و بعضى ها هم اصفهان. ما باید ابتدا عملکرد 
فعالیت خود در ســال 96 در تمام زمینه ها 
یعنى تیــم فوتســال، ورزش همگانى و
 تیم هاى پایه را بررســى کنیم و سپس هر 

تصمیمى کــه هیات مدیــره بگیرد، الزم 
االجرا خواهد بــود. باید منتظــر بمانیم تا 
ابتــدا هیــات مدیره تشــکیل جلســه 

بدهد.
قائم مقام باشــگاه گیتى پسند در پاسخ به 
این ســئوال که آیا با این حساب برگزارى 
فوتسال جام باشگاه هاى جهان به میزبانى 
گیتى پسند منتفى شــده است؟ یادآور شد: 
خیر منتفى نشده اســت. ما داریم یکسرى 
اقدامات انجام مى دهیم ولى مى طلبد که 
همه نهادها با ما همکارى داشــته باشند. 
اینکه فقط باشــگاه گیتى پســند بتواند به 
تنهایــى کارى انجام بدهــد، امکان پذیر 

نیست.
عراقى زاده ادامــه داد: براى برگزارى یک 
تورنمنت باید یکسرى نهادها با همکارى 
فدراسیون فوتبال و ارگانهاى صاحب نفوذ 
دست به دست هم بدهند و ما را در برگزارى 

این تورنمنت جهانى یارى کنند.

 ســابقه لژیونرهاى ایرانى در فوتبال اروپا، نشان مى دهد انتقال به 
الغرافه براى طارمى پایان فوتبالــش نخواهد بود. مهدى طارمى 
پس از دو سال تالش براى پیوستن به باشگاه هاى معتبر اروپایى 
و محرومیتى طوالنى مدت بخاطر رفت و برگشت به ترکیه، سر 
از قطر و باشگاه الغرافه درآورد. رفتن به الغرافه، تصمیم خوبى 
براى مهاجم ثابت کى روش در آستانه جام جهانى نبود و ممکن 
جایگاه او در تیم ملــى را به خطر بیندازد اما تجربه نشــان داده 
رفتن به قطر یا امارات، پایان شانس لژیونر شدن بازیکنان ایرانى

 نخواهد بود.
على دایى، اولین بازیکن ایرانى که در لیگ قهرمانان به میدان رفت 
و گل زد، از السد قطر به اروپا و آرمینیا بیلفلد ترانسفر شده بود. جواد 
نکونام، رکورددار بازى ایرانى ها در اللیگا هم از الشــارجه امارات به 
اوساسونا رفت. مسعود شــجاعى، دیگر هم تیمى او در اوساسونا هم 
از الشارجه به اسپانیا ترانسفر شــد. على کریمى، موفق ترین بازیکن 
ایرانى بایرن مونیخ که یک فصل، بازیکن ثابت این باشــگاه بود از 
االهلى امارات، به آلمان سفر کرد و پیراهن بایرن را پوشید. هر چهار 
نفر، مقطعى کاپیتان تیم ملى هم بودند. حتــى رضا قوچان نژاد که 
فوتبالش را در اروپا آغاز کرده، پس از ناکامى طوالنى مدت مقطعى 
به لیگ کویت و قطر رفت و پس از موفقیت نسبى در این کشورها به 

فوتبال هلند و هیرنفین برگشت.

شاید لیســت بازیکنانى که با رفتن به قطر و امارات، شانس حضور 
در فوتبال اروپا را از دســت دادند طوالنى باشــد اما این ترانسفرها، 
نتوانســت جلوى مســیر مهمتریــن ســتاره هاى تیــم ملى در 
ســال هاى اخیر را بگیرد. اگر طارمى در قطر، بــه روزهاى خوبش 
در پرســپولیس برگردد و یکــى از مهره هاى اصلــى کى  روش در 
جام جهانى باشــد، شاید نفر ششــم لیســت ایرانى هایى باشد که 
کشورهاى کوچک خلیج فارس، سکوى پرتاب شان به فوتبال اروپا 

شد.

ورزشورزش

نصف جهان  منصور ابراهیم زاده سرمربى جدید سپاهان از 
دیروز تمرینات این تیم را زیر نظر گرفت. ابراهیم زاده که در 
زمان انتخاب به عنوان سرمربى سپاهان در آمریکا به سر
 مى برد، بامداد دیروز به اصفهان رســید و مورد استقبال

تعتعتعتعتعدادى از هواداران این تیم قرار گرفت. مراسم معارفه وى 
ببا بازیکنان تیم فوتبال دیروز در ســالن جلسات 

مجموعه باغ فردوس برگزار شد.
این مربــى کهنه کار و پرافتخــار در بدو 
ورود کار دشــوارى پیش رو دارد؛ بازى 
با پرسپولیس که بخشى از ماموریت او 
براى بیرون کشیدن سپاهان از ورطه 

سقوط است.
اما یک نکته اى که دیروز به عنوان 
مشکالت احتمالى ابراهیم زاده در 
سپاهان مطرح شد جالب توجه بود 
و مى تواند مورد توجه سرمربى 
جدید زردپوشــان قرار بگیرد. 
طالیى پوشــان فصل را با 
زالتکــو کرانچــار و در 
شــرایطى آغاز کردند 
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یى ژنرال

نصف جهــان سیدحسین حســینى یک ماه درخشی
همین کافى بود تا عده اى ضمــن نادیده گرفتن ت
متغیرها و حتى  کى روش،پیراهن شم
یک تیم ملــى را از بیران
گرفته و به حسی
هنــ بببببببببببدددد
هههم
چچچچچچچ
خ

پیش
فـ مى ر
ش که ناگهان وینفرد
عقاب آسیا و دروازه بان اول ایر
در جام جهانى روسیه را در کنار خود
روى نیمکت نشــاند. البته یک پتوىگ

هم به او داد! 

نیمکت با پتویى گرم!
انحالل فوتسال گیتى پسند؟

هنوز مشخص نیست!
راه نجات طارمى 
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 ترنجبین ماده اى شیرین است که به صورت شبنم روى گیاه 
خارشتر مى نشــیند. در ادامه برخى از خواص این گیاه را بیان 

مى کنیم.
ترکیبات شیمیایى ترنجبین

ترنجبیــن حاوى ترکیبــات قندى مختلفى ماننــد گلوکز و 
فروکتوز، ساکاروز و ترى ســاکارید است که به راحتى در آب 

حل مى شود.
از دیگر ترکیبــات موجود در ایــن گیاه مى تــوان به تانن و 

آنتوسیانین اشاره کرد.

خارج شدن اخالط سوخته بدن با ترنجبین
مصرف مخلوط ترنجبین با آب پنیر سبب خارج شدن اخالط 
سوخته بدن مى شود. همچنین ترکیب ترنجبین با ماء الشعیر 

براى دفع اخالط گرم مفید است.

خاصیت ضدعفونى کنندگى ترنجبین
در طب ســنتى از ترنجبین براى شــیرین کردن 
جوشــانده هاى گیاهــى اســتفاده مى شــود؛ 

ترنجبیــن  ترکیــب 
بــا فلــوس، خاصیت ضد 

عفونى کنندگى دارد.

رفع یبوست با ترنجبین
ترنجبین ملین و مســهل اســت. این گیاه اگر در مقدار کم 
مصرف شــود، ملین اســت و اگر به مقدار زیاد استفاده شود، 
مســهل اســت؛ بــراى رفــع یبوســت بایــد بــا توجه 
بــه ســن بیــن 10 تــا 70 گــرم ترنجبیــن بــا کمــى

آب میل شود.

رفع عطش با ترنجبین
براى رفع عطش و تب، ترنجبین مفید است.

تسکین سرفه با ترنجبین
مصرف ترنجبین سرفه را تســکین مى دهد و درد سینه را از 

بین مى برد.

درمان بواسیر 
با ترنجبین

جوشانده ترنجبین وهمچنین گل هاى 
این گیاه براى بواسیر مفید است.

بهبود روماتیسم با ترنجبین
افراد براى درمان روماتیســم باید از ماســاژ موضعى روغن 

برگ هاى ترنجبین استفاده کنند.

کمک به دفع سنگ کلیه با ترنجبین
عرق ترنجبین در دفع سنگ کلیه و مثانه نیز تا حدودى مؤثر 

است.

موارد منع مصرف ترنجبین
مبتالیان به حصبه، اسهال خونى و آبله باید از مصرف ترنجبین 
خوددارى کنند، همچنین استفاده از این گیاه براى افرادى که 
در ادرارشان خون وجود دارد و اشــخاص گرم مزاج مناسب 

نیست.

لب ها اعضایى بسیار حساس و در برابر تغییرات آب 
و هوایى بسیار آسیب پذیر هستند. دلیل این موضوع 

هم نبود رنگدانه و غدد سباسه و تعریق در آنهاست.
 ترشــح چربى و عــرق باعث مرطــوب و چرب 
شدن پوســت بدن مى شــود، اما نبود آنها پوست 
را در برابر آســیب هاى ناشــى از آب، سرما، گرما، 
باد و تغییــرات دمایى، حتى مصرف مــواد غذایى 
اســیدى و ادویه دار مثــل گوجه فرنگــى، لیمو و 
فلفل حساس تر مى کند. با سرد شــدن هوا براى 
مراقبــت از لب ها توصیه مى شــود از محصوالت

چرب کننده اســتفاده کنید، اما همیشه این سئوال 
مطرح اســت که یک چرب کننده خــوب لب چه 
خصوصیاتى باید داشته باشد و هنگام انتخاب آن باید 

به چه نکاتى توجه داشت.
چرا لب ها در مقایسه با پوست 
ســایر نقاط بدن حســاس تر 

هستند؟
چون اصوًال لب پوســت ندارد، بلکه مخاط است. 

ناحیه دهان، چشم، سیستم تنفسى، گوارشى و...از 
مخاط ساخته شده و پوست ندارد. مخاط یک الیه 
ســلول هاى پوششــى و اپیدرم دارد و در مقایسه 
با پوســت که الیه شــاخى و چند الیه زیرین دارد، 
ضعیف تر اســت. الیه کراتین سطح پوست باعث 
مى شود پوســت در برابر خشــکى مقاوم تر باشد.

 درست اســت که لب به واسطه ترشــحات بزاق 
کمابیش مرطوب مى شــود، ولى به هر حال آسیب 

پذیرتر است.
چه عواملى باعث خشــکى لب 

مى شود؟
تابش مداوم آفتاب، سرماى مداوم، باد شدید و تماس 
با گرد و خاك و مواد شوینده صابونى که PH قلیایى 

باالیى دارند.
در فصلى هستیم که به دلیل سرما 
و باد خشــکى لب در آن بسیار 
شایع است. براى پیشگیرى چه 

باید کرد؟

بهتریــن روش، چــرب کــردن 
و آبرســانى اســت. پمادهــاى 
آبرســان  و  کننــده  چــرب 

مى تواند کمک کننده باشد. 
اگــر لــب ترك 

خورده و خونریزى 
اســتفاده  دارد، 

از بالــم لــب کفایــت 
مى کند؟

اگــر غیر از خشــک شــدن لــب، عفونــت هم 
وجود داشــته باشــد، دیگــر فقط چــرب کردن 
لب کافى نیســت. گاهى در گوشــه لــب عفونت 
کاندیدایــى دیده مى شــود که بــه آن «پرلک» 
مى گوییم. این عفونت در افرادى دیده مى شود که 
سیستم ایمنى شان ضعیف است و شکنندگى مخاط
لب ها باعث شــده عفونت در آن ناحیه ایجاد شود. 
در این شــرایط گوشــه لب خارش دار و ســوزش 
دار مى شــود و لیچ مى افتد. در ایــن مواقع باید از 

کرم ها  و پمادهایى استفاده کرد که عالوه بر ترکیبات 
ضد قارچ در آن، آنتى بیوتیک و کورتون هم وجود 
دارد. این کرم هــا با توجه به نظر پزشــک تجویز 
مى شود و کنار آن براى تســکین خارش مى توان 
دارو مصــرف کرد. در مواردى که سیســتم ایمنى 
ضعیف اســت، قرص هــاى ویتامین مخصوص 
تقویت سیســتم ایمنــى مثل زینک هــم تجویز

مى شود.

به طور کلــى هر چه میــزان کلســیم و اگزاالت 
در ادرار بیشــتر باشــد، احتمــال تشــکیل 
سنگ هاى کلیوى بیشتر مى شود. اسید اوریک ادرار 
مى تواند هسته اى باشــد که سنگ هاى اگزاالت 
کلسیم دور آن تشکیل مى شود. بنابراین افرادى که 
مستعد تشکیل سنگ هاى کلیوى هستند، مى توانند 

این خطر را از راه هاى زیر کاهش دهند:
کاهش مصرف پروتئین حیوانى: پروتئین 
حیوانى مقدار کلســیم، اگزاالت و اسید اوریک 

ادرارى را افزایش مى دهد.
افزایش مقدار فیبر غذایى: در افرادى که 
مستعد تشکیل سنگ هستند، دفع ادرارى کلسیم 
را کاهش مى دهد. رژیــم غذایى حاوى چربى و 
نمک زیاد و میزان کم فیبر خطر تشکیل سنگ را 

افزایش مى دهد.
کاهش دریافت کافئین: دریافت زیاد، دفع 
ادرارى کلسیم را افزایش داده و شانس تشکیل 
سنگ را بیشتر مى کند. احتمال تشکیل سنگ 
در افرادى که مقــدار زیــادى کافئین مصرف 

مى کنند نیز باالست.
نوشیدن مقادیر زیاد آب و سایر مایعات: 

ایــن کار موجب افزایش حجــم ادرار و کاهش 
غلظت مواد تشــکیل دهنده ســنگ مى شود. 
افرادى که کلیه هاى سنگ ساز دارند باید حداقل 

دو لیتر مایعات طى روز مصرف کنند.
 به حداقل رساندن مصرف غذاهایى که 
حاوى مقادیر باالى اگزاالت هســتند: 
از آنجایى که ویتامین C مــى تواند به اگزاالت 
تبدیل شــود، به نظر مى رسد که دریافت باالى 
ویتامین C احتمال تشکیل سنگ کلیه را افزایش 
مى دهد. با وجود این، معمــوًال میزان اگزاالت 
ادرار افزایش نمى یابد مگر اینکــه ُدز ویتامین
C دریافتى از شــش گرم در روز تجــاوز کند، 
که این امر هــم در افراد معدودى دیده شــده

است. 
در افراد مستعد تشکیل سنگ که مقادیر باالى 
ویتامینC دریافت مى کننــد، مکمل یارى با 
ویتامین B6 و منیزیم مــى تواند خطر افزایش 

اگزاالت در ادرار را کاهش دهد.
مواد غذایى حاوى اگــزاالت باال:لوبیا، 
شکالت، قهوه، جعفرى، ریواس، اسفناج، هویج، 

کرفس، خیار، گریپ فروت، بادام زمینى و چاى.

لب هاى شما هم خشک مى شود؟

یک متخصص پزشــکى ورزشى با 
تأکید بر اینکه براى هر شرایط و فعالیتى کفشى خاص نیاز 

است، مشخصات کفش مناسب  را توضیح داد.
شاهین صالحى گفت: به عنوان مثال براى هر رشته ورزشى یک کفش مناسب 

وجود دارد،  کفش مناسب بسکتبال باید داراى حمایت هایى باشد که مچ پا را کامل بگیرد، 
یا براى افرادى که روى چمن فعالیت ورزشى مى کنند، کفش مناسب باید داراى پایدارى باالیى 

باشد وته کفش نیز داراى برجستگى باشد تا از لیزخوردن فرد جلوگیرى کند.وى با بیان اینکه در جامعه 
نیز گاهى فرد طوالنى سرپاست یا مى خواهد در مجالس شرکت کند یا یک فرد باردار بوده و پاهاى وى تورم 

دارد، ادامه داد: کفش فردى که مبتال به التهابات تاندون آشیل است یا خارپاشنه دارد با سایرین متفاوت است، 
همچنین فرد داراى کف پاى صاف، کفشى متفاوت از فردى که قوس پاى نرمالى دارد، نیاز دارد.

این متخصص پزشکى ورزشى اظهار داشت: اولین نکته در انتخاب کفش مناسب، انتخاب کفش با توجه به نیاز و 
شرایط است؛دومین مورد، پیدا کردن کفش مناسب با آن نیاز است، همچنین اگردر ناحیه پا دچار آسیب هستیم یا اختالل 
آناتومیکى داریم باید پزشک کفش مناسب ما را تعیین کند مثًال فردى که التهاب تاندون آشیل دارد باید کفشى انتخاب 

کند که 2 تا 3 سانتیمتر پاشته داشته باشد تا میزان فشار بر تاندون آشیل کاهش یابد.

پاشنه کفش بیش از 4 سانتیمتر نباشد
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه افراد داراى پاى نرمال باید جنس کفش را به صورتى تهیه کنند که اجازه تهویه مناسب 
هواى داخل کفش را بدهد، عنوان کرد: دراین خصوص، بهترین جنس مربوط به کفش هایى است که از چرم طبیعى 
درست شده اند، کفش هاى که  پالستیک یا چرم مصنوعى دارند، اجازه عبورهوا داخل کفش را نمى دهد که این موضوع 
باعث آسیب پوستى مى شود. وى خاطرنشان کرد: گاهى جنس کفش به نحوى است که باعث تعریق و افزایش دما 
داخل کفش مى شود و بعد از مدتى کفش بو مى گیرد بنابراین باید درون کفش حفره هایى تعبیه شده باشد که اجازه 

عبور جریان هوا را بدهد.
صالحى با تأکید براینکه باید کفشى انتخاب کنیم که بیشتر فشارى را که از زمین به پا وارد مى شود، جذب کرده 
و اجازه ندهد فشارزیادى به پاشنه و پنجه فرد وارد شود، افزود: دراین شرایط باید داخل کفش، کفى نرم یا 

بالشتک هاى جذب کننده وجود داشته باشد. کفشى که انتخاب مى کنیم نباید خیلى 
تخت یا پاشنه بلند باشد. وى با بیان اینکه بهتر است عصرها براى انتخاب کفش 
اقدام شود، اظهار داشت: در طول روز پا متورم مى شود  لذا گاهى کفشى که در صبح 
تنگ نیست و فشارى به پا وارد نمى کند در طول عصر تنگ مى شود همچنین بهتر 
است کفش انتخابى، فشار خاصى روى پاى ما وارد نکند وهنگام خرید کفش جوراب 
بپوشیم که  نه خیلى نازك باشد و نه چندان ضخیم.صالحى با اشاره به اینکه خرید 
کفش هاى سنگین باعث ایجاد فشار روى عضالت ساق پا و خود پا مى شود و خستگى 
زودرس فرد را به دنبال دارد، اضافه کرد: زمانى که براى انتخاب کفش اقدام مى کنیم 
باید ناخن هاى پا را کوتاه کنیم زیرا اگر با ناخن هایى بلند کفش بخریم بعد از گرفتن ناخن 

کفش گشاد مى شود.
این متخصص پزشکى ورزشى با بیان اینکه استاندارد پاشنه 2/5تا 4 سانتیمتر است، تصریح 
کرد:  هر قدر پاشنه کفش از 4 سانتیمتر باالتر رود باعث تغییر شکل ستون فقرات و لگن 
مى شود که این موضوع آسیب رسان است. وى افزود: زمان انتخاب کفش باید حتماً کفش 
را خم و راست کنیم زیرا باید انعطاف پذیرى کفش را در نظر داشته باشیم، کفش هاى 

خشک مى توانند باعث ناراحتى ساق و  کف پا و سایر نواحى پا شود.
صالحى در پایان خاطرنشان کرد: انتخاب کفش یک امر کامًال تخصصى 

است و باید به راحتى، جنس و وزن کفش اهمیت بیشترى داده شود 
بنابراین نباید زیبایى کفــش در اولویت خرید آن قرار 

داده شود.

مشخصات کفش مناسب چیست؟                                                                                                          

آشنایى با 
نابودگر سرفه

ترنجبیــن  کیــب 
ـا فلــوس، خاصیت ضد 

ونى کنندگى دارد.

درمان بواس
با ترنجبین

جوشانده ترنجبین وهمچنین گل
این گیاه براى بواسیر مفید است.

سالمتسالمت

ــنتى از ترنجبین براى شــیرین کردن 
اســتفاده مى شــود؛ ه هاى گیاهــى

دربین مى برد.
نیس

یک دســتیار تخصصى طب ایرانى گفت: افرادى که دچار سردرد، سردرد 
میگرنى، یبوست و مشکالت معده هستند، بیشترین سود را از «گل قند» 

مى برند.
على محمد مداحیان دربــاره اثرات مفید گل قند در کاهش ســردردهاى 
میگرنى نیــز اظهارداشــت: گل قند یک فــرآورده طب ایرانى اســت 
که از گلبــرگ گل محمدى و عســل تشــکیل شــده و مــزاج گرمى

دارد، خاصیت آرام بخشــى، خواب آورى، تقویت مغز،معده، مقوى رحم و 
ملین است.

وى افزود: در فرد مبتال به میگرن ، استفاده 10گرم از گل قند شب ها و نیم 
ساعت قبل از خواب و پنج گرم ناشتا و به همراه آب ولرم موجب کاهش 20 
درصد در تعداد سردردها نسبت به دوره قبل شده و مى توان آن را به عنوان 

مکمل داروى رایج توصیه کرد.
این دستیار تخصصى طب ایرانى تصریح کرد: به نظر مى رسد افرادى که 
عالوه بر سردرد، از یبوست و مشکالت معده رنج مى برند، بیشترین سود را 
از این فرآورده مى برند، مخصوصاً که این مشکالت ناشى از سوءمزاج سرد 

دستگاه گوارش باشد.
وى ادامه داد:گل قند براى زنان باردار نیز بسیار خوب است و به رفع یبوست 
در دوران باردارى کمک مى کند؛ همچنین گل قند از دیدگاه طب ســنتى 

حافظ جنین است و مانع از سقط جنین مى شود.
 

خواص درمانى «گل قند» را 
دستکم نگیرید

درمان سنگ 
کلیه با 

 رژیم غذایى

براى بیشتر مردم واژه سم یادآور مواردى 
مانند آفتکــش هاى مصنوعــى یا مواد 
شیمیایى پاك کننده اســت که البته آنها 
از نظر فنى اصًال در دســته ســموم قرار

 نمى گیرند. 
سم ماده اى است که توســط یک گیاه، 
حیوان یا میکروارگانیسم تولید شده است 
که به عنوان مثال مى توان زهر مار یا سم 
باکتریایى را که موجب بیمارى کشــنده 

بوتولیسم مى شود، عنوان کرد.
این مسئله که برخى انواع مواد شیمیایى 
بالقوه مضر در ســلول هاى چربى انسان 
ذخیره مى شوند، درســت است. نگرانى 
اصلى در ایــن زمینه به گروهــى از مواد 
شــیمیایى به نام آالینده هاى آلى پایدار 
(POPs) مربوط مى شــود. متأسفانه، 
پرهیــز از مواجهه با این مواد شــیمیایى 
فوق العاده دشوار است، زیرا آنها همانگونه 
که از نامشان مشخص است، حالتى پایدار 

در محیط زیست و بدن ما دارند.
بدن به روش هاى مختلف با ترکیبات مضر 

مقابله مى کند. ما داراى آنزیم هایى هستیم 
که مواد شیمیایى را به ترکیبات کوچک تر 
یا کمتر فعال تجزیه مى کنند و روش هاى 
مختلفى براى انتقال مــواد غیر ضرورى 
به خارج از بدن وجــود دارند. با وجود این، 
به نظر مى رســد توانایى ما بــراى خلع 
سالح و از بین بردن آالینده هاى آلى پایدار 
محدود اســت. ذخیره آنها در سلول هاى 
چربى، یکى از روش هایى است که بدن 
براى محافظت از مواجهه اندام هاى دیگر 

با این ترکیبات به کار مى گیرد.
کاهش وزن مى تواند به طور موقت موجب 
افزایش میزان آالینده هــاى آلى پایدار 
در جریان خون شــود، زیرا این ترکیبات 
ذخیره شده از بند ســلول هاى چربى آزاد 
مى شوند. اما آنچه به طور دقیق نمى دانیم 
این است که گردش این آالینده هاى آلى 
پایدار در خون چه اثراتى را ممکن است به 

همراه داشته باشد.
خبــر خوب این اســت کــه بى نیــاز از 
محصوالت سمزدایى گرانقیمت، بسیارى 

از آالینده هــاى آلى پایدار آزاد شــده در 
نهایت از بدن خارج مى شوند. کاهش وزن 
به طور معمــول در نهایت کاهش میزان 
کلى آالینــده هاى آلى پایــدار در بدن را 

موجب مى شود.
همچنین، باید به این نکته اشــاره داشت 
که عدم کاهش وزن از شــما در برابر این 
ترکیبات ذخیره شده در سلول هاى چربى 
محافظت نمى کنــد. اگرچه کاهش وزن 
مى تواند آزادســازى آالینــده هاى آلى 
پایدار در جریان خون را تســریع کند، اما 
آنهــا زمانى کــه وزن خــون را کاهش 
نمى دهید نیز وارد جریان خون مى شوند 
و تنها این روند بــا آهنگى کندتر صورت 

مى گیرد.
به گفته برخى کارشناسان، فواید کاهش 
وزن براى افرادى کــه داراى اضافه وزن 
هستند بر ضرر بالقوه آن سنگینى مى کند. 
اما روشى که این کار را انجام مى دهید به 
طور قطع مى تواند در به حداقل رساندن 

هر گونه خطرى مؤثر باشد.

رابطه کاهش وزن 
و آزاد شدن 
سموم در بدن
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یکى از موتورهاى هواپیماى پرواز تهران-بوشهر مربوط 
به شــرکت «تفتان» که در اجــاره هواپیمایى «تابان» 
پرواز مى کنــد، در زمان تیک آف دچار آتش ســوزى

 شد.
این پــرواز ســاعت 15و45 دقیقه دوشــنبه باید انجام 
مى شــد که پس از تأخیر متعدد، بــه 18 عصر موکول 
شــد. اما این زمان نیز دچار تأخیر شــد و نهایتًا پس از 
اعتراض هاى مکرر مسافران، پرواز جایگزین تعیین شد 

تــا مســافران ســاعت 21و45 دقیقه ســوار هواپیما 
شــوند. با ایــن حال حــدود دو ســاعت مســافران 
در هواپیمــا نگه داشــته شــدند تــا نهایتــًا در یک 
دقیقــه بامــداد ســه شــنبه پــرواز انجــام شــود.

 امــا در زمان تیک آف، یکــى از موتورهــاى آن دچار 
آتش سوزى شد و سریعاً هواپیما متوقف و مسافران خارج 
شدند تا پس از معطلى هشت ســاعته، این پرواز باطل

 شود.

حریق شمع هاى ساختمان در حال ساخت با تالش آتش 
نشانان اطفا شد.

ســاعت 3و53دقیقــه بامداد روز ســه شــنبه آتش 
ســوزى در ســاختمان در حــال ســاخت در محلــه 
طرشــت به آتش نشــانى اعــالم شــد. بالفاصله با 
توجه به تماس مکرر شــهروندان ســه ایستگاه آتش 
نشــانى، نردبــان هیدرولیکى و خودروى تنفســى به 
محل آتش ســوزى در بلــوار صالحى اعزام شــدند.
 با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد که 

درطبقه سوم براى نگهداشتن ســقف در حال ساخت 
از هزاران شــمع چوبى استفاده شــده و تمامى آنها و 
مقادیرى مصالح ساختمان دچار آتش سوزى شده اند. 
با ســرایت آتش به گونى هاى نماى ساختمان بیم آن 
وجود داشــت که آتش به طبقات پایینى سرایت کند. 
اتاقک کارگرى ساختمان بررسى و مشخص شد کسى 
داخل آن حضور ندارد. سرانجام با تالش آتش نشانان با 
سختى از سرایت آتش جلوگیرى شد و در این حادثه به 

ساختمان  خسارتى وارد نشد.

سرنشــینان پرایدى که از دســت پلیس متوارى 
شده و خالف جهت مســیر خودروها در بزرگراه 
رســالت تهران حرکــت مى کردند، بازداشــت

 شدند.
بامــداد روز دوشــنبه مأمــوران کالنترى 190 
مجیدیه حین گشــتزنى در حوزه استحفاظى خود 
به سرنشینان یک خودروى پراید مشکوك شده 
و به ســمت خودروى پراید رفتند که در این حین 
راننده پراید پایش را روى پدال گاز گذاشت و اقدام 

به فرار کرد.
با فرار سرنشــینان پراید، مأموران کالنترى اقدام 
به تعقیب و گریز آنها کردند اما سرنشــینان پراید 
همچنان متوارى بودند و براى فرار از دست پلیس 
خالف جهت ســایر خودروها در بزرگراه رسالت 
حرکت کردند که مأموران پلیس با رعایت قانون به 
کارگیرى سالح به سمت خودروى فرارى شلیک 
هوایى کردند اما راننده پراید بدون توجه به اخطار و 
شلیک پلیس به راه خودش ادامه داد تا اینکه بر اثر 
تصادف با خودروى دیگر متوقف شد و سرنشینان 
آن (دو مرد جوان) از خودرو پیاده شــدند و با پاى 

پیاده گریختند.
لحظاتى بعد مأمــوران انتظامى، یکى از مظنونان 

فرارى را که قصد ورود به داخل آپارتمانى داشت، 
دستگیر کردند و در بازررسى بدنى از وى یک عدد 
چاقو کشف شــد، مظنون فرارى دیگر که سالح 
ساچمه زنى با خود همراه داشت نیز توسط مأموران 
بازداشت شد همچنین مأموران در بررسى خودروى 
پراید موفق به کشف موادمخدر و لوازم مربوط به 

سرقت خودرو شدند.
هر دو متهم پیش از ظهر روز دوشنبه به دادسراى 
ناحیه 34 تهران منتقل شــدند، راننــده پراید در 
اظهارات اولیه به بازپرس پرونده گفت: «اسلحه 
متعلق به خواهرزاده من است و در خودروى پراید 
جامانده بود، من کارى نکردم و به دلیل اعتیاد به 
مواد و همراه داشتن موادمخدر ترسیدم و از دست 
پلیس گریختم.» متهــم دیگر ایــن پرونده نیز 
در اظهاراتش مدعى شــد که قصد اسباب کشى 
داشــته و دوســتش نیز براى کمک همراه با او 

بوده است. 
سرانجام دو متهم با دستور على وسیله ایردموسى؛ 
بازپــرس شــعبه پنجــم دادســراى ناحیــه 
34 تهــران بازداشــت شــده و بــراى ادامــه 
تحقیقــات دراختیــار مأمــوران اداره آگاهــى 

قرار گرفتند.

مرد جوان که پس از مرگ مرموز پســرش، با شکایت 
همسرخود به اتهام قتل بازداشت شده بود ساعاتى بعد و 

با اعالم نظریه پزشکى قانونى آزاد شد.
ساعت 3و10دقیقه بامداد روز دوشنبه مأموران کالنترى 
127 نارمک در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت 
اعالم کردند پسر 9 ساله اى به نام «پیمان» در یک منزل 
مسکونى در محدوده نارمک به کام مرگ فرورفته و پدر 
این پسر مدعى بود که پسرش بر اثر گازگرفتگى جان 

باخته است.
بنابر اظهارات مأموران، روى گردن این پســربچه آثار 
کبودى وجود داشت که با دستور بازپرس امور جنایى 
تهران جســد پیمان براى بررسى علت دقیق مرگ به 
پزشــکى قانونى منتقل و تحقیقات درباره این حادثه 
آغاز شد همچنین بازپرس دســتور داد تا پدر این پسر 

بازداشت شود.

همزمان با شروع تحقیقات، مادر پیمان در اظهاراتش به 
مأموران گفت: «من و پدر پیمان مدتى قبل از هم جدا 
شدیم و پیمان مدتى پیش من و مدتى نزد پدرش بود، 
شامگاه جمعه پدر پیمان به خانه من آمد تا پیمان را نزد 
خودش ببرد اما پیمان دوست نداشت نزد پدرش باشد و 

مى گفت پدرش او را مى زند و من از پدر پیمان در مرگ 
پسرم شکایت دارم.»

پدر پیمان که پیش از ظهر روز دوشنبه به دادسراى امور 
جنایى تهران منتقل شده بود، در اظهاراتش به بازپرس 
گفت: «پیمان را بسیار دوست داشتم، او شب به حمام 
رفت و زمانى که بیرون آمد گفت حالش خوب نیست 
و خوابید که من دو ســاعت بعد به او ســر زدم و دیدم 
بدنش سرد است و تکان نمى خورد، پکیج خانه خراب 
بود و تعمیرکار آن را درســت تعمیر نکرد و پسرم دچار 
گازگرفتگى شد البته خودم نیز دچار گازگرفتگى شدم 

اما حالم وخیم نشد.»
در ادامه تحقیقات کارشناســان پزشکى قانونى اعالم 
کردند که علت مرگ پیمان گازگرفتگى بوده و به همین 
دلیل سجاد منافى آذر؛ بازپرس امور جنایى تهران پدر 

پیمان را آزاد کرد.

ســخنگوى اورژانس اســتان مازندران گفت: تصادف 
کامیون و پراید در جاده برفى ســه کشــته و دو زخمى 

برجاى گذاشت.
 زکریا اشکپور اظهار داشــت: در نخستین دقایق بامداد 
روز سه شــنبه حادثه برخورد یک دســتگاه کامیون و 
خودروى پراید در یکى از روســتاهاى نکا به اورژانس 
اعالم شد. بى درنگ دو دســتگاه آمبوالنس به محل 
حادثه در جاده روستاى گیل خیل اعزام شدند. وى ادامه 

داد: در این حادثه که در جاده برفى رخ داده بود، هر پنج 
سرنشین پراید به شــدت مجروح شده بودند که تالش 
براى نجات جان آنها آغاز شــد. ســخنگوى اورژانس 
مازندران افزود: متأســفانه تــالش نیروهاى اورژانس 
براى نجات جان سرنشــینان پراید مؤثر نبود و  سه نفر 
جان خود را از دست دادند و دو نفر مجروح شدند. اشکپور 
تأکید کرد: مجروحان به بیمارستان امام حسین(ع) نکا 

منتقل شدند.

فرمانده انتظامى شهرســتان ســیب و ســوران استان 
سیستان و بلوچستان  از شناسایى و دستگیرى قاتل پس 
از ســه ماه از وقوع جرم در عملیات هدفمند پلیس این 

شهرستان خبر داد.
 سرهنگ حیدر حق جویان در تشریح این خبر گفت: در 
پى وقوع قتل مردى 55 ســاله در آبان ماه سال جارى با 
برخورد جسم سخت به سر و شکستگى جمجمه و متوارى 
شدن قاتل از محل وقوع جرم، بالفاصله موضوع شناسایى 
و دستگیرى قاتل یا قاتالن احتمالى به صورت ویژه در 
دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى این فرماندهى قرار 
گرفت. وى افزود: با تحقیقات و بررسى هاى انجام شده 
و اشراف اطالعاتى، کارآگاهان پلیس مخفیگاه قاتل که 
فردى 50 ساله بود را شناسایى کرده و با هماهنگى قضائى 
در یک عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند. این 
مقام انتظامى با اشــاره به اینکه در تحقیقات تخصصى 
کارآگاهان علت قتل اختالف خانوادگى اعالم شــده، 
تصریح کرد: متهم پس از تشــکیل پرونده مقدماتى به 

منظور سیر مراحل قانونى تحویل مراجع قضائى شد.

سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شهردارى تهران از نجات جان هشت 

کوهنورد در ارتفاعات توچال خبر داد.
ســید جالل ملکى اظهار داشــت : حوالى 
ســاعت 16 روز دوشــنبه تعــدادى از 
کوهنوردان با تماس به سامانه 125 مبنى 
بر تقاضاى کمک در ایستگاه شماره 5 تله 
کابین توچال بالفاصله مأموران ایســتگاه 
شــماره 16 ولنجک به محل حادثه اعزام 
شدند. وى بیان کرد: یک گروه کوهنوردى 
شامل پنج آقا و سه خانم به دلیل سرمازدگى 

در ارتفاعات توچال گرفتار شــده بودند که 
پس از ســاعت ها عملیات جستجو آتش 
نشــانان این افراد را پیــدا کردند. ملکى 
ادامه داد: باتوجه بــه اینکه از زمان فعالیت 
تله کابین توچال گذشته بود با هماهنگى 
انجام شده سیستم تله کابین دوباره فعال 
شــد و هر هشت نفر توســط تله کابین به 
پایین منتقل شــدند.وى افــزود: تمامى 
کوهنــوردان در ســالمت کامل به ســر 
مى برند و مقدارى دچار ضعف و سرمازدگى 

شده بودند. 

مرگ تلخ «آرتین» کوچولو  به علت قصور  پزشکى
پســر هشــت ســاله که همراه خانواده اش بــه علت یک 
سرماخوردگى و گلودرد خفیف به بیمارستان امام(ره) شهر نور 
در استان مازندران رفت، در ماجراى کوتاهى و قصور پزشکان 

روى دستان پدرش به کام مرگ فرو رفت.
عقربه ها ساعت 4 صبح 9 دى ماه امسال را نشان مى داد و مرد 
جوانى به نام «محمد»، همسر و فرزند هشت ساله اش«آرتین» 
که سرماخورده بودند را به بیمارستان امام(ره) شهر نور رساند.

محمد پس از پرداخت هزینه بیمارستان به اتاق پزشک کشیک 
شب رفت اما پزشک داخل اتاق حضور نداشت. مرد جوان در 
بیمارستان به جســتجوى پزشــک پرداخت تا اینکه او را در 
ایستگاه پرســتارى و در حالى که روى صندلى خواب بود پیدا 
کرد. پزشک پس از بیدار شدن از سوى محمد به اتاق رفت و 
آرتین و مادرش را معاینه کرد و سپس براى آنها دارو و آمپول 
تجویز کرد. پسرکوچولو و مادرش پس از معاینه روى صندلى 
بیمارستان منتظر ماندند تا محمد داروهاى آنها را از داروخانه 
تهیه کند و پس از آن همگى به سمت اتاق تزریق آمپول رفتند.
آرتین کوچولــو در حالى که منتظر بود تا پرســتار آمپول او را 
آماده کند بازیگوشى مى کرد و حالش خوب بود که پرستار او را 
صدا کرد و به اتاق رفت. پسر بچه پس از تزریق آمپول همراه 
پدر و مادرش در ساعت 4و27 دقیقه به سمت خانه مى روند و 
همه چیز خوب به نظر مى رسید اما آرتین وقتى به خانه رسید 
احساس تنگى نفس مى کرد و لحظه به لحظه نفس کشیدن 
برایش سخت شده بود که پدر و مادرش همراه آرتین در ساعت 
5 صبح به بیمارســتان امام(ره) بازمى گردند و از پزشــکان 
درخواست کمک مى کنند. پزشک کشیک که نسخه تزریق 
آمپول را براى آرتین صادر کرده بــود پس از اقدامات ابتدایى 
اعالم مى کند که آرتین دچار مشکل تنفسى شده و باید پزشک 

متخصص او را معاینه کند.
متخصص در بیمارستان حضور نداشت و عقربه ها لحظه به 
لحظه مى گذشت و محمد منتظر رسیدن پزشک متخصص در 
بیمارستان بود. آرتین مشکل در نفس کشیدن داشت و پدرش 
چندین بار از پزشک و پرستار بیمارستان خواست تا کسى به 
وضعیتش رسیدگى کند اما هیچ اتفاقى نیافتاد تا اینکه پزشک 

متخصص ســاعت 5 و 25 دقیقه صبح وارد بیمارستان شد. 
پزشــک متخصص به اتاق آرتین رفت و پس از یک بررسى 
کوتاه از اتاق خارج شد و در حالى که عنوان مى کرد وضعیت 
آرتین ســخت نیست دستور داد تا پســربچه دربخش اطفال 
بیمارستان بسترى شود و دســتورات پزشکى را براى پرستار 

بخش نوشت و سپس از بیمارستان خارج شد.
آرتین باید به بخش اطفال بیمارستان منتقل مى شد اما هیچ 
اقدامى براى انتقال او صــورت نگرفت و پدر جوان که نگران 
فرزندش بود آرتین را در آغوش گرفت و به بخش اطفال منتقل 
کرد. محمد وقتى به بخش اطفال رسید تنها یک پرستار حضور 
داشــت و بعد از پنج دقیقه در حالى که با پسرش در راهروى 
بخش اطفال منتظر مانده بود وارد یک اتاق شد و لحظاتى بعد 
پرستار زن با در دست داشتن دستگاه بخور سرد وارد اتاق شد 
و پدر و مادر جوان با راهنمایى هاى پرســتار دستگاه را جلوى 
صورت آرتین گرفتند. هر لحظه وضعیت آرتین بدتر مى شــد 
و با گذشت حدود ده دقیقه نفس تنگى پسر کوچولو وخیم تر 

شد و پدر نگران پرستار را صدا زد تا یک نفر به او کمک کند.
ســاعت 6 صبح شــده بود که آرتین در آغوش پدرش دیگر 
نتوانست نفس بکشد و به گفته خود محمد، آرتین همان لحظه 
و در حالى که هیچکســى به کمک آنها نیامده بود فوت کرد. 
لحظاتى بعد پرستار و پزشک وارد اتاق بخش اطفال شدند و 
پدر و مادر آرتین کوچولو را از اتاق بیــرون کردند تا عملیات 
احیا را انجام دهند و پــس از آن آرتین در حالى که روى تخت 
بیمارســتان بود به قســمت مراقبت هاى ویژه منتقل شد تا 
اینکه در ساعت 8و30 دقیقه پزشــکان مرگ پسر کوچولو را 

اعالم کردند.
پدر آرتین پس از مرگ تلخ پســرش به خبرنــگار رکنا گفت: 
«پســرم مظلومانه به کام مرگ فرو رفت و ناراحتم از اینکه 
آرتین حالش خوب بود و فقط براى یک گلو درد سطحى او را 
به بیمارستان بردم و پسرم با پاى خودش به بیمارستان آمد.» 
وى افزود: «کوتاهى پزشکان و پرســتاران بیمارستان باعث 
مرگ فرزندم شد و ســاعت 6 صبح آرتین در آغوش خودم به 
علت نفس تنگى به کام مرگ فرو رفت اما پس از اینکه پرستار 

و پزشک وارد اتاق شدند من و مادرش را از اتاق بیرون کردند تا 
عملیات احیا را انجام دهند و تنها مسئله اى که در ذهنم تداعى 
مى شود این است که پزشکان پس از مرگ آرتین ادعا کردند 
که پسرم به دلیل بسته شدن راه تنفسى اش به علت بیمارى 
«کروپ یا همان خروسک» جان باخته است اما نزدیک به 45 

دقیقه عملیات احیار را روى او انجام داده اند.»
محمد ادامه داد: «فرزندم در بخش اطفال فوت کرد، اما پس از 
لحظاتى او را به صورت نمایشى روى تخت و در حالى که سرم 
به او وصل کرده بودند همراه چند پرســتار و پزشک متخصص 
از اتاق خارج کرده و بــه بخش ICU منتقل کردند و ســاعت 
8و30دقیقه مرگ فرزندم را اعالم کردنــد. وقتى ماجراى این 
اقدامات را از بیمارســتان جویا شــدیم اعالم کردند که براى 
ایجاد آرامش در بیمارســتان به صورت نمایشى او را به بخش 
مراقبت هاى ویژه منتقل کرده اند در حالى که آرتین ســاعت 
6 صبح روى دســتان خودم فوت کرد و وقتى بســتگانمان به 
بیمارســتان مراجعه کردنــد آرامــش بیمارســتان را به هم 

نریختند.»
بنا به این گــزارش، پدر آرتین با حضور در دادســرا از تمامى 
عوامل بیمارستان به علت این قصور پزشکى که باعث مرگ 
فرزندش شده اعالم شکایت کرده و تحقیقات در این پرونده 

ادامه دارد.
علیرضا عســکرى، مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشــى 
معاونــت درمان وزارت بهداشــت، قصور پزشــکى در فوت 
آرتین هشت ســاله را تأیید کرد و گفت: «کمیته هاى فنى و 
تخصصى این قضیه را مورد تحلیل و بررسى قرار خواهند داد 
و کســانى که مقصر بروز این حادثه بودند به کمیسیون هاى 
مرتبط معرفى خواهند شد تا آراء الزم صادر شود.» وى با بیان 
اینکه وزارت بهداشت نیز این موضوع را از طریق علوم پزشکى 
مازندران با جدیت پیگیرى مى کند، تصریح کرد: «در تالشیم 
تا عالوه بر احقاق حق این خانواده که دچار این ضایعه ناگوار 
شدند اقداماتى صورت گیرد که دیگر شاهد چنین حوادثى در 
بیمارستان ها نباشیم و از اشکاالت مدیریتى در فرآیند درمان 

پیشگیرى شود.»

گازگرفتگى  پسر9ساله، پدر را به دردسر انداخت

نجات 8 کوهنورد در ارتفاعات توچال

تعقیب و گریز  پلیس 
با پرایدى که خالف جهت مى راند

آتش گرفتن هواپیما در زمان تیک آف 

حریق شمع هاى ساختمان نیمه کاره 

 جاده برفى 3 کشته گرفت

دستگیرى قاتل
 بعد از 3 ماه
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اى بنده خدا! در گفتن عیب کسى شــتاب مکن، شاید خدایش 
بخشــیده باشــد و بر گناهان کوچک خود ایمن مباش، شاید 
براى آنها کیفر داده شوى! پس هر کدام از شما که به عیب 
کسى آگاه اســت، به دلیل آنچه از عیب خود مى داند باید از 

موال على (ع)عیب جویى دیگران خوددارى کند.

آگهى مزایده

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

نوبت دوم

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در اجراى ماده 88 و به استناد ماده 43 قانون تنظیم بخشى 
از مقررات مالى دولت در نظر دارد تعدادى از اماکن ورزشى و تجارى خود واقع در سطح استان را از 
طریق مزایده به مستأجر واجد شرایط براى مدت یک سال واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند 
جهت اطالع بیشتر از شرایط به سایت (www.isfahan.msy.gov.ir) و براى دریافت اسناد 
شرکت در مزایده تا تاریخ 96/11/18 به امور قراردادهاى اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه 
نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست خود را به همراه مدارك اعالم شده تا ساعت 12/00 
ظهر روز شنبه 96/11/28 به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان 
آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده و رسید دریافت دارند. ضمنًا زمان بازگشایى پاکت هاى 
متقاضیان مورخ 96/11/30 رأس ساعت 09/00 صبح در محل اداره کل مى باشد متقاضیان مى توانند 

قبل از تکمیل اسناد مزایده از مکان مورد اجاره بازدید به عمل آورند. 

روابط عمومى اداره کل ورزش و جوانان
 استان اصفهان

م الف: 134895 

آگهى مزایده- نوبت دوم

داود صادقى حسن آبادى- شهردار حسن آباد

چاپ دوم

شهردارى حسن آباد در نظر دارد به اســتناد مصوبات جلسه شماره 12 مورخ 1396/09/20 
شوراى محترم اسالمى شــهر حسن آباد، نســبت به اجاره دادن یک واحد مغازه مجموعه 
خدماتى رفاهى متعلق به شــهردارى واقع در ابتداى بلوار شــهردارى و اجاره دادن محل 
استقرار مجموعه اسباب بازى پارك بادى واقع در پار ك خانواده شهردارى، به صورت اجاره 
یکســاله از طریق مزایده عمومى و باالترین قیمت پیشنهادى اقدام نماید. لذا از متقاضیان 
واجد شرایط شــرکت در مزایده مذکور دعوت مى شــود حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
سه شنبه مورخ 1396/11/17 جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ مدارك شرکت در مزایده به 
واحد حراست این شهردارى مراجعه نمایند. ضمناً هزینه هاى مزایده از جمله هزینه چاپ آگهى 

بر عهده برنده مزایده مى باشد. 
آدرس: شهر حسن آباد جرقویه علیا- بلوار شهردارى- شهردارى حسن آباد

تلفن تماس: 46533110- 031،  09133127422              نمابر: 46532985- 031

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در جمع مدیران طرح آبرسانى 
اصفهان بزرگ  بر اهمیت مصرف صحیح آب در جامعه از طریق آموزه هاى دینى تاکید 
کرد و گفت:  در آموزه هاى زندگى ساز اسالم، آیات قرآن و احادیث فراوان با تعبیرهاى 
گوناگون، اســراف و زیاده روى در هر کارى را به طور عام و در مورد آب به طور خاص، 

مورد نکوهش و مذمت قرار داده است.
 مهندس هاشم امینى بر نقش مســاجد و ائمه جماعات در ترویج فرهنگ صحیح آب 
اشاره کرد و گفت :مساجد و مراکز دینى نقش غیرقابل انکارى در شکل گیرى باورها و 
ارزش هاى آحاد مردم در حوزه مدیریت مصرف صحیح آب دارند و بسترى مناسب براى 
آموزش و اطالع رسانى هستند. از آنجا که آب جایگاه ویژه اى در زندگى و حیات بشر 
دارد، آموزه هاى دینى و فرهنگى نیز مى تواند نقش مهمى در تبیین فرهنگ مصرف 

بهینه آب ایفا کند.
امروز کشور ما با بحران جّدى آب مواجه شده و الزم است مردم به کمک روحانیون و 
ائمه جماعات مساجد راهکارهاى اصالح الگوى مصرف را فراگرفته و به اجراى صحیح 
و نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویى در جامعه کمک کنند .از آنجایى که آحاد مردم از 
دیرباز نسبت به نصایح، اندرزها و بیانات علماى ربانى و حوزوى حرف شنوى داشته اند، 
از این رو نقش آنان تبیین مصرف بهینه منابع حیاتى مانند آب بسیار حائز اهمیت است.

وى با اشاره به بیانات مقام معظم رهبرى پیرامون مصرف صحیح آب گفت:  مقام معظم 
رهبرى در صرفه جویى و دورى از اسراف در مصرف آب فرمودند: اسراف، یک بیمارى 
اجتماعى است.  یکى از موارد اسراف، اسراف در آب است؛ نه فقط آبى که مصرف ُشرب 
در خانه ها مى شود، نوع آبیارى کشــاورزى ما هم یک نوع مسرفانه است و آب را هدر 
مى دهیم. آب را صرفه جویى کنیم؛ یعنى از سدهایمان صیانت کنیم، شبکه آب رسانى 
را اصالح کنیم، آبیارى هاى با صرفه در کشــاورزى را آمــوزش بدهیم که چه جورى 

آبیارى بشود.
 مدیرعامل شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان  در پاسخ به این سئوال که چگونه 
مى توان فرهنگ مدیریت مصــرف آب را نهادینه کرد، گفت: این مهم فقط در صورت 

درك صحیح جامعه نسبت به اهمیت آب محقق مى شود.

تا زمانى که جامعه درك صحیحى از اهمیت آب و نقش مصرف بهینه آب در دسترسى 
پایدار به این منبع حیاتى را ندانند ، نباید انتظار داشت که فرهنگ مدیریت صحیح آب 
در کشور نهادینه شود، تا به امروز اقدامات فرهنگى زیادى را در حوزه مدیریت صحیح 
مصرف آب انجام داده ایم  که در نوع خود مى تواند به نهادینه شدن این فرهنگ کمک 

کند، اما کافى نیست.
 مهندس امینى با بیان اینکه قرار گرفتن ایران در منطقه آب و هوایى خشــک و نیمه 
خشک که متوســط بارندگى در آن حدود یک سوم متوســط جهانى است، ضرورت 
مدیریت مصرف آب و برنامه ریزى در جهت آن  واقعیتى اجتناب ناپذیر است اعالم کرد: 

به رغم کمبود جدى آب در سطح کشور هنوز هم بخش زیادى از جامعه خطر کم آبى را 
چنان که باید درك نکرده و یا آگاهى الزم در خصوص نحوه مدیریت مصرف آب ندارد.  
در حالیکه اطالع رسانى و تغییر شــیوه الگوى مصرف در این خصوص امرى ضرورى 
است. تجربه نشان داده است که کودکان و نوجوانان بهترین گزینه براى آموزش هاى 
زیســت محیطى و اصالح الگوى مصرف و نهادینه کردن هنجارهاى آن هستند که 

عالوه بر خود قابلیت تاثیرگذارى باالیى بر دیگران و بزرگساالن دارند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  تصریح کرد: به منظور ترویج مصرف 
بهینه آب در جامعه ، مخاطبى که انتخاب مى شــود مى تواند از میان اقشــار مختلف 
باشد. اما در این میان، دانش آموزان و نوجوانان جایگاه ویژه اى دارند چرا که از یک سو 
دانش آموزان تاثیرپذیرى و آموزش پذیرى باالیى دارند و از دیگر سو مى توانند بر روى 
افراد دیگر نظیر افراد خانواده و همساالن تاثیرگذار باشند و آموزش ها را منتقل نمایند. 
همچنین، از طریق آموزش ، مى توان نســلى با آگاهى و حساسیت نسبت به حفاظت 

آب داشت.
 مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت آب وفاضالب استان اصفهان دانش آموزان 
را بهترین رسانه براى انتقال پیام اهمیت آب دانست و عنوان کرد:  کودکان و نوجوانان 
هم تاثیر پذیر و هــم تاثیرگذار هســتند. بنابراین آموزش و مشــارکت دادن آنها در 
طرح هایى مثل همیار آب یا حامى آب و از این قبیل، نظیر آنچه در طرح همیار پلیس 
رخ داد، عالوه بر تقویت حس مســئولیت پذیرى در آنها، مى توانــد موجبات تعمیق 
باورها و ترویج هنجارهاى درست در مدیریت مصرف منابع آب از طریق آنها در سطح 

خانواده ها را فراهم سازد.
 مهندس امینى ادامه داد:آگاهى دادن با ایجاد حساسیت و درك صحیح مصرف صحیح  
آب مى تواند ضمن تاثیرپذیرى کودکان و نهادینه کردن فرهنگ مصرف صحیح در آنان 
و تداوم رفتار در بزرگسالى،  با تاثیرگذارى کودکان بر رفتارهاى اطرافیان به اصالح رفتار 
بزرگســاالن نیز کمک کند. بعالوه این بینش و درك درست از ضرورت صرفه جویى
 در مصرف آب میتواند زمینه هاى ارائه و تحقق ایده هاى خالقانه براى ایجاد و طراحى 

راه هاى مصرف بهینه آب منجر شود. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: 

مساجد و مراکز دینى نقش غیرقابل انکارى در شکل گیرى باورها و 
ارزش هاى فرهنگ مصرف آب  دارند
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مشکل افت فشار و قطع گاز 
در اردستان نداریم

مدیـر اداره گاز شهرسـتان اردسـتان با بیـان اینکه 
هیـچ مشـکلى در مـورد افـت فشـار و قطـع گاز در 
اردسـتان وجود ندارد، گفـت: مشـترکان خانگى به 
هیچ وجه نگران تأمین گاز منازل خود در فصل سرما 

نباشند.
علیرضـا اعالمـى اظهارداشـت: هیـچ مشـکلى در 
مورد افت فشـار و قطع گاز در اردستان وجود ندارد و 
مشترکان خانگى به هیچ وجه نگران تأمین گاز منازل 

خود در فصل سرما نباشند.
وى با بیان اینکه شـرکت گاز اردستان، حفظ جریان 
گاز منـازل مسـکونى را در اولویت کارى خـود قرار 
داده اسـت، گفـت: شـرکت گاز با هیچگونـه کمبود 
گاز روبرو نیست و گاز منازل مسکونى قطع نخواهد

 شد.

ماندگارى سرما تا آخر هفته
 در استان

مدیـر اداره پیش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان با بیان اینکه سرما و یخبندان تا اواخر هفته 
جارى ادامه دارد، گفت:کاهش دماى هوا تا چند روز 

آینده در استان ادامه خواهد داشت.
حسـن خدابخش با بیان اینکه هواى سرد تا سه روز 
آینده در استان ماندگار است،افزود: رانندگان باید در 
چنین شرایط جوى که دید افقى به حداقل مى رسد با 
سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولى با خودرو 

جلو را رعایت کنند. 
 وى بـا بیـان اینکه رونـد کنـد افزایش دمـا از اواخر 
هفتـه در اسـتان پیـش بینى مى شـود، گفـت: موج 
ناپایـدارى از سـطح اسـتان اصفهـان عبـور خواهد 
کرد و با عبـور این مـوج، احتمال بـارش پراکنده در 
مناطق شـمال غـرب و غـرب اصفهان پیـش بینى

 مى شود.

بهره بردارى از 850طرح 
برق رسانى در دهه فجر

850طرح برق رسـانى با 607 میلیارد و 500 میلیون 
ریـال هزینـه دردهـه مبـارك فجـر در شهرسـتان 

اصفهان به بهره بردارى مى رسد.
مدیرعامل شـرکت توزیع برق شهرسـتان اصفهان 
گفت: براى اجراى این طرح ها 328 دستگاه پست و 
ترانسـفورماتور زمینى و هوایى تجهیز و در مدار قرار 
گرفته است و 63 کیلومتر شبکه روشنایى جدید هم 

به بهره بردارى رسمى مى رسد. 
حمیدرضـا پیرپیـران افـزود: همچنیـن در دهـه 
فجر امسـال با بهـره بـردارى 374 کیلومتر شـبکه 
فشـار متوسـط و ضعیف زمینـى و هوایـى، درحدود 
30 هزار انشـعاب جدیـد در اختیـار مشـترکان قرار

 مى گیرد. 
وى ادامه داد: افتتـاح 110 طرح انرژى خورشـیدى 
کوچـک در مجمـوع بـه ظرفیـت یـک مـگاوات و 
اتصال سـه واحد نیروگاه گازى با مقیاس کوچک در 
شهرك هاى سـگزى و جى به ظرفیت پنج مگاوات 

هم از دیگر طرح هاى مهم این دهه است.
 پیرپیـران از راه اندازى سـامانه پذیرش مشـترکان 
جدید انـرژى هـاى نـو و نیروگاهى کوچـک هم از 

طریق تلفن 38121 در دهه مبارك فجر خبرداد.

گروگان گیرى عجیب در 
مارچین ناکام ماند

فرمانده یگان ویژه اسـتان اصفهـان از پایان خوش 
عملیات ضدگروگان گیرى در محله مارچین اصفهان 

خبر داد.
حسین امجدیان، فرمانده یگان ویژه استان اصفهان 
از دسـتگیرى گروگان گیر در عملیات یگان ویژه در 

محله مارچین اصفهان خبر داد.
وى در ادامـه اظهار داشـت: طى عملیات برق آسـا و 
بدون نقص صبح دیروز در محلـه مارچین اصفهان، 
مادرى که به دست فرزند خود به گروگان گرفته شده 
بود، با حضور به موقع نیروى نوپو یگان ویژه اصفهان 
در محل به پایان رسـید، مادر به آغوش گرم خانواده 

بازگشت و فرد گروگان گیر دستگیر شد.

خبر

مسئول حوزه بســیج دانشجویى دانشــگاه آزاد اسالمى 
واحد اصفهان گفت:بیست و دومین اردوى جهادى بسیج 
دانشجویى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان(خوراسگان) به 
مدت پنج روز  در منطقه محروم جوى آباد اصفهان برگزار شد.

محمد کریمى با بیان اینکه برنامه هاى خدمات رسانى بسیج 
دانشگاه آزاد اصفهان به صورت مداوم در حال اجراست، افزود: 
این برنامه ها هرساله پنج تا شش بار در سال در مناطق محروم 

مختلف شهر برگزار مى شود.
وى ادامه داد: در تابستان سال جارى در منطقه حصه و پس 
از آن  مناطق محروم دارك و کهکیلویه و بویراحمد خدمت 

رسانى صورت گرفته است.

مسئول گروه جهادى الزهرا(س) بسیج دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد اصفهان با بیان اینکه این دست خدمات تنها در حوزه 
بهداشتى نیست، تصریح کرد: خدمت رسانى در بخش هاى 
دندانپزشکى، پزشکى، پرستارى و مامایى در بخش بهداشت 
و ســالمت صورت مى گیرد. عالوه بر اینکه خدمات امداد 
رسانى بسیج در بخش هاى عمرانى و فرهنگى نیز فعال است 

و در مناطق خارج از استان صورت مى گیرد.
وى خاطر نشــان کرد: در پروژه خدمت رسانى که از پنجم 
بهمن ماه آغاز و امروز پایان مى پذیرد، بالغ بر 15 میلیون تومان 
روزانه و در مجموع پنج روز خدمت رایگان دندانپزشکى به 

مردم منطقه محروم جوى آباد ارایه شده است. 

مدیرکل بیمه سالمت اســتان اصفهان از پرداخت بیش 
از 100 میلیارد تومان از مجموع بدهى هاى سال گذشته 
تاکنون این اداره کل به موسســات طرف قرارداد شامل 

داروخانه ها و دانشگاه علوم پزشکى خبر داد.
حسین بانک افزود: این در حالى است که در سال گذشته 
بدهى بیمه سالمت به بیمارستان هاى استان تسویه شده 
است. وى اظهارداشت: پرداخت به موقع مطالبات یکى از 
وظایف سازمان هاى بیمه اى در زمینه خرید راهبردى و 
خدمات است که به همین منظور، بخشى از بدهى هاى 
این سازمان به موسسات طرف قرارداد پرداخت شده است.
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان یادآور شد: این اداره 

کل با بیش از 98 درصد از موسسات تشخیصى درمانى 
استان اصفهان قرارداد دارد.

وى تصریح کرد: پرداختى پزشــکان بخش خصوصى تا 
فروردین 96، پاراکلینیک و بسترى در بخش خصوصى تا 

پایان سال 95 صورت پذیرفته است.
بانک با بیــان اینکه تا قبل از اجراى طــرح تحول نظام 
ســالمت، میزان پرداختى به موسســات طرف قرارداد 
22میلیارد تومان بود، گفت: بعد از اجراى طرح، به دلیل 
این که خدمات به لحاظ کمى بیشتر شد و تعرفه ها افزایش 
یافت، این رقم در سال 96 به 63میلیارد تومان رسید که 

نشان از سه برابر شدن پرداختى ها دارد.  

پرداخت100میلیارد از بدهى 
بیمه سالمت 

ویزیت رایگان5000نفر توسط 
بسیج دانشگاه آزاد 

فرمانـده انتظامـى شهرسـتان اصفهـان از دسـتگیرى 
فـرد شـرورى کـه اقـدام بـه آتـش زدن عمـدى 
تعـدادى از خودروهـاى شـهروندان کـرده بـود، خبـر 

داد.

 سـرهنگ حسـن یاردوسـتى گفت: بـه دنبال شـکایت 
تعـدادى از شـهروندان مبنـى بـر حریـق عمـدى 
خـودرو شـخصى خـود، موضـوع بـه صـورت ویـژه 
قـرار  فرماندهـى  ایـن  مامـوران  کار  دسـتور  در 

گرفت .
وى ادامه داد: ماموران با انجام تحقیقات علمى گسترده 
و اقدامات تخصصى پلیسى، سرانجام موفق شدند هویت 
فرد شـرورى که مرتکب این عمل مجرمانه شـده بود را 

شناسایى کنند.
 این مقام مسـئول اضافه کرد : مامـوران طى هماهنگى 

با مقام قضائى در یک عملیـات غافلگیرانه فرد مذکور را 
که دسـتگیر و جهت سـیر مراحل قانونى تحویل مراجع 

قضایى دادند. 
سـرهنگ یاردوسـتى بـا بیـان اینکـه متهم 46 سـاله و 
داراى سـوابق متعدد کیفرى در زمینه سـرقت ، تخریب 
و حریـق عمـدى اسـت، اظهارداشـت: در بازرسـى از 
منزل وى تعـدادى از اقالمـى که با آن آتش سـوزى ها
 صـورت گرفتـه بـو،د کشـف و متهـم بـه تمامـى 
حریـق هـاى صـورت گرفتـه توسـط خـود اعتـراف 

کرد .

ساخت ریل ملى توسط ذوب  آهن در حالى با حاشیه هایى 
همراه شده است که نبود توافق ســر نحوه تامین مالى 
این قــرارداد، روند تولیــد این محصــول را کند کرده

است.
یکى از مهم ترین قراردادهاى داخلى ذوب آهن اصفهان، 
تفاهم نامه اى میان این مجموعه با شرکت راه آهن، مبنى 
بر تولید ریل ملى جهت توسعه شبکه ریلى کشور است و 
از آنجاکه رسیدن به گفتمان مشترك در شیوه پرداخت 
این سفارش براى دو طرف کار ســختى بوده، تاکنون 
این تفاهم نامه فقط محدود به یک قرارداد 40 هزار تنى 

شده است.
احســان دشــتیانه، معاون بازاریابى و فروش شــرکت 
ســهامى ذوب آهن اصفهان دربــاره تفاهم نامه تولید 
ریل گفته بود «یکــى از دالیلى که باعث شــده تا این 
قرارداد در اجرا موانعى داشــته باشــد، موضــوع نبود 
نقدینگى در راه آهن اســت که آنها را مجبور کرده است 
بــراى خرید محصــوالت ذوب آهن به ســمت تامین 
مالى از طریق ابزارهــاى مالى مانند اوراق مشــارکت 
حرکــت کنند که اســتفاده از این ابزارهــا، عمال براى 
مجموعه هایى تولیدى که بخــش بزرگى از درآمد خود 
را به عنوان دستمزد به نیروى انسانى مى دهند، ممکن

 نیست. »
البته معــاون بازاریابــى و فروش شــرکت ذوب آهن 
اصفهــان به تنها قرارداد اخذ شــده در حــوزه ریل هم 
اشاره کرد که این قرارداد تولید 40 هزار تن ریل توسط 
ذوب آهن اصفهــان در حال اجراســت، اما موضوعى 
که در این میان به چشــم مى آید، کنــدى اجراى این 
قرارداد اســت که پرســش هایى را درباره آن به وجود

 آورد.
■■■

البته در این میان، مازیار یزدانى، معاون فنى و زیربنایى 
راه آهن درباره نحوه  تعامل با ذوب آهن از همراهى کامل 
شــرکت راه آهن مى گوید و مدعى است تاکنون تمامى 
تعهدهاى مالى مربوط به راه آهــن در قرارداد اخیر ریلى 
به همراه طلب هاى طوالنى مدت گذشــته اش تحویل 
ذوب آهن شــده که رقمى معــادل 100 میلیارد تومان

دارد.
وى همچنین در خصوص تالش راه آهن براى تسهیل 
قرارداد تولید ریل گفت: شرکت راه آهن به منظور حمایت 
از ذوب آهن اصفهان، توافقى با طرف هاى هندى داشته 

اســت تا مقدمات کار براى تحویل برخى از مواد اولیه و 
فنى فراهم شود که به همین منظور جلسه اى سه جانبه 
در راه آهن برگزار شد که صحبت هاى نهایى در این باره 
انجام شــد و قرار بر این شد که دو طرف بحث هاى فنى 

را طى مذاکراتى دوجانبــه پیگیرى کنند و پس از آن نیز 
به ســمت نهایى شــدن یک قرارداد همکارى حرکت 
کنند که در ایــن باره خبر جدیدى از ســمت ذوب آهن 

نرسیده است.

قیمت خرید راه آهن پایین است
به رغم مطرح شــدن پرداخت کامل هزینه قرارداد ریلى 
از ســوى راه آهن،  احمد صادقى، مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان  مشــکل اصلى را در خصوص قرارداد 40 هزار 
تنى تولید ریــل ملى پایین بودن قیمت خرید شــرکت 
راه آهن اعالم کرد که باعث شده اســت این قرارداد با 
کندى پیش رود و عمال تولید آن صرفه اقتصادى نداشته 

باشد.
وى در این باره اظهارداشت که قیمت خرید ریل توسط 
شرکت راه آهن جمهورى اسالمى ایران از دالر به ریال 
تبدیل شده است که شرکت راه آهن این تبدیل را با قیمت 
ارز مبادله اى قدیمــى صورت داده اســت، به گونه اى 
که قیمت هر کیلو ریل در این قــرارداد دو هزار و 400 
تومان قید شده اســت در صورتى که این رقم از هزینه 
تمام شــده ریل نیز پایین تر است که باعث شده است ما 
براى این که در جریان تولیــد و تحویل این محصوله با 
مشکل نقدینگى مواجه نشــویم، زمان آن را طوالنى تر

 کنیم.
به گفته صادقى، براى حل مشکل فروش ریل به راه آهن 
جمهورى اســالمى ســال گذشــته از مجلس شوراى 
اســالمى تقاضا کردیم که بودجــه ارزى در اختیار این 
شرکت قرار دهد تا از طریق صندوق توسعه ملى بتواند 
خرید مدت دار از ذوب آهن اصفهان داشــته باشد که با 

مشکالتى از این قبیل مواجه نشویم.
در مجموع بــه وضوح به نظر مى رســد کــه گفتمان 
مشــترکى در قــرارداد ریــل ملــى میان خریــدار و 
فروشــنده وجود ندارد، چرا که واحد هایــى مانند ذوب 
آهن اصفهــان عمدتا قیمت هاى خــود را با معیارهاى 
جهانى مشــخص مى کننــد و در همین قــرارداد نیز 
قیمت ها را به شــکل ارزى به راه آهــن ارائه کرده اند، 
اما شــیوه راه آهن در تبدیل قیمت باعث شــده عمال 
موضــوع تامین مالى قرارداد به مشــکل بخــورد و به 
قول مدیر عامل شــرکت ذوب آهن قیمــت پرداخت 
شــده براى تولید ریل حتى از هزینه تمام شده تولید آن

 پایین تر باشد.

بى پولى، چرخ تولید ریل ملى را 
کند کرده است

بیش از هشت مجوز احداث نیروگاه خورشیدى در اصفهان 
صادر شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه اى اصفهان با اشاره به اینکه 
این استان درتولید و جذب ســرمایه گذارى انرژى هاى 
تجدید پذیر در کشور پیشرو و سرآمد است، گفت: مجوز 
احداث هشت نیروگاه خورشیدى در مجموع به ظرفیت 
240 مگاوات با ســرمایه گذارى بخش خصوصى صادر 

شده است.
موســى رضایى افزود: از این تعدا،د ساخت یک نیروگاه 
خورشــیدى 10 مگاواتى تا یک هفته آینده در اردستان 

آغاز مى شود.
وى  بــه اهمیت افزایــش کمى و کیفى نیــروگاه هاى 
خورشیدى با توجه به کمبود منابع آبى اشاره کرد وافزود: 
براى ساخت نیروگاه هاى خورشیدى، به ازاى هر مگاوات 

50 میلیارد ریال ســرمایه گذارى و زمینى به وسعت دو 
هکتار نیاز است.

وى با بیان اینکه این استان به دلیل شرایط آب و هوایى 
مناسب،  پتانسیل هاى فراوانى براى احداث نیروگاه هاى 
خورشیدى دارد، گفت: هم اکنون براى  242 پرونده احداث 
نیروگاه خورشیدى در مجموع به ظرفیت 12/08مگا وات 

در استان اصفهان مجوز احداث صادرشده است.
مدیر عامل شــرکت برق منطقه اى اصفهان با اشاره به 
مصوبه تأمین 20 درصدى  انــرژى تجدید پذیر ادارات و 
سازمان ها، همکارى دوسویه مســئوالن در این زمینه 
را خواســتار شــد و افزود: هم اکنــون  از ظرفیت برخى 
از  پشــت بام مدارس و مســاجد در اصفهان براى تولید 
انرژى خورشیدى با نصب پنل هاى خورشیدى استفاده

 مى شود.

همه مقصریم، سهم ها مهم نیستصدور مجوز احداث نیروگاه خورشیدى در اصفهان

دستگیرى عامل آتش سوزى عمدى 
خودروها در اصفهان

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان خبر داد

شهردار شاهین شهر گفت: به مناسبت دهه مبارك فجر، 
پنج طرح عمرانى در شاهین شهر با 130 میلیارد تومان 

هزینه، کلنگ زنى شده و یا به بهره بردارى مى رسد.
عیسى بهمنى افزود: بخشــى از بوستان محله هاى 
مسکن مهر، طیب و میدان شــهدا در نزدیکى پایانه 
مسافربرى این شهر با ســه میلیارد تومان هزینه به 
بهره بردارى مى رســد و احداث طرح هــاى زیرگذر 
میدان امام حسین(ع) و مجتمع تجارى شاهین مال 
با 127 میلیارد تومان سرمایه گذارى بخش خصوصى 
آغاز مى شود. شــهردار شاهین شــهر به گوشه اى از 
چالش هاى بودجه اى اشاره کرد و گفت: از بودجه 167 
میلیارد تومانى امســال مصوب دوره چهارم شوراى 
اسالمى شهر شاهین شهر درحدود 60 درصد وصول  
شده اســت. وى ادامه داد: بودجه 140 میلیارد تومانى 
سال آینده شهردارى نسبت به بودجه امسال 27 میلیارد 
تومان کاهش یافته، اما این کاهش در حالى است که 
بودجه بخش هاى ورزشــى و فرهنگى در سال آینده 

افزایش  یافته است.
بهمنى در پایان خاطر نشان کرد: علت کاهش بودجه 
شهردارى شاهین شهر به دالیل توقف تراکم سازى در 
برخى مناطق شهرى با اجراى ابالغ طرح جامع شهرى 
و همچنین کاهش سهم شهردارى از اختصاص مالیات 

حاصل از ارزش افزوده است.

افتتاح پروژه هاى 
130 میلیارد تومانى در 

شاهین شهر 

رئیس بیمارستان شهید بهشتى اردستان گفت: اشتباهى 
که در بیمارستان اردســتان اتفاق افتاده است، یکى از 

موارد نادر پزشکى است که متأسفانه رسانه اى شد.
محمدحســین مقامى اظهارداشــت: این بیمار قبل از 
این اتفاق، دو بار به دلیل پارگى روده و رعایت نکردن 
توصیه هاى پزشکى عمل جراحى داشت که متأسفانه در 
عمل سوم با توجه به رعایت نکردن توصیه هاى پزشکى، 
دچار درد در ناحیه شکم مى شود و به بیمارستان مراجعه 
مى کند. وى بابیان اینکه اشتباه رخ داده یکى از موارد نادر 
پزشکى بود که تاکنون در این بیمارستان اتفاق نیفتاده 
بود، افزود: بعد از اینکه عکس از ناحیه  شکم  بیمار گرفته 
مى شود، همکاران متوجه جسم خارجى(پنس) در داخل 

شکم بیمار مى شوند.

رئیس بیمارستان شهید بهشتى اردســتان ادامه داد: 
بدون هیچ فــوت وقتى مقدمات عمل جراحى ســوم 
انجام مى شود و عمل جراحى و عملیات بیرون آوردن 
پنس توسط پزشــک جراح که این بیمار را عمل کرد 

انجام مى شود.
مقامى گفت: این اشتباه پزشــکى در بیمارستان هاى 
دیگر کشــور هم رخ مى دهد، اما در بیمارســتان هاى 
دیگر رسانه اى نمى شــود. وى با اشاره به اینکه اتفاقى 
که در بیمارستان اردستان افتاده نه تخلف بود نه  قصور، 
افزود: اتفاقى که در بیمارســتان اردستان رخ داد یک 
کوتاهى بوده است. کارى که باید در اتاق عمل انجام 
مى شــد این بود که قبل و بعد عمل ِست پزشکى باید 

شمارش مى شد.

اشتباه پزشکى در بیمارستان اردستان
 از موارد نادر پزشکى است

مدیرگروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعى دانشگاه 
صنعتى اصفهان گفت: مســائل محیط زیستى از جمله 
آلودگى، هوا ناشى از اقدامات نیم قرن گذشته در کشور 
است و طى این سال ها اقدامات الزم براى پیشگیرى از 

این مشکالت صورت نگرفته بود.
نورا....میرغفارى مدیرگروه محیط زیست دانشکده منابع 
طبیعى دانشگاه صنعتى اصفهان در میزگردى با عنوان 
«منشا آلودگى هواى کالنشــهر اصفهان کجاست؟» 
اظهار داشت: از زمان رشد و توسعه صنعتى شهرها شاهد 
این معضالت بــوده ایم، درحالى که طى این ســال ها 
اقدامات الزم براى پیشگیرى از این مشکالت صورت 
نگرفته بود، اما اکنون امــکان رفع این معضالت وجود 
دارد و مى توان با برنامه ریزى و اقدامات اصالحى و به 

کمک فناورى هاى نوین وضعیت موجود را بهبود بخشید. 
وى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اینکه صحبت کردن با 
تعارفات ارزشى ندارد و چرا مقصران اصلى این موضوع 
را اعالم نمى کنید، با توجه به اینکه بیشترین مراجعات 
بیمارستانى ناشى از آلودگى هوا اســت، گفت: همه ما 

مقصریم و سهم ها نیز مهم نیست.
میرغفارى با اشاره به طرح هاى مطالعاتى کاهش آلودگى 
هوا ادامه داد: طرح هاى دانشگاهى مورد استقبال تعداد 

زیادى از دانشجویان قرار مى گیرد.
میرغفــارى با اشــاره به اینکــه امید اســت این گونه 
جلســات باعث شــود با هم بهتر گفتگو کنیــم افزود: 
متاسفانه بسیارى از مشــکالت ما ناشى از همین عدم 

گفتگوهاست.
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معاون فرهنگى و آموزشى بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان از برگزارى سومین جشنواره استانى تئاتر و سرود 
شاهد و ایثارگر ویژه خانواده هاى معظم شهدا و ایثارگران در 

استان اصفهان خبر داد.
على قریشى اظهارداشت: در آستانه سى و نهمین سالگرد 
پیروزى انقالب شکوهمند اســالمى و دهه مبارك فجر، 
سومین جشنواره استانى تئاتر و سرود شاهد و ایثارگر ویژه 

خانواده هاى معظم شهدا و ایثارگران برگزار مى شود.
وى افزود: نظر به عالقه مندى جامعه ایثارگرى و برنامه ریزى 
براى شناســاندن، آموزش و معرفى هنرمندان شــاهد و 
ایثارگر و ســاماندهى فعالیت هاى فرهنگى و هنرى آنان، 

فراخوان این جشنواره به مناسبت دهه مبارك فجر اعالم 
شده است. معاون فرهنگى و آموزشــى بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان اصفهان گفت: عالقه مندان مى توانند تا 5 
اسفند ماه سال جارى با مراجعه به ادارات بنیاد شهید و امور 
ایثارگران شهرستان هاى استان اصفهان در این جشنواره 
ثبت نام کنند. وى با بیان اینکه آثار برگزیده براى شرکت 
در مرحله پایانى جشنواره در تاریخ 15 اسفند اعالم مى شود، 
خاطرنشان کرد: مراسم اختتامیه و تجلیل از گروه ها و نفرات 
برتر به مناسبت 22 اسفند ماه که به عنوان روز بزرگداشت 
شهداست، برگزار خواهد شد و با اهداى لوح و جوایز نقدى از 

نفرات برتر این جشنواره تقدیر خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسالمى 
گفت: با بازگشت قلیان ها موافقم و راه مقابله با دخانیات را، 

گرفتن مالیات و فرهنگسازى مى دانم.
حیدرعلى عابدى در گفتگو با فارس با اشــاره به درخواست 
55 نفر از نمایندگان مجلس که خواســتار مستثنى شدن 
قهوه خانه هاى مجوزدار از ممنوعیت عرضه قلیان شــدند، 
اظهار داشت: این درخواست در مرحله استعالم بوده و هنوز 

نتیجه آن مشخص نیست.
وى با بیان اینکه باید یک روش و رویکرد درست براى مقابله 
با دخانیات در کشور پیش گرفته شود، افزود: در کشورهاى 
پیشرفته روى توتون و تنباکو مالیات گرفته مى شود و این 

بهترین اهرم کنترل اســت، اگر چایخانه دار مجبور باشــد 
براى هر قلیان 50 هزار تومان مالیات پرداخت کند، عرضه و 
تقاضا کنترل مى شود. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: روى تقاضا کار نکرده و 
عرضه را محدود کردیم و این باعث شــده چایخانه ها پس 
از تعطیلى، از محل هاى غیرمجاز ســر در آوردند؛ به ظاهر 
مشکلى وجود ندارد و چایخانه ها بسته شده اند، در صورتى که 
اینطور نیست و تنها رنگ عوض شده است. وى تأکید کرد: 
اینکه قلیان نباید در انظار و قابل مشاهده در کوچه و خیابان 
باشد تا نوجوانان و جوانان براى استفاده از قلیان تشویق نشوند 

کامًال درست است اما راه آن جمع آورى قلیان نیست.

برگزارى جشنواره تئاتر 
شاهد و ایثارگر در استان

موافق بازگشت قلیان ها
 هستم

ذخیره سد زاینده رود به 
131میلیون مترمکعب رسید

معـاون حفاظـت و بهره بـردارى شـرکت سـهامى آب
 منطقه اى اصفهان گفت: حجم آب ذخیره شـده در سد 

زاینده رود درحدود 131میلیون مترمکعب است.
على بصیرپور در خصوص ظرفیت آب موجود در مخزن 
سد زاینده رود اظهارداشت: در حال حاضر حجم آب پشت 
سد زاینده رود درحدود 131 میلیون مترمکعب است.وى 
افزود: این میزان نسبت به سـال گذشته حدود 50 درصد 
کاهش یافته و بـا افت 80 درصدى نسـبت به متوسـط 

بلندمدت در حوضه آبى زاینده رود همراه بوده است.
معـاون حفاظـت و بهره بـردارى شـرکت آب منطقه اى 
اصفهان تأکید کرد: متأسـفانه حجم ورودى به سـد نیز 
حدود 65 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

پیشرفت نازك کارى
 موزه میدان امام على (ع)

مدیرپروژه میدان امام على (ع) گفت: عملیات سفتکارى 
موزه میدان امام على (ع) در سـال گذشـته تکمیل شده 
و اکنون نازك کارى آن در دو قسـمت مرمت و نوسازى 
در دسـتور کار اسـت که تاکنون نـازك کارى آن بیش 
از 32 درصـد پیشـرفت داشـته اسـت. مهـدى رضایى 
اظهارداشـت:در سـال جارى براى عملیـات اجرایى فاز 
سـوم میدان امام على (ع) مبلغ 18 میلیارد تومان اعتبار 
در نظر گرفته شده است، در دل این فاز 12 پروژه  اجرایى
 مى شود که 11 پروژه آن از سوى شهردارى و یک پروژه 

آن با همکارى بخش خصوصى انجام مى شود.

خبر

مزایده
شماره آگهى: 139603902004000280 شماره پرونده: 139504002004000690 مزایده امول غیرمنقول 
(اسناد رهنى) آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9502211 تمامى ششدانگ پالك 2767 فرعى 
از 2187 اصلى واقع در محله پنج بهارســتان بخش 6 ثبت اصفهان به مساحت 250/37 مترمربع به آدرس: 
اصفهان بهارستان پردیس 5 خیابان مینوى 17 پالك 139 کدپستى 8143194914 که سند مالکیت آن در 
صفحه 467 دفتر امالك جلد 118 ذیل شماره 34308 به شماره چاپى 543840 به نام آقاى وجیه اله روحانى 
ثبت و صادر شده است با جمیع توابع و متعلقات شرعیه و عرفیه بدون استثناء چیزى از آن و حدود: شماًال: اول 
پخ است به طول هاى 2/54 متر و 8/70 متر پى اســت به خیابان جنوبا: به طول 10/5 متر پى است به زمین 
6082 فرعى غربا: به طول 22/20 متر پى است به خیابان شرقا: به طول 24 متر پى است به زمین پالك 2767 
فرعى که طبق نظر کارشناس رسمى پالك مورد بازدید عبارت است از یک ساختمان با دو واحد آپارتمان با 
کاربرى مسکونى که داراى نما از جنس سنگ و آجر، کف موکت و پارکت، دیوارها نقاشى شده و داراى کابینت 
فلزى و آبگرمکن مى باشد. سیستم سرمایش کولر آبى و سیستم گرمایش بخارى است که طبق سند رهنى 
شماره 156002- 93/12/10 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 12 اصفهان در قبال بدهى آقاى بدیع 
اله ابراهیمى در رهن بانک قوامین اصفهان واقع مى باشد و تا تاریخ 96/12/10 داراى بیمه نامه مى باشد و از 
ساعت 9 الى 12 روز یک شنبه مورخ 96/11/29 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقى چهارراه اول شــهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى 
شود. مزایده از مبلغ پایه 3/850/000/000 ریال (سه میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال) شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز 
بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برده مزایده مسترد مى گردد. ضمناً این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان 
مورخ 96/11/11 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحاً  
جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى ایران در وجه اداره اجراى اسناد 
رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنا برنده 
مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و 

امالك سپرده نماید. م الف: 33862 اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/916
مزایده

مزایده اموال منقول- اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده 
اجرایى کالسه 963151 ج/اول له آقاى حامد موگویى و علیه خانم راضیه میرباقر آجرپز مبنى بر مطالبه مبلغ 
451/193/377 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 1396/12/9 ساعت 
11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش یکدستگاه سوارى 
مزدا 323 شماره انتظامى 458 ل 48 ایران 13 توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل 
ارزیابى شــده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 
روز قبل از جلسه مزایده به نشانى کالنترى شماره 14 اصفهان مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 
درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام 
بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. لیست اتومبیل موضوع 
مزایده: یکدستگاه سوارى مزاد 323 مدل 81 سورمه اى به شماره انتظامى 458 ل 48 ایران 13 بازدید نمودم 
که به شرح ذیل اظهارنظر مى نمایم: خودروى یاد شده فوق مورد بررسى قرار گرفت که موتور تعویضى مى 
باشد و از ناحیه اتاق نیز داراى فرسودگى و استهالك بوده ضمن اینکه نیاز به رنگ آمیزى کامل دارد عالوه بر 
آن سایر قسمت هاى دیگر شامل الستیک ها، باطرى، قطعات داخلى، صندلى ها و غیره نیز به صورت کلى 
مستهلک مى باشد که با توجه به وضعیت ظاهرى و فنى خودرو و براساس شرایط روز بازار برآورد قیمت به مبلغ 
چهارده میلیون و دویست هزار تومان تخمین زده شده است. ضمناً با توجه به اینکه مالکیت رسمى اتومبیل بنام 
محکوم علیه نمى باشد این اجرا تعهدى درخصوص انتقال آن به خریدار ندارد. م الف: 33880 مدیر و دادورز 

اجراى احکام حقوقى اصفهان  /11/148
حصر وراثت

علیرضا حیاتى داراى شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست به کالســه 3245/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم خدادادى بشناسنامه 24 در تاریخ 96/10/12 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 8 پسر و 3 دختر: 1- جواد 
حیاتى کردآبادى ش ش 29 فرزنــد 2- مصطفى حیاتى کردآبادى ش ش 1035 فرزند 3- رســول حیاتى 
کردآبادى ش ش 2872 فرزند 4- غالمرضا حیاتى کردآبادى ش ش 16 فرزند 5- مرتضى حیاتى کردآبادى 
ش ش 404 فرزند 6- علیرضا حیاتى ش ش 20 فرزند  7- محمد حیاتى کردآبادى ش ش 710 فرزند 8- رضا 
حیاتى کردآبادى ش ش 1863 فرزند 9- کبرا حیاتى کردآبــادى ش ش 16671 فرزند 10- فاطمه حیاتى 
کردآبادى ش ش 380 فرزند 11- زهرا حیاتى کردآبادى ش ش 232 فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33941 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/322
حصر وراثت

رسول براتى داراى شناسنامه شماره 242 به شرح دادخواست به کالســه 3241/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صغرا شاه ســنائى گنیرانى بشناسنامه 122 در 
تاریخ 69/10/6 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 4 پسر 
2 دختر به نام ذیل: 1- عبدالعلى براتى ش ش 563 فرزند 2- رســول براتى ش ش 242 فرزند 3- مرتضى 
براتى ش ش 12 فرزند 4- احمد نادرى گنیرانى ش ش 32 فرزند 5- فاطمه براتى سودانى ش ش 564 فرزند 
6- اکرم براتى سودانى ش ش 7 فرزند  و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33942 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /11/323
حصر وراثت

على محمودى داراى شناسنامه شماره 1272134873 به شرح دادخواست به کالسه 3243/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفر محمودى بشناسنامه 133 در تاریخ 
93/1/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- کرمعلى 
محمودى ش ش 5 پدر متوفى 2- فریناز محمودى ش ش 1271004666 فرزند 3- عاطفه محمودى ش 

ش  1271437821 فرزند 4- على محمودى ش ش 1272134873 فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33943 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/324
حصر وراثت

شهربانو نادى داراى شناسنامه شــماره 5 به شرح دادخواست به کالســه 96- 3192 ش ح/10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب مختارى مخبلندى بشناسنامه 
35 در تاریخ 96/7/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو 
پسر- دو دختر- یک همسر: 1- احمد بختیارى به ش ش 3161 نسبت با متوفى فرزند 2- جواد بختیارى به 
ش ش 1261 نسبت با متوفى فرزند 3- نسرین بختیارى مخبلندى به ش ش 15558 نسبت با متوفى فرزند 
4- پروین بختیارى مخبلندى به ش ش 835 نسبت با متوفى فرزند 5- شهربانو نادى به ش ش 5 نسبت با 
متوفى همسر  و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33944 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/325

حصر وراثت
مریم کریمى داراى شناسنامه شماره 52192 به شرح دادخواست به کالسه 96/ 3146 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ملک تاج آغولى بشناسنامه 241 در تاریخ 96/5/1 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 4 پسر و 2 دختر و یک 
همسر: 1- مسعود کریمى به ش ش 2219 نسبت با متوفى فرزند 2- مهدى کریمى به ش ش 3219 نسبت 
با متوفى فرزند 3- منوچهر کریمى به ش ش 559 نسبت با متوفى فرزند 4- محمد کریمى به ش ش 52191 
نسبت با متوفى فرزند 5- ویال کریمى زفره به ش ش 1008 نسبت با متوفى فرزند 6- مریم کریمى به ش ش 
52192 نسبت با متوفى فرزند 7- کاظم کریمى به ش ش 773 نسبت با متوفى همسر  و الغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

33945 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/326
حصر وراثت

سید سعید عیوقى داراى شناسنامه شماره 1271685841 به شرح دادخواست به کالسه 96- 3155 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرحناز کریم زاده اصفهانى بشناسنامه 
1163 در تاریخ 1340/3/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 2 پسر و یک همسر و مادر: 1- سید سعید عیوقى به ش ش 1271685841 نسبت با متوفى فرزند 2- سید 
محمد عیوقى به ش ش 11044 نسبت با متوفى فرزند 3- سید رسول عیوقى به ش ش 1063 نسبت با متوفى 
همسر 4- رضوان اخوان صراف به ش ش 220 نسبت با متوفى مادر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33946 شعبه دهم 

حقو قى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/327
حصر وراثت

نعمت اله نصر آزادانى داراى شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 96- 3158 ح/ 10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه نصر اصفهانى بشناسنامه 6008 
در تاریخ 79/10/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  4 
پسر و 5 دختر: 1- نعمت اله نصر آزادانى به ش ش 7 نسبت با متوفى فرزند 2- حسین نصر آزادانى به ش ش 7 
نسبت با متوفى فرزند 3- رحمت اله نصر آزادانى به ش ش 36 نسبت با متوفى فرزند 4- مرتضى نصر آزادانى 
به ش ش 25 نسبت با متوفى فرزند 5- فاطمه نصر آزادانى به ش ش 39 نسبت با متوفى فرزند 6- طیبه نصر 
آزادانى به ش ش 66 نسبت با متوفى فرزند 7- طاهره نصر آزادانى به ش ش 60 نسبت با متوفى فرزند 8- عزت 
نصر آزادانى به ش ش 22 نسبت با متوفى فرزند 9- عصمت نصر آزادانى به ش ش 20 نسبت با متوفى فرزند و 
الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 33947 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/328
حصر وراثت

رقیه افشارى داراى شناسنامه شماره 42 به شرح دادخواست به کالسه 96- 3156 ح10 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ذبیح اله نصیرى بشناسنامه 87 در تاریخ 96/5/8 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک دختر و یک همسر 
دائمى به نام هاى ذیل: 1- زهرا نصیرى ش ش 2440760900 (دختر متوفى) 2-رقیه افشارى ش ش 42 
(همسر دائمى متوفى ) و الغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 33950 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /11/331
حصر وراثت

شهین امینى تهرانى داراى شناسنامه شماره 1695 به شرح دادخواســت به کالسه 96- 3153 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ربابه امینى تهرانى بشناسنامه 192 
در تاریخ 79/8/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو 
پسر- شش دختر- یک همسر: 1- رسول امینى تهرانى به ش ش 830 نسبت با متوفى فرزند 2- حمیدرضا 
امینى تهرانى به ش ش 1043 نسبت با متوفى فرزند 3- پریوش امینى تهرانى به ش ش 1158 نسبت با متوفى 
فرزند 4- شهناز امینى تهرانى به ش ش 294 نسبت با متوفى فرزند 5- شهین امینى تهرانى به ش ش 1695 
نسبت با متوفى فرزند 6- پروانه امینى تهرانى به ش ش 689 نسبت با متوفى فرزند 7- فخرى امینى تهرانى به 
ش ش 489 نسبت با متوفى فرزند 8- بدرى امینى تهرانى به ش ش 735 نسبت با متوفى فرزند 9- على امینى 
تهرانى به ش ش 2815 نسبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33951 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /11/332
حصر وراثت

زهرا شمسى داراى شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه 96- 3171 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا حدادى بشناسنامه 477 در تاریخ 96/7/12  اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر- یک همسر: 1- مهران 

حدادى به ش ش 1271650940 نسبت با متوفى فرزند 2- میالد حدادى به ش ش 1272128164 نسبت 
با متوفى فرزند 3- زهرا شمسى به ش ش 2 نسبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33953 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/334
حصر وراثت

فاطمه احمدى داراى شناسنامه شماره 109 به شرح دادخواست به کالسه 96- 3168 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسام الدین واعظ ى مقدم بشناسنامه 100 در تاریخ 
96/10/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر- یک 
همسر- یک مادر- یک پدر: 1- محمدطاها واعظى مقدم به ش ش 9- 701995- 127 نسبت با متوفى فرزند 
2- فاطمه احمدى به ش ش 109 نسبت با متوفى همسر 3- سکینه رضائى به ش ش 935 نسبت با متوفى 
مادر 4- مسعود واعظى مقدم به ش ش 831 نســبت با متوفى پدر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33954 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/335
حصر وراثت

مصطفى احمدى داراى شناسنامه شماره 1018 به شرح دادخواست به کالسه 96- 3161 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه احمدى بشناسنامه 21696 در تاریخ 6/9 /94 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پسر- یک دختر: 
1- اصغر احمدى به ش ش 657 نسبت با متوفى فرزند 2- جواد احمدى به ش ش 1608 نسبت با متوفى فرزند 
3- مرتضى احمدى به ش ش 40961 نســبت با متوفى فرزند 4- مصطفى احمدى به ش ش 1018 نسبت 
با متوفى فرزند 5- صدیقه احمدى به ش ش 32086 نسبت با متوفى فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33955 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/336
حصر وراثت

رضا زاغى قهجاورستانى داراى شناسنامه شماره 12 به شــرح دادخواست به کالسه 96- 3176 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان براتعلى زاغى قهجاورستانى بشناسنامه 
854 در تاریخ 95/11/30  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به یک پسر- ســه دختر: 1- رضا زاغى قهجاورستانى به ش ش 12 نســبت با متوفى فرزند 2- بتول زاغى 
قهجاورستانى به ش ش 48 نســبت با متوفى فرزند 3- عصمت زاغى قهجاورستانى به ش ش 33 نسبت با 
متوفى فرزند 4- فاطمه زاغى قهجاورستانى به ش ش 43 نسبت با متوفى فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33958 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/338
حصر وراثت

محبوبه نصیرى آخوره سفالئى داراى شناسنامه شماره 1864 به شرح دادخواست به کالسه 96- 3177 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یاور آقانصیرى آخوره سفالئى 
بشناسنامه 38 در تاریخ 96/7/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو پسر- چهار دختر- یک همســر: 1- محمدرضا نصیرى آخوره سفالئى به ش ش 1352 نسبت با 
متوفى فرزند 2- مجید نصیرى آخوره سفالئى به ش ش 495 نسبت با متوفى فرزند 3- محبوبه نصیرى آخوره 
سفالئى به ش ش 1864 نسبت با متوفى فرزند 4- ســودابه نصیرى آخوره سفالئى به ش ش 72 نسبت با 
متوفى فرزند 5- سوسن نصیرى آخوره سفالئى به ش ش 333 نسبت با متوفى فرزند 6- سهیال نصیرى آخوره 
سفالئى به ش ش 307 نسبت با متوفى فرزند 7- همدم ابراهیمیان به ش ش 42341 نسبت با متوفى همسر  و 
الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 33959 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/339
حصر وراثت

محمدجواد اشرف داراى شناسنامه شماره 1240047479 به شرح دادخواست به کالسه 96- 3178 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن اشرف بشناسنامه 63 در تاریخ 
96/8/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  یک پسر- یک 
دختر- یک همسر: 1- محمدجواد اشرف به ش ش 9- 004747- 124 نسبت با متوفى فرزند 2- مریم اشرف 
به ش ش 0033443- 124 نسبت با متوفى فرزند 3- مهین رفیع به ش ش 2 نسبت با متوفى همسر و الغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 33960 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/340
حصر وراثت

مهدى کبیرى خوراسگانى داراى شناسنامه شماره 10029 به شرح دادخواست به کالسه 96- 3183 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمیده خراط زاده خوراسگانى بشناسنامه 
4772 در تاریخ 89/9/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
دو پسر- سه دختر: 1- مهدى کبیرى خوراسگانى به ش ش 10029 نسبت با متوفى فرزند 2- على کبیرى 
خوراسگانى به ش ش 682 نسبت با متوفى فرزند 3- اشرف کبیرى خوراسگانى به ش ش 59 نسبت با متوفى 
فرزند 4- بتول کبیرى به ش ش 6589 نسبت با متوفى فرزند 5- ربابه کبیرى خوراسگانى به ش ش 17 نسبت 
با متوفى فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواه ى صادر خواهد شد. م الف: 33962 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/342

حصر وراثت
خانم  فاطمه قربانى طرقى داراى شناسنامه شماره 7249 به شرح دادخواست به کالسه 96- 3181 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن قربانى طرقى بشناسنامه 2103 
در تاریخ 96/10/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه 
پسر- یک همسر: 1- یونس قربانى طرقى به ش ش 8- 433460- 127 نسبت با متوفى فرزند 2- داود قربانى 
طرقى به ش ش 8261 نسبت با متوفى فرزند 3- پیام قربانى طرقى به ش ش 4- 092340- 127 نسبت با 
متوفى فرزند 4- فاطمه قربانى طرقى به ش ش 7249 نسبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات 

مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33963 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/343
حصر وراثت

آقاى عباس صفدریان داراى شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسه 96- 3170 ش ح/10 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سمیه بهرامى بشناسنامه 7034 در 
تاریخ 93/4/6 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر- یک 
همسر- یک مادر- یک پدر: 1- پوریا صفدریان به ش ش 3078314 - 127 نسبت با متوفى فرزند 2- عرفان 
صفدریان به ش ش 2- 521851- 127 نســبت با متوفى فرزند 3- عباس صفدریان به ش ش 4 نسبت با 
متوفى همسر 4- ثمن گل خلجى به ش ش 1174 نسبت با متوفى مادر 5- على بهرامى به ش ش 3 نسبت 
با متوفى پدر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33964 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/344

حصر وراثت
داریوش چراغى سیوکى داراى شناسنامه شماره 613 به شرح دادخواست به کالسه 96- 3137 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماهى جان مرادى سیبکى بشناسنامه 
8 در تاریخ 96/8/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه 
پسر- سه دختر- یک همسر: 1- احمدرضا چراغى بیوکى به ش ش 1509 نسبت با متوفى فرزند 2- علیرضا 
چراغى سیوکى به ش ش 1510 نسبت با متوفى فرزند 3- داریوش چراغى سیوکى به ش ش 613 نسبت با 
متوفى فرزند 4- فاطمه چراغى ســیوکى به ش ش 195 نسبت با متوفى فرزند 5- معصومه چراغى سیوکى 
به ش ش 366 نسبت با متوفى فرزند 6- شنبه چراغى ســیوکى به ش ش 56 نسبت با متوفى فرزند و الغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف:  33965 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/345
حصر وراثت

حمید رادان داراى شناسنامه شماره 445 به شرح دادخواست به کالسه 2415/96 ح54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان طلعت کجانى بشناســنامه 1048 در تاریخ 
93/11/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر به 
اسامى: 1- احمد رادان به ش ش 11 نسبت با متوفى فرزند 2- حمید رادان به ش ش 445 نسبت با متوفى فرزند  
و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 33854 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/346
حصر وراثت

پگاه عسکرى خشــوئى  داراى شناسنامه شماره 750 به شرح دادخواست به کالســه 2420/96 ح54 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى عسکرى خشوئى 
بشناسنامه 18 در تاریخ 96/6/31 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو پسر و یک دختر و یک همسر به اسامى: 1- پوریا عسکرى خشوئى به ش ش 753 نسبت با متوفى 
فرزند 2- رضا عسکرى خشوئى به ش ش 1270101137 نست با متوفى فرزند 3- پگاه عسکرى خشوئى 
به ش ش 750 نسبت با متوفى فرزند 4- عفت شریعتى نجف آبادى به ش ش 1387 نسبت با متوفى همسر و 
الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 33855 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/347
حصر وراثت

اشرف روفیگر حقیقت داراى شناسنامه شماره 436 به شرح دادخواست به کالسه 2417/96 ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب اله هنریار بشناسنامه 23962 در 
تاریخ 96/9/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو دختر و 
یک همسر دائمى به اسامى:  1- شهناز (بنفشه) هنریار به ش ش 8668 نسبت با متوفى فرزند 2- هلنا هنریار 
به ش ش 1276724349 نسبت با متوفى فرزند 3- اشــرف روفیگر حقیقت به ش ش 436 نسبت با متوفى 
همسر و الغیر: ضمنا وصیت نامه رسمى از متوفى ارائه گردیده و ضم پرونده مى باشد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33856 شعبه 

54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/348
حصر وراثت

معصومه خاورى داراى شناسنامه شناسائى 40344000979 به شرح دادخواست به کالسه 2412/96 ح54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان راضیه خاورى به شماره خانوار  
403077479 در تاریخ 96/6/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است مادر به نام: معصومه خاورى به ش ش 40344000979  نســبت با متوفى مادر و الغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

33857 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/349
حصر وراثت

زهرا شــفیعى زفره داراى شناسنامه شماره 213 به شرح دادخواست به کالســه 2421/96 ح54 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد شفیعى بشناسنامه 942 در 
تاریخ 96/8/27 اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پنج 
پسر، دو دختر، یک همسر دائمى به اسامى: 1- محمود شفیعى زفره به ش ش 41612 نسبت با متوفى فرزند 
2- احمد شفیعى زفره به ش ش 1178 نسبت با متوفى فرزند 3- اصغر شفیعى زفره به ش ش 1499 نسبت 
با متوفى فرزند 4- محسن شفیعى به ش ش 2861 نســبت با متوفى فرزند 5- امیر شفیعى زفره به ش ش 
5055 نسبت با متوفى فرزند 6- زهرا شفیعى زفره به ش ش 213 نســبت با متوفى فرزند 7- زینب شفیعى 
به ش ش 1271992231 نسبت با متوفى فرزند 8- فاطمه شبکى ســازى به ش ش 405 نسبت با متوفى 
همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى
 اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33858 شعبه 54  شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

سه) /11/350

مدیر کانون خبرگان کشــاورزى اصفهان با بیان اینکه 
هفته آینده جلسه اى در وزارت نیرو در خصوص حوضه 
آبریز زاینده رود برگزار خواهد شــد، گفت: نتیجه این 
جلسه، بعد از تصویب نهایى به شوراى هماهنگى زاینده 

رود ارائه خواهد شد.
اسفندیار امینى در خصوص جلسه روز یک شنبه با وزیر 
نیرو پیرامون آخرین تصمیم گیرى بــراى زاینده رود، 
اظهار داشــت: این بحث هنوز نهایى نشده است و قرار 
شد هفته آینده دوباره موضوع سهم دولت، کشاورزان و 

چهارمحال و بختیارى نهایى شود.
وى تأکید کرد: مباحثى که پیش از این در شورایعالى آب 
درباره آن تصمیم گیرى شد، قرار نیست تغییر کند، اما  
میزان آب توزیعى در ســال آبى جارى با توجه به همان 
مصوبات باید محاسبه مى شد. به عنوان مثال وقتى گفته 
مى شود امســال 700 میلیون متر مکعب آب وارد سد 
زاینده رود مى شود، چه میزان از آن سهم حقابه داران و 

محیط زیست است.
امینــى افــزود: با توجــه به اینکــه برآورد شــده که 
امســال 700 میلیون متر مکعب آب وارد ســد زاینده 
رود خواهد شــد، باید 200 میلیــون از آن به موجودى 
ســد زاینده رود اضافه شود و تا پایان شــهریور 97 نیز 
حداقل 400 میلیون مترمکعب آب در ســد وجود دارد، 
همچنین تکلیف بقیه 500 میلیون متر مکعب آب باید 
مشخص شــود که چه میزان آن به حقابه دار و محیط 
زیســت و چه میزان از آن ســهم دولت است و دولت 
نیز چه مقدار آب براى تأمین کســرى آب ُشــرب نیاز 

دارد.
وى افزود: مســائلى دیگر مرتبط با نحــوه نظارت بر 
رودخانه و کنترل برداشــت هاى غیرقانونى، مباحثى 
است که بخشى از آنها به جلسه هفته آینده موکول شد 
که دوباره جلسه اى برگزار و این مباحث نهایى خواهد

 شد.

تکلیف زاینده رود 
رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان گفت: سیب و هفته آینده روشن مى شود

پرتقال که جزو میوه هاى زمستانى است، هم اکنون 
به وفور در بازار قابل دســتیابى است و قیمت آن از 

دوماه پیش تاکنون تغییرى نکرده است.
ناصر اطرج اظهار داشــت:  در صورتى که با مشکل 
سرمازدگى تا پایان ســال مواجه نشده و همچنین 
با صادرات میوه دچار کمبود در بازار نشــویم، براى 

تأمین میوه شب عید مشکلى نخواهیم داشت.
وى بیان داشت: در حال حاضر مشکلى براى تأمین 

میوه هاى زمستانى نداریم.
رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان اعالم کرد: با 
توجه به اینکه موز وارداتى است، به دلیل باال رفتن 
قیمت دالر و افزایش گمرك و ســود بازرگانى، با 

افزایش قیمت موز مواجه هستیم.
وى تصریح کرد: هم اکنون پرتقال هاى جنوب بر 
سر درخت است که اگر دچار سرمازدگى نشود و وارد 
بازار شود، مى توان براى شب عید ذخیره سازى کرد.

اطرج با اشاره به اینکه اگر روند حاکم بر بازار تا شب 
عید به همین صورت باشد، افزایش قیمت آنچنانى 
نخواهیم داشت و تنها با افزایش تقاضا درصد کمى 
روى قیمت ها مى رود، اظهار داشت: کیوى به عنوان 
میوه زمستانى نیز در حال حاضر به حد کافى وجود 

دارد.
رئیــس اتحادیه میوه و تــره بار اصفهــان گفت: 
میوه هاى گلخانه اى از نظــر کیفیتى با میوه هاى 
حاصل از زمین هاى کشاورزى فرق چندانى ندارد،  
به شرطى که از نظر میزان سّمى و کود حد مجاز را 

رعایت کرده باشند.

عدم تغییر
 نرخ سیب و پرتقال
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کسب گواهینامه مدیریت 
انرژى توسط پاالیشگاه

شـرکت پاالیش نفـت اصفهـان گواهینامه اسـتاندارد 
مدیریت انرژى ISO 50001:2011 را کسب کرد.

برگزارى 70 برنامه 
فرهنگى و هنرى در دهاقان

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان دهاقان 
از برگزارى بیش از 70 برنامه فرهنگـى و هنرى در دهه 

فجر خبرداد.
سعید طبیبیان با اشاره به محتواى برنامه هاى فرهنگى 
و هنـرى کـه در دهـه فجـر در ایـن شهرسـتان برگزار 
مى شـود، اظهار داشـت: برنامه هاى چهلمین سـالگرد 
پیروزى شکوهمند انقالب اسـالمى با رویکرد فرهنگى 
و هنرى و نمایش هنرمندانه وقایع انقالب به نسل جدید 
برگزار مى شود. وى افزود: برگزارى جنگ شادى قبل از 
فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه(س) به مدت چهار 
شب، 12 برنامه مذهبى متناسب با ایام شهادت این بانوى 
مکرم اسالم، بیش از چهار نمایشـگاه در حوزه هنرهاى 
تجسمى با رویکرد اقتصاد مقاومتى، ده  کارگاه آموزشى 
خانواده، سبک زندگى ایرانى و اسـالمى و کارگاه رسانه 
و فضاى مجازى، سه نمایشگاه عفاف و حجاب، اکران دو 
فیلم «عمار» و«اشنوگل»، غبارروبى گلزار شهدا و دیدار با 
خانواده شهدا، برگزارى تئاتر خیابانى و ایستگاه هاى نقاشى 
و خوشنویسى و برگزارى مسابقات فیلم و عکس انقالب، 
برگزارى نشست هاى ادبى و کارگاه هاى خوشنویسى و... 

از جمله این برنامه ها هستند.

خبر

مدیرعامل سازمان خدمات موتورى شهردارى اصفهان گفت: 
شهروندان همیشه در نظر داشته باشند که رودخانه اگر خشک 
یا ُپر آب باشد، باید از ریختن پسماندهاى خشک یا تر در بستر 

آن خوددارى کنند.
حمید رضا صبور اظهارداشت: نظافت رودخانه زاینده رود در 
زمانى که آب در آن جارى نیست، به طور مستمر انجام مى شود، 
البته شهروندان همیشه در نظر داشته باشند که رودخانه اگر 
خشک یا ُپر آب باشــد، باید نظافت آن انجام شود، از این رو 
الزم است از ریختن پسماندهاى خشــک یا تر در بستر آن 

خوددارى کنند. 
وى اضافه کرد: نظافت رودخانه در زمان خشــکى، بســیار 

سخت تر اســت، زیرا هنگامى که رودخانه پر آب باشد، آب، 
زباله ها را جا به جا مى کند، اما اکنون که بستر زاینده رود خشک 

است، براى جمع آورى زباله ها با مشکل مواجه مى شویم.
مدیرعامل سازمان خدمات موتورى شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه در حال حاضر 100 در صد رفت و روب معابر اصلى شهر 
مکانیزه انجام مى شود، خاطرنشان کرد: اعزام ماشین آالت 
خدماتى به سطح شهر، تعمیرات و نگهدارى تمامى ماشین 
آالت سبک و سنگین شهردارى اصفهان از جمله وظایف این 
سازمان است، نگهدارى و تعمیرات ماشین آالت این سازمان 
در دو شیفت کارى انجام مى شود تا خدمات رسانى به بهترین 

نحو در شهر انجام شود.

رئیس اتاق اصناف اصفهان گفــت: پیرو مذاکرات صورت 
گرفته در شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى، امکان 
بخشــودگى 100 درصد جرایم مالیاتى در صورت پرداخت 

اصل مالیات ایجاد شده است.
رســول جهانگیرى افزود: قاعدتــًا در دوره رکــود، باید 
تخفیف هاى بیشترى قائل شد و این در حالى است که دولت 
طى سال هاى اخیر تالش کرده درآمدهاى مصوب مالیاتى 
خود را تأمین کند. وى تصریح کرد: برخى شعب اداره مالیات، 
استدالل صحیحى در رابطه با اخذ مالیات ارائه نمى دهند و 
این در حالى است که کسبه درخواست دارند که مالیات ها بر 

اساس درآمد آنها مطالبه شود. 

جهانگیرى در رابطه با بخشــودگى جرایم مالیاتى نیز بیان 
داشت: موضوع بخشودگى جرایم مالیاتى به دلیل حساسیتى 
که در کسب وکار دارد، از اهمیتى خاصى برخوردار است و بر 
همین اساس تالش هایى از ســوى اتاق اصناف براى این 
بخشودگى صورت گرفت. وى در تشریح این اقدامات گفت: 
پیرو مذاکرات صورت گرفته در شــوراى گفتگوى دولت 
و بخش خصوصى، امکان بخشــودگى 100 درصد جرایم 
مالیاتى در صورت پرداخت اصل مالیات ایجاد شده است. به 
گفته رئیس اتاق اصناف استان اصفهان، مدت زمان استفاده 
از این قانون تا پایان بهمن ماه و به صورت نقدى و حداکثر تا 

پایان سال به صورت چک است.

فرصت بخشودگى 
جرایم مالیاتى اصناف

نظافت رودخانه در 
زمان خشکى، سخت تر است

حصر وراثت
آقاى سیروس عرفانى داراى شناسنامه شماره 468 به شــرح دادخواست به کالسه 2422/96 ح54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على عرفانى به شناسنامه 413 
در تاریخ 95/11/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه 
دختر و دو پسر به اسامى: 1- ســیروس عرفانى به ش.ش 468 نسبت با متوفى فرزند 2- داریوش عرفانى 
به ش.ش 7501 نسبت با متوفى فرزند 3- ناهید عرفانى به ش.ش 685 نسبت با متوفى فرزند 4- نسرین 
عرفانى به ش.ش 1468 نسبت با متوفى فرزند 5- ندا عرفانى به ش.ش 1054 نسبت با متوفى فرزند والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 33859 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/351

مزایده
شــماره آگهى: 139603902004000300 شــماره پرونده: 139604002004000281 مزایده اموال 
غیرمنقول (اسناد رهنى) آگهى مزایده پرونده اجرایى شماره بایگانى: 9601060- ششدانگ عرصه و اعیان 
یک باب خانه پالك شماره 307 فرعى مجزى شده از پالك 14457 اصلى به مساحت 200 مترمربع واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان رباط دوم جنب پارك باغ گل محمدى کوچه گل محمدى 
(30) پالك 2 کدپستى 8194893431 که ســند مالکیت آن در صفحه 15 دفتر 98 امالك به شماره ثبتى 
182342 و با شماره چاپى 920451 ثبت و صادر شده اســت با حدود: شماال: درب و دیوار بطول ده متر به 
خیابان جنوبى پارك گل محمدى، شرقا: دیواریست بطول بیست متر به زمین شماره سیصد و هشت فرعى، 
جنوبا: دیوار بدیوار بطول نه متر به خانه سیصد و ده فرعى، غربا: دیوار بدیوار بطول بیست متر به خانه سیصد و 
شش فرعى که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق بصورت ساختمان مسکونى و پروانه ساختمانى مربوط 
به طبقات همکف و اول با شماره 18/20804 مورخ 1375/5/22 و گواهى پایان کار مورخ 1379/12/23 
مربوطه و پروانه ساختمانى مربوط به طبقه اول با شماره 18/33623 مورخ 1383/1/27 و گواهى پایان کار 
مورخ 18/18060 مورخ 1383/1/27 و مساحت عرصه مطابق مقدار درج شده در سند به مقدار 200 مترمربع 
و اعیانى (در طبقات منهاى 60 سانتى متر، همکف و اول) و ساختمان با اسکلت از نوع بتن آرمه، سقفها از نوع 
تیرچه بلوك، دیوارها از نوع آجرى، در طبقه منهاى شصت پوشش دیوارها و زیر سقف در سالن نشیمن و اتاق 
خواب از اندود گچ و رنگ، پوشش دیوارها در آشپزخانه و حمام واقع در اتاق خواب و سرویس بهداشتى واقع 
در بیرون این واحد از نوع کاشى و پوشش کف در این سه محل از نوع سرامیک، پوشش کف سالن نشیمن و 
اتاق خواب از نوع سرامیک، درهاى داخلى از نوع چوبى ساده با پوشش رنگ روغنى، درب ورودى این واحد 
از نوع چوبى روکش دار، در و پنجره هاى خارجى سمت حیاط در این واحد از نوع آلومینیومى سفید معمولى 
و در پنجره ها در سمت شمال از نوع آهنى، کابینت ها و اپن آشپزخانه از نوع ام دى اف، سامانه گرمایشى در 
این واحد از نوع پکیج دیوارى و رادیاتور، سامانه سرمایشى از نوع کولر آبى و مساحت این واحد مسکونى در 
حدود 110 متر مربع و در طبقه همکف با کد +5، 2 متر پوشش دیوارها در سالن نشیمن و دو اتاق خواب از نوع 
کاغذ دیوارى، زیر سقف در سالن نشیمن کناف کارى و رنگ آمیزى، پوشش دیوارها در آشپزخانه و سرویس 
بهداشتى و حمام از کاشى و پوشش کف در این سه مکان از نوع سرامیک، درهاى داخلى از نوع چوبى روکش 
دار، اپن و کابینتهاى زمینى و دیوارى در آشپزخانه از نوع ام دى اف در و پنجره ها خارجى ساختمان در این 
واحد مسکونى از نوع آلومینیوم سفید ساده با شیشه رفلکس در سمت حیاط و از نوع آهنى با حفاظ در سمت 
کوچه، سامانه گرمایش از پکیج دیوارى و رادیاتور و سامانه سرمایشى از نوع کولر آبى و مساحت این واحد 
مسکونى حدود 130 مترمربع و در طبقه اول با کد ارتفاعى +7، 5 متر، پوشش دیوارها در سالن نشیمن و دو 
اتاق خواب از اندود گچ و رنگ، پوشش زیر سقف از اندود گچ و رنگ و داراى گچ برى در زیر سقف در محل 
سالن، پوشش دیوارها در آشپزخانه و سرویس بهداشتى و حمام از نوع کاشى و پوشش کف در این سه محل از 
نوع سرامیک، پوشش کف در سالن نشیمن و دو اتاق خواب از نوع سرامیک، درهاى داخلى از نوع چوبى ساده، 
در و پنجره هاى خارجى ساختمان در این واحد از نوع آلومینیوم سفید ساده با شیشه رفلکس، اپن آشپزخانه 
از نوع ام دى اف و کابینتهاى زمینى و دیوارى از نوع فلزى، آبگرمکن در این واحد از نوع مخزنى، ســامانه 
گرمایش از نوع بخارى گازى و سامانه سرمایش از نوع کولر آبى و مساحت این واحد مسکونى در حدود 144 
مترمربع مى باشد. سنگ کف راه پله ها از نوع ســنگ چینى سفید، پوشش دیوارها تا زیر سقف در راه پله از 
نوع سرامیک، حفاظ پله از نوع چوبى، پنجره با ابعاد بزرگ در قسمت راه پله در محاذات نماى ضلع شمالى 
و از نوع آهنى اجرا شده است. پارکینگ ساختمان از نوع تونلى و با پوشش کف از موزائیک، پوشش دیوارها 
در پارکینگ از آجرنماى کارتنى و مساحت پارکینگ در حدود 36 مترمربع، پوشش کف حیاط از موزائیک، 
پوشش نماى دیوارهاى حیاط و ضلع جنوب ســاختمان بر حیاط از آجرنماى کارتنى، پوشش نماى شمالى 
ساختمان بر کوچه از سنگ بادبر سفید و آجرنماى کارتنى که به علت فاصله زیاد زمانى در احداث طبقه اول 
نسبت به طبقات زیرین آن تأثیر شکلى و ظاهرى ناشى از ان در نماى آجرى مشهود است. ساختمان داراى 
یک انشعاب گاز و یک انشعاب آب و سه انشعاب برق و قدمت ساختمان حدود 20 سال و مساحت مفید سه 
واحد مسکونى این ساختمان در حدود 330 متر مربع و مســاحت کل ساختمان در حدود 420 مترمربع مى 
باشد. ملکى خانم فاطمه رادان کوپائى که طبق سند رهنى شماره 137870- 94/3/7 تنظیمى در دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 19 اصفهان در رهن بانک پارســیان واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک 
داراى بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 96/11/30 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه 
سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 6/900/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه... چاپ اصفهان 
مورخ 96/11/11 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد 
رسمى بابت پرونده کالســه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا 
برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت 

اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 35089 اجراى اسناد رسمى اصفهان/11/352
فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/453552 چون حسن عباسیان نژاد فرزند محمد باســتناد دو برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه پالك 1487/978 واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهــان که درصفحه 530 دفتر 419 ذیل ثبت 
101331 سند مالکیت شماره 965282 و بنام حسن عباسیان نژاد فرزند محمد ثبت و صادر و تسلیم گردیده 

و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/11/11، 7686/م الف- حسین 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/11/380
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 1396/12/359552 محســن کرداریان فرزند محمد بموجب وکالتنامه شماره 139201 مورخ 
1394/05/25 دفترخانه 88 نجف آباد به وکالت از طاهره محمدى احدى از ورثه فاطمه محمدى باســتناد 
دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه سهم 
مشاع از 24 سهم ششدانگ یک قطعه زمین پالك 524 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
درصفحه 204 دفتر 514 ذیل ثبت 120632 سند مالکیت 198729 بنام فاطمه محمدى فرزند عبداله ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سوختن 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مســترد 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 96/11/11، 

7687/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/11/382
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 1396/12/440460 محســن کرداریان فرزند محمد بموجب وکالتنامه شماره 139201 مورخ 
1394/05/25 دفترخانه 88 نجف آباد به وکالت از طاهره محمدى احدى از ورثه فاطمه محمدى باســتناد 
دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه سهم 
مشاع از 24 سهم ششدانگ یک قطعه زمین پالك 531 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که درصفحه 592 دفتر 25 ذیل ثبت 2534 سند مالکیت 490361 بنام فاطمه محمدى فرزند عبداله ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سوختن 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مســترد 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 96/11/11، 

7688/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/11/383
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه:9610113757302171 شماره پرونده: 9609983757301769 شماره بایگانى شعبه: 961847  
احترامًا مقرر اســت متن ذیل یک نوبت تا تاریخ 96/11/11 در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى 
درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى به این دادگاه ارســال گردد. پرونده کالسه 961847. موضوع: 
وقت رسیدگى مورخه 96/12/12 ساعت 10 صبح در محل دادگاه عمومى بخش مهردشت شاکى: مهرداد 
قندادى متشــاکى: صادق جاللى (تبعه افغان) اتهام: ایراد صدمه بدنى غیرعمدى. باتوجه به اینکه شاکى 
شکایت خود را مبنى بر ایراد صدمه بدنى غیر عمدى ناشى از بى احتیاطى در امر رانندگى علیه آقاى صادق 
جاللى (تبعه افغان) که مشارالیه مجهول المکان مى باشــد اعالم نموده لذا حسب درخواست شاکى بدین 
وسیله وقت رسیدگى فوق باستناد ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار 
آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به اتهام در مورخه 96/12/12 ساعت 10 صبح در این دادگاه حضور یابید 
درصورت عدم حضور به پرونده غیابى رسیدگى خواهدشد. 7669/ م الف کریمیان-مدیر دفتر دادگاه عمومى 

بخش مهردشت/11/396
اجرائیه 

شماره9610423730400381 شــماره پرونده: 9609983730400536 شماره بایگانى شعبه: 960538 
مشخصات محکوم له: تعاونى اعتبارثامن االئمه نشــانى: اصفهان-خ جى مقابل تاالر مشخصات محکوم 
علیه1.حسین بذرافشان فرزند اسمعیل به نشانى ملک شهر خ انقالب مجتمع مسکونى ستاره بلوك e طبقه 
6 واحد3. منصورهادى فرزند على. وکیل محکوم له: مجتبى حقیقى نجف آبادى فرزند محمدعلى به نشانى 
نجف آباد خیابان امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد طبقه سوم واحد6. محکوم به: بسمه تعالى بموجب 
درخواست اجراى حکم غیابى مربوطه به دادنامه شماره 9609973730400897 محکوم علیهم بصورت 
تضامنى محکوم اند به پرداخت مبلغ 222000000 ریال بعنوان اصل خواســته-حق الوکاله وکیل به رقم 
مندرج در وکالتنامه-خسارت دادرسى وفق تعرفه و تاخیراز تاریخ چک تا زمان پرداخت درحق محکوم له و 
11100000 ریال هزینه اجرا درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به 
هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع 
تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 

مالى 1394) 7694/ م الف فرقانى- مدیردفتر شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/11/399
اجرائیه

شماره9610423730400381 شــماره پرونده: 9609983730400536 شماره بایگانى شعبه: 960538 
مشخصات محکوم له: تعاونى اعتبارثامن االئمه نشــانى: اصفهان-خ جى مقابل تاالر مشخصات محکوم 
علیه1.حسین محمدى فرزند مهدیقلى به نشانى نجف آباد خ مولوى شــمالى ك پوررحیم غربى ك مهر 
و وفا بن بســت میالد پ24. منصورهادى فرزند على. وکیل محکوم له: مجتبى حقیقى نجف آبادى فرزند 
محمدعلى به نشانى نجف آباد خیابان امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد طبقه سوم واحد6. محکوم به: 
بسمه تعالى بموجب درخواســت اجراى حکم غیابى مربوطه به دادنامه شــماره 9609973730400899 
محکوم علیهم بصورت تضامنى محکوم اند به پرداخت مبلغ 217000000 ریال بعنوان اصل خواسته-حق 
الوکاله وکیل به رقم مندرج در وکالتنامه-خسارت دادرسى وفق تعرفه و تاخیراز تاریخ چک تا زمان پرداخت 
درحق محکوم له و پرداخت 10850000 ریال هزینه اجرا درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعــالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه 
فرار از اداى دین به نحــوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 7693/ م الف  فرقانى- مدیردفتر شعبه 4 دادگاه عمومى 

حقوقى نجف آباد/11/400
اخطاریه

درخصوص دعوى علیرضا مظاهرى بطرفیت مریم اکبریان به نشــانى مجهول المکان مبنى بر استرداد و 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در روز شنبه 96/12/12 ساعت 10 در شعبه اول شوراى حل اختالف تیران 
واقع در جنب دادگسترى در وقت مقرر فوق حاضر شوید. 7692/م الف،شــعبه اول شوراى حل اختالف/ 

11/401
حصر وراثت

مانده على قاسمیان داراى شناسنامه شماره 1250 به شــرح دادخواست به کالسه 1289/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم بهرامپور بشناسنامه 12 در تاریخ 
78/11/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرودزندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1.رسول 
قاسمیان ش ش 1722، 2.زهره قاسمیان ش ش 3568، 3.حمید قاسمیان ش ش 14406،(فرزندان متوفى)، 
4. مانده على قاسمیان ش ش 150، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 7689/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/11/402
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه9610103730408221 شــماره پرونده: 9609983730401008 شماره بایگانى شعبه: 
961028 خواهان: بشــیر نورى پور دادخواســتى به طرفیت رمضان قربانى، خــاور قربانى، زهراحاجیان، 
محمدجوادقربانى، جمال قربانى، اسماعیل قربانى، سمیه قربانى، محمدرضاحسینى، فتح اله صالحى، اکبر 
محمدى به خواسته جلب ثالث مطرح که به این شعبه ارجاع و به کالسه 9609983730401008 شعبه 4 
دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد ثبت و وقت رسیدگى آن 1397/01/28 و ساعت 10/30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى میشود تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 7683/م الف- شعبه 4 دادگاه عمومى 

حقوقى نجف آباد/11/403
حصروراثت

جواد نجفیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 23466 به شرح دادخواست به کالسه 1284/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا نجفیان بشناسنامه 
817 در تاریخ 96/07/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1.زهره نجفیان نجف آبادى ش ش 917، 2.محمدعلى نجفیان نجف آبادى ش ش 360، 3.جواد 
نجفیان نجف آبادى ش ش 23466، 4.زهرا نجفیان ش ش 143، 5.عفت نجفیان ش ش 514، 6.على رضا 
نجفیان ش ش 94، 7.ســعید نجفیان ش ش 394، 8.لیال نجفیان ش ش 202، (فرزندان متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک
 ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 7681/م الف رئیس شــعبه 10 شوراى حل اختالف 

نجف آباد/11/404
فقدان سند مالکیت

شماره صادره : 458370 / 08 / 1396 آقاي رحیم شجاع فرزند احمد رضا به استناد 2 برگ استشهادیه محلی 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهی گردیده مدعی است که  سند مالکیت ششدانگ آپارتمان  پالك ثبتی 
582/18936 واقع در فوالدشهر  بخش 9 ثبت اصفهان به شماره سریال 506488د94  که دردفترامالك 
سیستم به شماره 139520302007004390 بنام نامبرده ثبت وسند مالکیت صادر وتسلیم گردیده وسپس 
مفقود شده اســت  بنابراین چون نامبرده درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می گردد تا هرکس مدعی انجام معامله نســبت به 
ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل 

سند به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ویا وصول اعتراض 
بدون ارائه اصل سند مالکیت ، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد . م الف: 1036 

اکبر پور مقدم – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان 11/406
فقدان سند مالکیت 

شماره صادره : 456372 / 08 / 1396خانم اشرف صابرى ســهرفیروزانى فرزند اسمعیل به استناد2 برگ 
استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رســما گواهی گردیده مدعی است که  سند مالکیت سه دانگ 
آپارتمان  پالك ثبتی 582/21163 واقع در فوالدشهر  بخش 9 ثبت اصفهان بسریال 165261ه91 که در 
صفحه 365 دفترجلد 428 امالك ذیل ثبت 64969 به نام نامبرده ثبت وسند مالکیت صادر وتسلیم گردیده 
وسپس مفقود شده است بنابراین چون نامبرده درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می گردد تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ویا وصول اعتراض 
بدون ارائه اصل سند مالکیت ، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد . م الف: 1024 

اکبر پور مقدم – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 11/407
حصر وراثت

شمس السادات مدرسى صادقى داراى شناسنامه شماره 984 به شرح دادخواست به کالسه 96- 3159 ح 10 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى میرمحمد صادقى 
بشناسنامه 33972 در تاریخ 1396/9/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پسر- یک دختر 1 همسر: 1- جعفر میرمحمد صادقى ش ش 1741 پسر 2- محبوبه 
میرمحمد صادقى ش ش 324 دختر 3- شمس السادات مدرسى صادقى ش ش 984 همسر و الغیر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 33948 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/329
حصر وراثت

حسن خرم نیا داراى شناسنامه شماره 64634 به شرح دادخواست به کالسه 96- 3157 ح10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا خرم نیا بشناسنامه 41230 در 
تاریخ 1396/5/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو 
پسر- 2 دختر 2 همسر: 1- اصغر خرم نیا ش ش 64633 فرزند پسر 2- حسن خرم نیا ش ش 64634 فرزند 
پسر 3- شهال خرم نیا ش ش 2344 فرزند دختر 4- شــهین خرم نیا ش ش 57226 فرزند دختر 5- منیره 
کاویان ش ش 29437 همسر 6- ملوك معمار ش ش 853 همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33949 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/330
حصر وراثت

حمیدرضا خلیلیان داراى شناسنامه شماره 40119 به شــرح دادخواست به کالسه 96- 3173 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان على خلیلیان بشناسنامه 721 در 
تاریخ 96/9/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار 
پسر: 1- وحید خلیلیان به ش ش 2210 نسبت با متوفى فرزند 2- مسعود خلیلیان به ش ش 47158 نسبت 
با متوفى فرزند 3- مجید خلیلیان به ش ش 44745 نسبت با متوفى فرزند 4- حمیدرضا خلیلیان به ش ش 
40119 نسبت با متوفى فرزند و الغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوّفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33952 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /11/333
حصر وراثت

ابراهیم عسگرى برزانى داراى شناسنامه شماره 55 به شرح دادخواست به کالسه 96- 3172 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى عسگرى برزانى بشناسنامه 
833 در تاریخ 96/9/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به دو پسر- سه دختر: 1- ابراهیم عسگرى برزانى به ش ش 55 نســبت با متوفى فرزند 2- غالمحسین 
عسگرى به ش ش 3405 نســبت با متوفى فرزند 3- فاطمه عسگرى برزانى به ش ش 9 نسبت با متوفى 
فرزند 4- محترم عسگرى برزانى به ش ش 23 نســبت با متوفى فرزند 5- صدیقه عسگرى برزانى به ش 
ش 23 نسبت با متوفى فرزند و الغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33957 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /11/337
حصر وراثت

حسین على عسگرى دشتبان داراى شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواست به کالسه 96- 3174 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صغرى آقاجان بشناسنامه 
14102 در تاریخ 96/8/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به دو پسر- سه دختر: 1- اصغر على عسکر دشتبان به ش ش 75 نســبت با متوفى فرزند 2- حسین على 
عسگرى دشتبان به ش ش 13 نسبت با متوفى فرزند 3- نصرت على عسکر دشتبان به ش ش 71 نسبت 
با متوفى فرزند 4- فردوس على عسکر دشتبان به ش ش 96 نسبت با متوفى فرزند 5- شمسى على عسگر 
دشبان به ش ش 808 نسبت با متوفى فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33961 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان /11/341
ابالغیه

شماره ابالغنامه: 9610103730309390 شماره پرونده: 9609983730301779 شماره بایگانى شعبه: 
961794 ابالغ شونده حقیقى: وهاب یاقوت زاده حســین آباد فرزند على کدملى: 5279568589 مهلت 
حضور: 7روز - محل حضور: نجف آباد. کمربندى جنوبى دادگســترى نجف آباد. مهلت حضور: 7 روز نوع 
علت حضور: معرفى داور باتوجه به علت حضور مندرج دراین ابالغیه به شــما ابالغ میگردد ظرف مهلت 
مقرر اقدام، درغیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. 7678/م الف-شعبه 1 دادگاه خانواده 

نجف آباد/11/405

مدیر نظارت بر فرآورده هاى طبیعى، ســنتى و مکمل 
معاونت غــذا و دارو اصفهان گفت:حــدود 900 واحد 
عطارى در استان اصفهان موجود است که60 درصد آنها 

با یکى از مصادیق تخلف مواجه هستند.
حســن جان نثارى اظهار داشــت: درحدود 38 درصد 

عطارى هاى استان اصفهان مشکلى ندارند.
وى با بیــان اینکه تا پایــان آذرماه ســال جارى 320 
مورد بازرسى از عطارى هاى اســتان اصفهان به عمل 
آمد، گفت: 42 درصــد عطارى ها فاقد پروانه کســب 
هســتند و 33 درصد از آنهــا نیز در زمینــه نگهدارى 
و عرضــه فرآورده هــاى گیاهى غیر بهداشــتى اقدام

مى کنند.
جان نثارى با بیان اینکه بررســى ها نشان مى دهد 20 
درصد از عطارى هاى اصفهان در امــر درمان مداخله 
دارند، اظهار داشــت: 16/7 درصد از این واحدها نیز در 
زمینه عرضه اقالم دارویى و 16 درصد نیز در زمینه ارائه 
فرآورده هاى غیر مجاز و قاچاق و 11/6 درصد نسبت به 
تبلیغات مشهود و غیر مجاز در زمینه هاى الغرى، چاقى 

و درمان ریزش مو و... اقدام مى کنند.
مدیــر نظارت بــر فــرآورده هــاى طبیعى، ســنتى 
و مکمــل معاونــت غــذا و دارو اصفهــان گفــت: 
پایش ها و بازرســى هاى انجام شده نشــان داده که 
تنها 1/6درصد از عطارى ها در زمینــه ارائه داروهاى 
مخــدر و روانگــردان فعالیت مــى کننــد، البته این 
عــدد واقعى نیســت و عدد واقعــى به مراتب بیشــتر

است.
■■■   

جان نثارى همچنین با بیان اینکه در فصل پاییز امسال 
30 مــورد شــکایت از واحدهاى عطارى شهرســتان 
اصفهان به این مرکز ارائه شد که 100 درصد شکایات 
احراز شد، افزود: 56 درصد از شکایات در زمینه فروش 
فرآورده هاى غیرمجاز و دســت ساز و 10 درصد هم در 

زمینه اقالم فاسد و تاریخ گذشته ارائه شد.
وى با بیان اینکه فرآوره هاى دســت ســاز و غیرمجاز 
عطارى بیشترین آســیب را به سالمت شهروندان وارد 
مى کند، گفت: در سال جارى دو ســمینار آموزشى در 
زمینه مبانى اطالعات عطارى در طب ایرانى در استان 
اصفهان برگزار شــد و در ســال آینده هم سمینارى در 
زمینه جمع آورى اقالم غیر مجاز، غیر سالم و دست ساز 

برگزار خواهد شد.
جان نثارى همچنین به کمبود نیــرو در اداره نظارت بر 
فرآورده هاى طبیعى و سنتى و مکمل معاونت غذا و دارو 
اصفهان اشاره کرد و گفت: هم اکنون چهار نیرو در اداره 
نظارت بر فرآورده هاى طبیعى و سنتى و مکمل معاونت 

غذا و دارو در سطح استان خدمات رسانى مى کنند.
مدیر نظارت بر فرآورده هاى طبیعى، ســنتى و مکمل 
معاونت غذا و دارو اصفهان گفت: بر اســاس آمار، 764 
داروخانه خصوصــى و 60 داروخانه دولتى در اســتان 
اصفهان وجود دارد و بر اساس آمار مرکز بهداشت استان 

اصفهان 900 واحد عطارى در این استان فعالیت دارند.

مدیر نظارت بر فرآورده هاى طبیعى، سنتى و مکمل معاونت غذا و دارو اصفهان:

60 درصد عطارى هاى اصفهان متخلف هستند
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معاون فرهنگى- هنرى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان گفت: پیش فروش بلیت هاى جشنواره فیلم 

فجر از ظهر دیروز آغاز شد.
پرویز طاهرى اظهارداشت: قیمت بلیت ها ده هزار تومان 
اســت که مردم مى توانند از سایت سینما تیکت به صورت 
اینترنتى خریدارى کنند، همچنین فروش در گیشــه نیز 
در برنامه دیده شده اســت و بلیت ها فقط به صورت تکى 
قابل خریدارى اســت. وى افزود: از ساعت 18و30دقیقه 
تا 22و30دقیقــه فیلم ها اکران مى شــوند و از ســانس 
22و30دقیقه به بعد هم براى ســانس فوق العاده در نظر 
گرفته شده اســت. وى ادامه داد: البته پنج فیلم کودك نیز 

به صورت رایگان در اختیار مدارس قرار گرفته که صبح ها 
در سانس ساعت 10 از آن استفاده مى کنند. معاون فرهنگى 
هنرى اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان اصفهان 
گفت: قطعًا بازار سیاه در فروش بلیت ها پیش نخواهد آمد 
چرا که اگر خرید از طریق گیشه انجام شود، به تعداد افراد 
مى توانند بلیت بخرند و اگر هــم بلیت اینترنتى خریدارى 
شــود، تعداد بلیت به ده عدد محدود شده است که احتماًال 
براى فیلم هاى خاص نیز تعــداد بلیت ها به تعداد کمترى 
محدود مى شــود. وى در خصوص انتخاب دو سینما براى 
اکران فیلم ها عنوان کرد: فیلم ها در دو سینماى سپاهان و 

فلسطین اکران مى شود.

مدیر بیمارى هاى مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: 
نبود واکسن آبله مرغان،علت شیوع آن شده است.

رضا فدایى اظهار داشت: شیوع آبله مرغان هرساله وجود 
داشته است و واکســن آبله مرغان وجود ندارد، به همین 
دلیل افرادى که در کودکى به این بیمارى مبتال نشدند، در 
بزرگسالى آبله مرغان مى گیرند. وى بیان داشت: واردات 
واکســن آبله مرغان هیچگاه در برنامه وزارت بهداشت 
نبوده و به همین دلیل، هر ســاله با شــیوع این بیمارى 
مواجه هستیم. وى اعالم کرد: در حال حاضر تنها واکسن 
ده بیمارى واگیردار از جمله آنفلوآنزا، فلج اطفال، ســل، 
سرخک، سرخچه، سیاه ســرفه و... در کشور وجود دارد. 

وى اضافه کرد: آلودگى شــدید هوا هر چند سبب ضعیف 
شدن قدرت دفاعى ریه ها شده است و همین مسئله فرد 
را مبتال به انواع بیمارى ها مى کند، اما نمى توان گفت که 
این آلودگى سبب شــیوع بیمارى هاى عفونى و واگیردار 

مى شود.
فدایى با بیان اینکه آلودگى هوا، ســرفه هاى شدید را به 
دنبال دارد و آســیب هاى جدى به ریه ها وارد مى سازد، 
اضافه کرد: با آغاز فصل سرما، با موارد بسیارى از آنفلوآنزا 
مواجهیم که اگر کودکان، سالمندان،  بیماران قلبى و ریوى،  
افراد خیلى چاق و بیماران دیابتى به آنفلوآنزا مبتال شوند، 

بیمارى آنها روند شدیدتر و سختى را طى مى کند.

آغاز پیش فروش بلیت هاى 
جشنواره فجر

نبود واکسن آبله مرغان
علت شیوع آن است

تجلیل ازپیشگامان 
انقالب اسالمى استان 

همایش تجلیل از پیشگامان انقالب اسالمى استان 
اصفهان جمعه 13 بهمن ماه برگزار مى شود.

همزمان با آغاز دهه مبارك فجر، همایش پیشگامان 
انقالب اسالمى به پاس تجلیل از گذشت، جوانمردى 
و فداکارى پیشکسـوتان عرصه انقـالب در اصفهان 

برگزار مى شود.
ایـن همایـش تجلیـل جمعـه 13 بهمن ماه سـاعت 
9و30دقیقه صبح در سالن همایش هاى صداوسیماى 
مرکـز اصفهـان (پـل خواجـو) برگـزار خواهـد 

شد.
سـتاد گرامیداشـت دهه فجر انقالب اسالمى استان 
اصفهان، صداوسـیماى مرکز اصفهان، اتاق اصناف 
استان اصفهان و جمعیت پیشگامان انقالب اسالمى 

حامیان این همایش هستند.
نواختـن گلبانـگ انقـالب، برگـزارى مراسـم ها و 
سخنرانى هاى مختلف، عطرافشانى و گل گذارى در 
گلستان شهدا، گلباران تمثال حضرت امام راحل(ره) و 
چندین برنامه دیگر براى ایام ا... دهه فجر در اصفهان 

تدارك دیده شده است.

برگزارى انتخابات مجمع 
اصولگرایان در اسفندماه

دبیر مجمع اصولگرایان اصفهان از برگزارى سومین 
دوره انتخابات شوراى هماهنگى این مجمع در اولین 

جمعه اسفند امسال خبر داد.
حجت  االسـالم  و المسـلمین علیرضا باطنـى افزود: 
در انتخابـات اولین جمعه اسـفند امسـال، داوطلبان 
در معرض انتخـاب اعضـاى مجمع قرار مـى  گیرند 
و امیدواریـم شـوراى سـوم، پویا، جـوان و بـا انگیزه 
باشـد تا این جمـع ارزشـمند به رسـالت خـود عمل 

کند.
وى بیـان داشـت: باتوجه بـه اینکـه تعـداد اعضاى 
مجمـع اصولگرایـان اصفهـان تغییـر کـرده و 
این اعضـا در حـدود دو برابر شـده اسـت، مقرر شـد 
انتخابـات شـوراى هماهنگـى نیـز بـار دیگـر 

برگزار شود.
حجـت  االسـالم والمسـلمین باطنى اظهار داشـت: 
افرادى کـه براى شـوراى سـوم هماهنگـى مجمع 
اصولگرایـان اصفهـان انتخـاب مـى شـوند شـامل 
نمایندگان تشکل هاى اصولگرا در مجمع و اشخاص 

حقیقى فعال در مجمع هستند.

خودروهاى کالسیک و
 آفرود مهمان اصفهان  شدند

سومین نمایشگاه تخصصى «خودرو و موتورسیکلت هاى 
کالسیک، خودروهاى آفرود» از دیروز آغاز شد و به مدت 

چهار روز دیگر برپا خواهد بود.
این نمایشـگاه کـه تـا چهاردهـم بهمن ماه امسـال 
در پـل شهرسـتان، محل برگـزارى نمایشـگاه هاى 
بین المللـى اسـتان اصفهـان ادامـه خواهد داشـت، 
درحدود صد خودرو یکالسـیک، 50 خودروى آفرود 
و 30 موتورسـیکلت کالسـیک را در معرض نمایش 

عموم قرار خواهد داد.
ایـن نمایشـگاه بـا همـکارى کمیتـه خودروهـا و 
موتورسـیکلت هاى کالسـیک و کمیته خودروهاى 
آفـرود هیئـت موتورسـوارى و اتومبیلرانـى اسـتان 
فضـاى  مترمربـع  هـزار  هشـت  در  اصفهـان 
نمایشـگاهى و در چهـار سـالن برگـزار مى شـود 
و تنـوع بیشـترى نسـبت بـه سـال گذشـته خواهد

 داشت.
از جملـه ویژگى هـاى ایـن نمایشـگاه مى تـوان 
بـه نمایـش خودروهـاى شـخصیت هاى مطـرح 
تاریخـى کشـورمان ماننـد «معتمدالدولـه»، پسـر 
ظل السـلطان حاکم اصفهـان در زمان قاجار اشـاره

 کرد.
همچنین انـواع مدل هـاى خودروهاى کالسـیک با 
برندهاى کادیالك، کرایسلر، بنز، BMW، پژو، رنو و 
فولکس در این نمایشـگاه در معرض بازدید عمومى 

قرار خواهد گرفت.
سـاعت بازدیـد از سـومین نمایشـگاه تخصصـى 
کالسـیک،  موتورسـیکلت هاى  و  «خـودرو 
خودروهـاى آفـرود» 15 تـا 22 در نظر گرفته شـده

 است.

خبر

رئیس شــبکه دامپزشــکى شهرســتان اصفهــان از 
معدوم ســازى بیش از 17 میلیون قطعه پرنــده آلوده به 
آنفلوآنزاى پرنــدگان از ابتداى مهرماه ســال جارى در 

اصفهان خبر داد.
حمیدرضا امیرى با بیان اینکه در ســال 95 بیش از 463 
کانون در 26 استان اصفهان شناســایى شد، افزود: سال 
گذشته بیش از 12 میلیون قطعه طیور معدوم شد و امسال 
طغیان بیمارى دو ماه زودتر از ســال گذشته بود که علت 
آن، تداوم آلودگى و بقاى بیمارى در طیور و چند علت دیگر 
بوده است و تاکنون در 16 استان کانون بیمارى تشخیص 
داده شده اســت و از اول مهر ماه امســال تاکنون 17/5 

میلیون قطعه طیور آلوده، معدوم شدند.
رئیس شبکه دامپزشکى شهرستان اصفهان با بیان اینکه 
در اصفهان 25 کانون بیمارى شناســایى شده اند، گفت: 
تاکنون خســارت طیور معدوم شــده به خسارت دیدگان 
پرداخت شده و نخستین مورد بیمارى در شهر اصفهان در 
محدوده پل تمدن و در یک باغ مشاهده شد که 15 مورد 

طیور در این باغ معدوم شدند.
وى با بیــان اینکه یکــى از نهادهایى کــه مى تواند به 
دامپزشکى در کنترل این بیمارى کمک کند، وزارت راه و 
شهرسازى است، خاطرنشان کرد: از پلیس راهور نیز انتظار 
داریم که در جلساتى که تشکیل مى شود گزارش دهند که 
چه تعداد خودروى حمل پرنده زنده، توقیف و رانندگان آن 
جریمه شدند، این موضوع نیز مانند بستن کمربند ایمنى 

نیاز به نظارت پلیس دارد.
امیرى با بیان اینکه باید از صدور پروانه مشــاغل خانگى 
مرتبط با طیور جلوگیرى شود، اذعان داشت: جمع آورى 
پرونده فروشى هاى سطح شهر در یک مکاتبه محرمانه 
با شــهردارى و مدیر ســتاد مدیریت بحران استاندارى 
خواسته شــده، بیش از صد پرونده فروشى در سطح شهر 
داریم، جمعه بازار ابتداى دولت آباد، ملک شــهر خیابان 
بهارســتان، میدان امام على(ع) و چندین مکان دیگر از 
جمله نقاطى از شــهر هســتند که پرنده فروشى صورت

 مى گیرد.

گلپایگان کانون آنفلوآنزا در استان
رئیس شبکه دامپزشکى شهرستان گلپایگان نیز در این 
باره از معدوم سازى27 درصد از مرغ هاى تخمگذارخبر داد.
مســعود غفارى بابیان اینکه اکنون 12اســتان کشــور 
درگیــر بیمــارى آنفلوآنزا هســتند، گفت: متأســفانه 
در شهرســتان گلپایگان 66 واحد مرغــدارى غیرمجاز 
اقدام به پرورش طیــور مى کنند که اکثــراً فاصله آنها تا 
مرغدارى هــاى صنعتى نیز کمتر از یک کیلومتر اســت

 و پرندگانــى همچــون کالغ و گنجشــک مى توانند 
ســبب انتقال این ویروس از محیط آلوده به نقاط دیگر 

شوند.
غفارى خاطرنشــان کرد: در اســتان اصفهــان کمتر از 
یک میلیــون مرغ معــدوم شــده اند که عمــده آن در 
شهرستان گلپایگان بوده اســت؛ همچنین از 25کانون 
آنفلوآنزاى اســتان، 15کانون آن در شهرستان گلپایگان

 است.
وى بابیــان اینکه بالغ بر 40تن تخم مرغ در شهرســتان 
تولید مى شــود یادآورشــد: تاکنون 15تــن تخم مرغ و 
237هزار قطعه مرغ رنگى در شهرســتان معدوم شــده

است.

مرغ هاى رنگى، عامل شــیوع آنفلوآنزاى
 فوق حادپرندگان

 دبیر انجمن مرغــداران اصفهان گفت:  مــرغ هاى رنگى 
عامل اصلى شیوع آنفلوآنزاى فوق حادپرندگان بودند که در 

مرغدارى هاى غیر مجاز پرورش پیدا مى کنند.
بهرام پاکزاد در خصوص پرورش مرغ هاى رنگى در برخى 
مرغدارى هاى غیرمجاز اســتان اصفهان، اظهار داشــت:

 مرغ هاى رنگى از نژاد مرغ هاى آمریکایى اســت و به دلیل 
رنگ هاى متفاوتى که دارند، به مرغ رنگى معروف اســت و 
بیشتر از تخم مرغ این نوع مرغ ها استفاده مى شود. وى بیان 

داشت: مرغ هاى رنگى که در مرغدارى هاى غیر مجاز پرورش 
پیدا مى کند و بیشتر مرکز پرورش آن گلپایگان است، توسط 
دوره گردها به مردم فروخته و غالب افرادى که مى خرند براى 

استفاده از تخم مرغ آن است چون گوشت زیادى ندارد.
دبیر انجمن مرغداران اصفهان اعالم کــرد:  دلیل افزایش 
مرغدارى هاى غیرمجاز، هزینه هاى زیادى اســت که باید 
صرف مرغدارى هاى بهداشتى شود یا به شکل یک مرغدارى 
صنعتى یا نیمه صنعتى فعالیت کنند که به همین دلیل برخى 
مرغداران از دریافت مجوز خوددارى و اقدام به پرورش مرغ در 

مکان هاى غیر بهداشتى مى کنند.

جوجه هاى رنگى عامل انتقال آنفلوآنزا هستند
وى با بیان اینکه جوجه هاى رنگى که خود فروشنده به آنها 
رنگ مى پاشد و بیشتر به جوجه هاى تزیینى معروف هستند، 
نیز عامل انتقــال آنفلوآنزاى پرندگان اســت، گفت: وجود

 مرغ هاى بومى و مرغ هاى زنده اى که در میدان امام على(ع) 
به فروش مى رســد و مرغ هایى که در مراکز غیر بهداشتى 
پرورش پیدا مى کنند، همه از عوامل بــروز آنفلوآنزاى فوق 

حاد پرندگان است.

آنفلوآنزاى فوق حاد در اصفهان فراگیر نشده 
است

فرماندار اصفهان گفت: دستگاه ها درخصوص جلوگیرى از 
بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان تا حدودى به وظایف خود 
عمل کرده اند و فراگیر نشدن این بیمارى در اصفهان، نشان از 

همین تالش نهادهاى مختلف است
احمد رضوانى با بیان اینکه آنفلوآنزاى فــوق حاد پرندگان 
بیمارى خطرناکى اســت و غفلت از آن مى تواند مشکالتى 
را براى مــردم به وجود آورد، افزود: دســتگاه ها درخصوص 
جلوگیــرى از این بیمارى تا حدودى بــه وظایف خود عمل 
کرده اند و فراگیر نشــدن این بیمارى در اصفهان، نشان از 
همین تالش نهادهاى مختلف است، البته سال گذشته موارد 
نگران کننده اى در خصوص این بیمــارى در اصفهان بود و 

امسال از این نگرانى ها خبرى نیست.

 از ابتداى مهرماه  و به دلیل ابتال به آنفلوآنزاى پرندگان؛

17 میلیون پرنده در اصفهان معدوم شد

اعظم محمدى
 احتمــال دارد قیمت خودروهاى داخلى مــدل 97 ازابتداى 
بهمن ماه تا شب عید، تغییرى نداشته باشند و با قیمت سال 

قبل فروخته  شوند.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو شهرستان اصفهان گفت:  
500 واحد صنفى داراى پروانه کســب  در سه رسته اعم از 
فروش انواع خودروهاى ســبک، فروش انواع خودروهاى 
ســنگین  و پارکینگ انواع خودروهاى سبک و سنگین در 
شهرستان اصفهان مشــغول به فعالیت هستند و نزدیک به 
صد واحد صنفى هم براى دریافت پروانه کسب در دست اقدام 
هستند. حمید رضا قندى در خصوص ارزیابى وضعیت بازار 
داخلى خودرو گفت: در حال حاضر رکود بر بازار حکم فرماست 
ولى آنچه براى مصرف کننده مهم است،  قیمت خودروهاى 
داخلى مدل97  است که احتمال دارد از ابتداى بهمن ماه تا شب 
عید، تغییرى نداشته باشند و با قیمت سال قبل فروخته  شوند 

ولى در سال 97 به طور حتم با افزایش قیمت همراه خواهند 
بود.  قیمت خودروهاى وارداتــى با 10 درصد افزایش همراه 
است. قندى ضمن بیان این مطلب عنوان کرد: گران شدن 
واردات خودرو به دلیل انحصارى شدن ثبت سفارش واردات 
خودرو، نرخ دالر و تعرفه گمرکى است که باعث افزایش 10 
درصدى قیمت خودروهاى وارداتى شده است.  رئیس اتحادیه 
فروشندگان خودروى اصفهان، وضعیت واردات خودرو به بازار 
اصفهان را در یک ماه اخیر برابر با  40 درصد کاهش عنوان کرد 
و گفت:  کاهش 40 درصدى واردات خودرو در بازار اصفهان به 
دو دلیل بوده؛ یکى افزایش تعرفه گمرکى و دیگرى انحصارى 
شدن ثبت سفارش خودروهاى  وارداتى توسط شرکت هاى 
نماینده است.  وى ادامه داد: در گذشته شرکت هاى متفرقه 
هم واردات خودرو انجام مى دادند ولى با انحصارى شدن ثبت 
سفارش خودرو توسط شــرکت هاى نماینده و ارا ئه خدمات 
پس از فروش، شرکت هاى متفرقه از این اقدام محروم شدند. 

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو شهرستان اصفهان:

قیمت خودروهاى مدل 97 تا شب عید تغییرى نمى کند
رئیس شوراى شهر باغشاد:

اشتغالزایى در باغشاد، فعالً مسکوت مانده است

نصف جهــان  نمایشــگاه آثارهنرى هنرمنــدان حوزه 
تجسمى شهرســتان خمینى شــهر در هفته فرهنگى 
خمینى شهر(1 تا 7 اســفند ماه) در محل نگارخانه این 

شهر براى بازدید عموم دایر خواهد شد.
رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان خمینى شهر 
به نصف جهان گفت: دو سال است که دغدغه فرهنگ 
و هنر خمینى شــهر و بحث نبود فضایى براى ارائه آثار 

هنرى هنرمندان با پیگیرى ما حل و فصل شده است.
پیرو گفته سید ابراهیم موسوى، یک نگارخانه در طبق 

زیرین سینما براى رفع نیاز هنرمندان، تجهیز شد.

وى با اشــاره به اینکه در هفته فرهنگى خمینى شــهر  
نمایشــگاهى ازآثار هنرى هنرمندان حوزه تجســمى  
در محــل نگارخانه برپا خواهد شــد تصریــح کرد: در 
تالش هستیم بســتر خوبى براى حوزه فرهنگ و هنر
 فراهم ســازیم تــا بتوانیــم شــاهد بالفعل شــدن 
توانمندى هاى فرهنگى – هنرى هنرمندان شهرستان 

خمینى شهر باشیم.
موسوى ادامه داد: سازمان ها در اجراى مباحث فرهنگى 
-هنرى همکارى خوبى با اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 

دارند.

هنر پردازى 
هنرمندان در هفته 
فرهنگى خمینى شهر

نصف جهان80 درصد مراجعات مردمى به شــوراى شهر 
باغشاد، بحث زمین و مسکن است.

رئیس شوراى شهر باغشاد گفت: در تنگنا قرار گرفتن حریم 
شهرى، نبود پل ارتباطى قابل تردد وسایل نقلیه عمومى 
بین شهرها، استقرار کارخانه اى در شمال باغشاد و بحث 
زیست محیطى آن، عدم اشتغالزایى در باغشاد و اختالف 
مردم و بنیاد مســکن پیرامون تملک اراضى، مشکالت 
اصلى باغشاد است که شوراى شهر و شهردارى به عنوان 
مدیریت شهرى در حال پیگیرى و مرتفع سازى آنهاست.

محمد رحیمى در پاسخ به اینکه با استقرار کارخانه اى در 
شمال باغشاد چرا اشتغالزایى در باغشاد با مشکل مواجه 
اســت گفت:  99 درصد نیروى کارخانه غیر بومى است و  
فقط دو نفر از باغشاد در این کارخانه فعالیت دارند و فعًال 
بحث اشتغالزایى جوانان باغشاد مسکوت مانده است. وى 
همچنین اختالف مردم و بنیاد مسکن را مهمترین مشکل 
این شهر دانست و گفت:  80 درصد مراجعات مردمى به 
شورا پیرامون زمین هایى است که در تملک بنیاد مسکن 

اســت، بنابر گفته اهالى، این اراضى مالکیت شــخصى 
دارند و این اختالف حاکى از این است که ساکنان با ارائه  
مستندات از شــهردارى پروانه کسب دریافت کردند ولى 
براى دریافت سند مالکیت با مخالفت بنیاد مسکن روبه 
روشــدند زیرا این اراضى در تملک بنیاد مسکن است و 
شرط صدور سند، خریدارى زمین از سوى متقاضیان براى 

ساخت و ساز است. شوراى شــهر و شهردارى هم براى 
حل و فصل این مشکل وارد عمل شدند و در حال بررسى 

مستندات ارائه شده از سوى مردم هستند.
رئیس شوراى شهرباغشاد  گفت: امید است با بنیاد مسکن 
جلسه اى در این باره برگزار کنیم و با استناد به  مدارك از 

سوى دو طرف،  مشکل تا حدودى مرتفع شود.

عالقه مندان براى ارسال مقاله به کنفرانس ملى پژوهش هاى نوین در مهندسى عمران ، معمارى و مدیریت شهرى 
تا پایان بهمن فرصت دارند.

بنابر اعالم دبیرخانه مهندسى عمران، مهندسى سازه، زلزله و بهسازى لرزه اى،مهندسى محیط زیست و محیط 
زیست شهرى، مهندسى شهرسازى وتوسعه شهرى پایدار، منظر شهرى پایدار و توسعه، مرمت بافت ها و آثار تاریخى 
و فرهنگ و جامعه شناسى و روانشناسى شهرى مهمترین محورهاى این کنفرانس ملى یک روزه است. عالقه مندان 

براى کسب اطالعات بیشتر، ارسال مقاله و ثبت نام به نشانى www.caumconf.ir مراجعه کنند.
کنفرانس ملى پژوهش هاى نوین در مهندسى عمران، معمارى و مدیریت شهرى 16 اسفند در مؤسسه آموزش 

عالى فرزانگان اصفهان برگزار مى شود.

فراخوان ارســال مقاله به کنفرانــس ملى مدارس 
کارآفرین در اصفهان منتشر شد.

بنابراعالم دبیرخانه این همایش ملى، پژوهشگران 
مى توانند چکیده مقاالت خود را تا 29 اسفند و اصل 
 -es.com info@isf مقاالت را تا30 فروردین 97 به
یا به دبیرخانه همایش به نشانى خیابان کمال سه راه 
صغیر ساختمان امین 2طبقه دوم واحد 36 بفرستند.

فراخوان ارســال مقاله به کنفرانــس ملى مدارس 
کارآفرین فلسفه مدارس کارآفرین، مدیریت در مدارس 
کارآفرین، روش هاى یاد گیرى و یاددهى در مدارس 
کارآفرین، ابعاد روانشــناختى در مدارس کارآفرین، 
ارزشیابى در مدارس کارآفرین از محورهاى اصلى این 
همایش ملى است.  نخستین کنفرانس ملى مدارس 
کارآفرین 27 اردیبهشت97 در تاالر همایش هاى اتاق 
بازرگانى، صنایع و معادن و کشاورزى استان اصفهان 

برگزار مى شود.

فراخوان کنفرانس
 ملى مدارس کارآفرین

برپایى کنفرانس «پژوهش هاى نوین در مهندسى عمران»  
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چه بســا خواســته هایى دارى که اگــر داده شــود مایه 
هالکت دیــن تو خواهــد بود، پــس خواســته هاى تو به 
گونه اى باشــد که جمال و زیبایى تــو را تأمین و رنج و 
سختى را از تو دور کند، پس نه مال دنیا براى تو پایدار 

موال على (ع)و نه تو براى مال دنیا باقى خواهى ماند.


