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نکات طالیى براى سالمت سالمندانبیمه کارگران درب و پنجره سازمجتمع ها 30 درصد حساب مى شودسیامک انصارى در نقش سرپرست تیم فوتبالرقابت ایران و روسیه براى بازسازى سوریه قاتل بنیتا در مألعام قصاص مى شود سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

«گل» چگونه به جمع دختران 
راه باز کرد؟ 

در اصفهان از این شوخى ها نکنید!
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دزدان خّیر، طالى زنان را با 
نایلون مشکى سرقت مى کردند

نشانه هاى نیاز به سم زدایى فورى کبد

تور استانبول از کیش 
ارزان تر است! 

از کاناوارو3
 و شفر بعید بود!
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هفته گذشته مشاور امور زنان وزارت بهداشت بدون اعالم 
آمار مشخصى خبر داد که مصرف مواد «گل» بین دختران 

افزایش پیدا کرده است. 
البته این خبر باتوجه به باال رفتن آسیب هاى اجتماعى
 بین زنان و مصرف سیگار و قلیان و مواد مخدر چندان 

عجیب نیست.  

بازتــاب گــزارش ســایت AFC در مــورد تعداد 
سانتر هاى هفته اول لیگ قهرمانان در رسانه هاى ایران 
جالب توجه بود.سایت کنفدراسیون آسیا بعد از هر هفته 
از لیگ قهرمانان آسیا گزارش هایى آمارى از بازى ها را 
منتشر مى کند و عملکرد تیم ها در آیتم هاى مختلف را 
ارائه مى دهد. یکى از این آیتم ها که   منتشر شده، معرفى 
تیم هایى است که در بازى هاى خود بیشترین سانترها 

را داشته اند.
در این آیتم تیم گوانگژوى چین با 57سانتر در بازى با 
بوریرام تایلند بیشــترین تعداد سانتر را در یک بازى در 

هفته اول لیگ قهرمانان آسیا داشته است.

2

بنر پرسپولیس را در پل فردوسى آتش زدند

«حاال خورشید»غروب کرد

                   

 آب براى کشت بهاره در اصفهان نیست آب براى کشت بهاره در اصفهان نیست

خیز سپاهان براى شکار مسلمان
در صورتى که «برانکو ایوانکوویچ» محسن مســلمان را براى فصل بعد  نخواهد این سپاهان خواهد بود 
که با تورى بزرگ  براى شــکار او خیز بر مى دارد. هرچند روزنامه پیروزى در شماره اخیر خود مدعى شد 
که محسن مسلمان یکى از بازیکنانى است که برانکو خواهان تمدید قراردادشان شده با این همه یکى از 
خبرگزارى ها در گزارشى پیش بینى کرده که مهندس قرمزها به سرنوشت پیام صادقیان و رامین رضاییان 

دچار خواهد شد.

دررر
ککهکهه
ککهکهکه
خخبخب
ددچچ
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براى بازى دربراى بازى در
 فیلم حاتمى کیا فیلم حاتمى کیا

  22 سال صبر کردم سال صبر کردم

12

ادامه حاشیه هاى حمله حاتمى کیا به رشیدپور
 یا یک اتفاق معمولى؟

پس از آنکه برنامه سینمایى «هفت» مجدداً 
به کما رفت و مشخص شــد نه تنها مجرى 
این برنامه تغییر خواهد کــرد، بلکه حتى این 
برنامه تا بازنگرى کامل احتمــاًال براى دوره 
طوالنى مجدداً پخش نخواهد شــد، اکنون 
برنامه صبحگاهى «حاال خورشــید» نیز به 
یک باره به انتهاى خط رســیده و اعالم شده 
فصل پایانى این برنامه بر روى آنتن مى رود؛ 
اتفاقى که باید پرسید آیا به حواشى جشنواره 

فیلم فجر ارتباط دارد؟!

آگهى مزایده عمومى مرحله اول 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر مجلسى

نوبت اول

شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 96/440 مورخ 96/11/16 شوراى محترم اسالمى شهر مجلسى، یک 
باب چایخانه، آالچیق و دریاچه واقع در بوستان ارم شهر مجلسى را با قیمت پایه کارشناسى جمعاً به مبلغ 144,000,000 ریال 
براى مدت یکسال شمسى و هر سه مورد به یک پیمانکار از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقیقى و یا حقوقى واجد شرایط 
واگذار نماید. بنابراین از کلیه اشخاص مذکور دعوت مى گردد، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهى، جهت اخذ 

اسناد مزایده به امور قراردادهاى شهردارى مجلسى مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مزایده:  

1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند.  
2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 7,200,000 ریال معادل 5 ٪ کل مبلغ کارشناسى تحت عنوان سپرده   
شرکت در مزایده به حساب شماره 110309651009 شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مجلسى اقدام  و یا ضمانت نامه 

بانکى معتبر ارائه نمایند.
3- در صورتى که برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع   

شهردارى مجلسى ضبط خواهد شد.
4- شهردارى در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.  

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى مجلسى به نشــانى www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با   
شماره تلفن 52472852-031 (امور عمرانى شهردارى) تماس حاصل نمائید.

نشانى: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسى- میدان امام (ره) - شهردارى مجلسى

آگهى مزایده اجاره رستوران دهکده زاینده رود 
(مرحله اول)

محسن خلیلى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

نوبت دوم

ســازمان عمران زاینده رود در نظر دارد نسبت به اجاره یک باب رســتوران، محوطه، 
کافى شاپ و سالن اجتماعات رستوران واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود را به 
اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد صالحیت به صورت اجاره به مدت 3 سال اقدام نماید. لذا 
متقاضیان مى توانند براى اخذ و تحویل اســناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 
مورخ 96/12/8 به دفتر سازمان عمران زاینده رود واقع در خیابان 22 بهمن مجتمع ادارى 

غدیر مراجعه و اطالعات الزم را کسب نمایند. 
هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

 www.sozi.ir سایت سازمان
 info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن سازمان: 32673080 و 031-32673010 

این همه سانتر در 2 بازى ؟

ک انصار

 بدون اعالم 
 بین دختران
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هفته گذشته مشاور امور زنان وزارت بهداشت بدون اعالم 
آمار مشخصى خبر داد که مصرف مواد «گل» بین دختران 
افزایش پیدا کرده اســت. البته این خبر باتوجه به باال رفتن 
آســیب هاى اجتماعى بین زنان و مصرف سیگار و قلیان و 

مواد مخدر چندان عجیب نیست. 
عالیه شکربیگى در گفتگو با رویداد24 درمورد دالیل افزایش 
مصرف گل بین دختران گفت: افزایش مصرف گل در جامعه 
دالیل روشنى دارد. اول اینکه، در جامعه بیشتر شاهد فضاى 
غم و غصه  هستیم و خبرى از شادى نیست. دوم هم مربوط 
به استفاده نادرست از فضاى مجازى است که زندگى جوانان 

ما را گرفته است. 

این جامعه شناس ادامه داد: وقتى امکانات براى سرگرمى 
و نشاط فراهم نباشد طبیعى اســت که جامعه، خود شروع 
به اقدام مى کند و براى تولید شادى مکانیسم هایى انتخاب 
مى کند. استفاده از انواع مواد مخدر و روانگردان ها مانند گل 
یکى از همین انتخاب هاست. چراکه این مواد شادى هاى 
موقتى ایجاد مى کند و نوجوانان و جوانان نیز از آن استقبال 
مى کنند.  او افزود: نیاز به ســرگرمى و شادى در حالى بین 
جوانان وجود دارد که جلوى بسیارى از مدارس دبیرستان در 
تهران به راحتى مواد مخدر توزیع مى شود و افرادى هستند 
که هدفمند یــا غیرهدفمند براى به دســت آوردن پول به 

دانش آموزان مواد مى فروشند. 

رئیس کمیسیون گردشــگرى اتاق بازرگانى با اشاره به 
خروج بیش از 2/5میلیون گردشگر ایرانى به مقصد ترکیه 
به جام جم آنالین گفت: براساس پژوهش هاى انجام شده 
قیمت تمام شده سفر یکى از سه عامل اصلى تعیین مقصد 
گردشگران است، بنابراین اگر مى خواهیم گردشگرى ایران 

را تقویت کنیم باید قیمت سفر را کاهش دهیم.
احمد اصغرى تأکید کرد: اگر به تبلیغات بســته  سفرهاى 
نوروزى که از ســوى آژانس ها ارائه مى شود توجه کنیم 
تفاوت فاحشى و معنادارى میان تورهاى داخلى و خارجى 
وجود دارد که چیزى جز قیمت نیست. به عنوان مثال یک 
تور ســه روز جزیره کیش در ایام نوروز مثًال یک میلیون 

تومان قیمت خورده است درحالى که تبلیغات گسترده اى 
براى سفر به استانبول ترکیه دیده مى شود با قیمت 950 
هزار تومان، خوب حاال شــما بگویید کدام براى مسافران 

جذاب تر است؟
رئیس کمیسیون گردشگرى اتاق بازرگانى گفت: خارجى ها 
به خصوص مسئوالن اتحادیه هاى هتلداران و بخش هاى 
دیگر خدمات گردشگرى کشــورهاى اطراف ایران مثل 
گرجستان، ترکیه و امارات دقیقاً به این مهم پى برده اند و از 
آن در ایران استفاده مى کنند و نتیجه آن است که مى بینیم 
دو و نیم میلیون ایرانى به ترکیه سفر کرده اند که هرکدام 

متوسط هزار دالر به اقتصاد ترکیه هدیه داده اند.

«گل» چگونه به جمع دختران 
راه باز کرد؟ 

تور استانبول از کیش 
ارزان تر است! 

ادعایى درباره سیدامامى
  افکار نیوز | محمدجواد ابطحى، نماینده مردم 
خمینى شهر در جلسه علنى دیروز در تذکرى خطاب به 
الریجانى که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: آقاى 
رئیس! شما به عنوان رئیس جلسـه باید نسبت به بحث 
محیط زیسـت و اینکه چرا ده سـال وزارت اطالعات در 
موضوع کاووس سیدامامى ساکت بوده، ورود مى کردید. 
وى افزود: افسر سـیا ده سال به خانه کاووس سیدامامى 
رفـت و آمـد مى کـرد و وزارت اطالعات به این مسـئله 

توجهى نکرد و باید پاسخگو باشد.

کسى هاشمى را کنار نگذاشت
   خبر آنالین | مجتبى ذوالنور، نماینده مردم قم 
گفت: مرحوم آقاى هاشمى رفسـنجانى با تصمیم خود 
دیگر به نماز جمعه نرفتند. چندین بار هم افرادى مانند آیت 
ا... امامى کاشـانى و دیگران رفتند و از ایشان درخواست 
کردند که به نماز جمعه بیایند اما به هر دلیلى از این مسئله 
استقبال نکردند لذا اگر افرادى به دلیل نرفتن ایشان با نماز 

جمعه قهر کرده اند باید تجدید نظر کنند.

ماجراى کشف بمب  در هواپیما
  تسنیم| سردار صفر على موسوى، فرمانده سپاه 
حفاظت هواپیمایى درباره ماجراى بمب گذارى در پرواز 
سال 1388 گفت: در سال 88 در پروازى بمبى جاسازى 
شـده بود که کشف شـد و موضوع جمع شـد. مسافران 
بازرسى شدند ولى مشخص نشد کار چه کسى بوده است. 
این بمب دست ساز بود و تایمر داشت و وقتى هواپیما را 

بازرسى کردیم متوجه وجود آن شدیم.

ناطق برنمى گردد
محمدعلى ابطحـى، فعال    اعتماد آنالین |
سیاسـى اصالح طلب اظهار کرد: درباره بازگشـت آقاى 
ناطق نورى به سیاست معتقدم که شرایط سیاسى کشور 
شرایطى نیست که ایشان دلیلى داشته باشند که به صورت 
فعال و جدى بخواهند در عرصه سیاسى حضور پیدا کنند؛ 
یعنى فکر مى کنم که دالیلى که آقاى ناطق نورى بخاطر 
آنها از حوزه سیاسـى کنار کشـیدند آن دالیل همچنان 
بر جاى خود باقى اسـت و اتفاقى نیافتاده که بخواهد در 

سیاست پررنگ تر ظاهر شود.

صدا و سیماى مجازى 
پیمان جبلى، معاون برون مرزى سازمان    ایسنا|
صداوسیما گفت: اخیراً دولت آمریکا تهدیدهایى را  براى 
اعمال تحریم بر صداوسیما و برداش تن شبکه هاى برون 
مرزى ما مطرح کرد که باعث شـد حرکت خـود را براى 
انتقال فضـاى تولیـد و توزیـع محتوا به سـمت فضاى 

شبکه هاى اجتماعى سرعت ببخشیم.

فعالً ریکاورى
  نامه نیوز | حمیدرضـا فوالدگـر از نمایندگان 
اصولگـراى مجلـس دهـم از اصفهـان دربـاره تحرك 
اصولگرایان براى انتخابات 98گفـت: هیچ طرفى هنوز 
کار را بـه آن صـورت شـروع نکرده انـد نه اصولگـرا، نه 
اصالح طلب و نه اعتدالگراها. این اقداماتى هم که انجام 
مى شود را نمى توان گفت کار سیاسى است. همه در حال 
یک بازسـازى بعد از انتخابات هسـتند، چه طرف پیروز 
و چه طرف شکسـت خورده در یک مرحلـه ریکاورى به 

سر مى برند.

20 هزار از 10 میلیون
عضو جامعه روحانیت مبارز تهران گفت:     تابناك|
باید اصل حضور مردم را هـم در نماز جمعه تقویت کرد. 
وقتى مردم گناه، فساد، تبعیض و تفاوت هاى غیرصحیح 
را ببینند، به همه چیز بدبین مى شوند، نمازجمعه یکى از 
آنهاسـت. حجت االسالم والمسلمین سـیدرضا اکرمى 
گفت: شما را به خدا سـراغ مسائل اساسـى مردم اعم از 
بیکارى، گرانى، اعتیاد و طالق بروید. تهران ده میلیون 
جمعیـت دارد اما فقـط 20 هـزار نفرشـان در نمازجمعه 

شرکت مى کنند، آیا این مسئله اصلى ما مى شود؟

خبرخوان
مؤسس تلگرام 
میلیاردر شد

مجله «فوربس» پس از بررسى    ایرنا |
روند رشد پیام رسان تلگرام، پذیرفت که «پاول 
دوروف» مؤسس آن به جمع ثروتمندان جهان 
وارد شده است. براین اســاس ثروت مؤسس 
تلگرام بیش از یک میلیارد و 700 میلیون دالر 
اســت که با توجه به روند رو به رشد این شبکه 
اجتماعى، بیشــتر هم خواهد شد. مدیر تلگرام 
چندى پیش به «بلومبــرگ» گفته بود قیمت 
پیام رســان تلگرام به پنج میلیارد دالر رسیده 

است اما قصد فروش آن را ندارد.

کیهان علیه «دورهمى»
نوشــت:  «کیهــان     خبر آنالین | 
مهمانان برنامه پنج شــنبه شب «دورهمى» 
دو خواننده بودند که کم سوادى و شوخى هاى 
سطحى و کالم سخیف ترانه هایشان حاکى از 
تنزل سلیقه ســیما در دعوت از مهمان است.

 این دو مهمان با ســن کم با تأکید بر یک شبه 
پولدار شدن و خوانندگى را خوشبختى دانستن، 
خواســته و ناخواســته، اینگونه بــه مخاطب 
نوجوان و جــوان القا کردند که خوشــبختى 
در پولدار شــدن و انجام کار موســیقى است! 
گویا همســر یک بازیگر که خــود تهیه کننده 
آلبوم موسیقى اســت، کار دعوت از مهمانان 
-خاصه مهمانان حوزه موســیقى- را برعهده 

 دارد!

متروى تهران به
 مازندران وصل مى شود

  مهر | محمــد اســالمى اســتاندار 
مازنــدران حمل و نقل ترکیبــى را از نیازهاى 
این اســتان برشــمرد ودر حاشــیه نشست با 
فعاالن گردشــگرى در هتل رامسر در گفتگو 
با خبرنــگاران با بیان اینکــه در نظر داریم در 
بخش ریل متروى تهران را به مازندران وصل 
کنیم گفت که این طرح پــروژه بزرگى در این 
بخش محسوب شــده و بیش از هشت میلیارد 
دالر اعتبار نیاز داشته و باید سرمایه گذار جذب 

کنیم.

سیگار گران شد
  اعتماد آنالین | با مشــخص شدن 
عوارض ســیگار تولیدى و وارداتى در ســال 
97، عمًال قیمت سیگار در سال آینده افزایش 
پیــدا مى کند. بــا تصویب دیــروز نمایندگان 
مجلس، از ابتداى سال 1397 به قیمت خرده 
فروشــى هر نخ ســیگار تولید داخل با نشان 
ایرانى 75 ریــال، تولید مشــترك 150 ریال، 
تولید داخل با نشــان بین المللــى 250 ریال و 
وارداتى 600 ریال به عنــوان عوارض اضافه 
مى شــود. پورمحمدى، معاون رئیس سازمان 
برنامــه و بودجه در مخالفت با ایــن بند تأکید 
کرد: عمًال با این مصوبه و افزایش بیش از حد 
قیمت سیگار شــاهد افزایش قاچاق خواهیم

بود.

واریز عیدى
 با حقوق بهمن 

  فارس| معاون سرمایه انسانى سازمان 
ادارى و استخدامى کشــور با تأکید بر پرداخت 
عیدى کارمنــدان دولت با حقــوق بهمن ماه 
گفت: دولت افزایش ضریب عیدى کارمندان 
دولت را به مجلس  پیشــنهاد کرده است. سید 
صدرالدین صــدرى نوش آبــادى گفت: عدد 
مطلق پرداخــت عیدى به کارمنــدان دولت، 
کلیه بازنشســتگان، وظیفه بگیــران، وراث 
وظیفه بگیران شــهدا و جانبازان مبلغ هشت 
میلیون و 475 هزار ریال اســت که البته این 
محاســبه با قاعده عیدى کارگــران متفاوت

است.

پس از آنکه برنامه سینمایى «هفت» مجدداً به کما رفت 
و مشخص شــد نه تنها مجرى این برنامه تغییر خواهد 
کرد، بلکه حتى این برنامه تا بازنگرى کامل احتماًال براى 
دوره طوالنى مجدداً پخش نخواهد شــد، اکنون برنامه 
صبحگاهى «حاال خورشید» نیز به یک باره به انتهاى خط 
رسیده و اعالم شده فصل پایانى این برنامه بر روى آنتن 
مى رود؛ اتفاقى که باید پرسید آیا به حواشى جشنواره فیلم 

فجر ارتباط دارد؟!
به گزارش «تابناك»؛ برنامه سینمایى «هفت» پس از یک 
دوره طوالنى تعطیالت که با حذف بهروز افخمى از این 
برنامه آغاز شد، همزمان با سى و ششمین جشنواره فیلم 
فجر روى آنتن رفت و رضا رشیدپور مجرى این برنامه شد؛ 
چهره اى که با توجه به عدم شناختش از سینما، انتخابش 
چالش برانگیز بود و اجراهایش نیز نشان داد نقدها درباره 
انتخاب او اشتباه نبوده، چرا که به هر حال اجراى یک برنامه 
تخصصى ســینمایى نیاز به دانش و حافظه جدى درباره 

سینماى ایران دارد و کار بسیار پیچیده اى است.
در این سرى از برنامه «هفت» از منتقدان ثابتى استفاده شد 
که عمدتاً نقدهاى خنثى درباره فیلم ها مى نویسند و یکى از 
آنها در نشست هاى پرسش و پاسخ جشنواره فیلم فجر، به 
جاى طرح پرسش درباره فیلم هاى سینمایى، مى ایستاد و به 
شدت از فیلم ها تمجید مى کرد! با وجود این انتخاب چنین 
منتقدانى، خرده نقدهاى مطرح شده در این برنامه حاشیه 
ساز شد و ابراهیم حاتمى کیا در اختتامیه پیش از آنکه پیکان 
نقدهایش را به سمت داوران بگیرد و تأکید کند چرا با توجه 
به مضمون فیلمش به او جایزه بیشترى نداده اند، رشیدپور، 

شبکه 3 سیما و کلیت تلویزیون را مورد نقد قرار داد.
این نقدها با همراهى رئیس صداوســیما و برخى مدیران 
زیرمجموعه اش گره خــورد و بدین ترتیب عمر این دوره 
برنامه «هفت» به کوتاهى جشنواره فیلم فجر بود و این 
برنامه مجدداً به کما رفت تا پس از بازنگرى مجدداً روى 

آنتن شبکه 3 سیما برود.
اکنون با گذشت چند روز از حواشى جشنواره، اتفاق تازه اى 
رخ داد و صفحه اینســتاگرام برنامــه صبحگاهى «حاال 
خورشید» که با اجراى رضا رشــیدپور پخش مى شود و 
پرمخاطب ترین برنامه تلویزیون تا ظهر محسوب مى شود، 
از پخش فصل پایانى این برنامه خبــر داده و تأکید کرده 

برنامه «حاال خورشید» با پخش قسمت هاى باقیمانده از 
این فیلم به پایان خواهد رسید. این اتفاق در شرایطى رخ 
مى دهد که این برنامه، جزو موفق ترین و جریان سازترین 

برنامه هاى تلویزیون بوده است.
اعالم غیر منتظره این تعطیلى، چنین پرسشــى را پیش 
آورده که آیا تعطیلى برنامه «حاال خورشــید» ارتباطى به 

حواشى و تعطیلى برنامه «هفت» دارد یا به صورت کامًال 
اتفاقى فصل پایانى این برنامه فرارسیده است؟ همچنین 
باید این پرســش را مطرح کرد که آیا این اتفاق به منزله 
خداحافظى دوباره رضا رشــیدپور از آنتن تلویزیون براى 
یک دوره قابل توجه است یا او موقتاً صحنه را ترك مى کند 

تا آب ها از آسیاب بیافتد؟!

ادامه حاشیه هاى حمله حاتمى کیا به رشیدپور یا یک اتفاق معمولى؟

«حاال خورشید» غروب کرد

روزنامه «فایننشــیال تایمز» در گزارشى به نقل از منابع آگاه 
مدعى است که اختالف نظر میان «بشار اسد» رئیس جمهورى 
سوریه و مقام هاى دولتى و بوروکرات هاى رده پایین آن کشور 
درباره حضور بیشتر اقتصادى و تجارى ایران در سوریه ایجاد 

شده است.
این روزنامه مى نویسد: ایران به شدت نگران است که روسیه و 
ارتباطاتش با دولت سوریه سبب شود تا روس ها نقش عمده را 
در امضاى قراردادهاى تجارى و اقتصادى در دوران بازسازى 
سوریه داشته باشند و تهران نتواند میوه سرمایه گذارى اى که در 

دوران جنگ در سوریه انجام داده است را اکنون بچیند. 
تهران به تقویت اسد رئیس جمهورى سوریه با سرمایه گذارى اى 
عظیم کمک کرد. با این حال، ممکن است ایران براى بازگشت 
سرمایه خود در سوریه مجبور به تالش  بیشترى شود. ایران 
البته تاکنون سود قابل توجهى را کسب کرده است. گزارش ها 

نشان مى دهند که یادداشت تفاهمى براى راه اندازى اپراتور 
تلفن همراه میان یکى از نهاد ایرانى و دولت سوریه منعقد شده 
است. همچنین آن نهاد نقش مهمى در بهره بردارى یکى از 
پرسودترین معادن فسفات سوریه دارد. همچنین، برنامه هایى 
براى گسترش بهره بردارى از زمین هاى کشاورزى و توسعه 
دانشگاه ها در سوریه دارند. با این حال، بازرگانان و دیپلمات ها 
در ســوریه مى گویند که این قراردادها از ســوى مقام هاى 
دولتى سوریه که مشتاق هستند روس ها و چینى ها در سوریه 
سرمایه گذارى کنند، متوقف شــده اند.  این روزنامه به نقل از 
منابع آگاه تجارى و دیپلماتیک مى نویســد مقام هاى دولتى 
سورى و بوروکرات رده پایین آن کشور  تالش مى کنند تا مانع 
از گسترش نفوذ اقتصادى و تجارى ایران در سوریه شوند. آنان 
احساس مى کنند که ایرانى ها مى خواهند در همه جاى سوریه 

حضور داشته باشند و از این موضوع احساس خطر مى کنند.  

رقابت ایران و روسیه براى بازسازى سوریه هشدارهاى جدى استاد اصفهانى دانشگاه شریف 
درباره وضعیت دانشگاه ها

25 بهمن ماه 96، دانشــجویان دانشــگاه شریف، پس 
از مدت ها به جاى آنکه از ســخنرانى هاى داغ سیاسى 
به وجد بیایند، پاى ســخنرانى جنجالــى دکتر مهدى 
گلشــنى اســتاد صاحبنام ایــن دانشــگاه میخکوب

شدند. 
این استاد اصفهانى دانشگاه شــریف، یک برند مهم از 
اساتید تأثیرگذار محسوب مى شــود. او به عنوان رئیس 
مرکز فلســفه علم دانشگاه شــریف، 25 بهمن امسال 
مهمان دانشــجویان در آمفى تئاتر این دانشــگاه بود و 
صحبت هاى مهمى را ایراد کرد کــه هرکدام مى تواند 
مصداقى از آنچه که امروز در دانشگاه هاى ایران در حال 

رخ دادن است، باشد.
مهدى گلشنى فیزیکدان و نظریه پرداز ایرانى، پژوهشگر 
فلســفه علم، مترجم، استاد دانشــگاه صنعتى شریف، 
عضو شــوراى عالى انقالب فرهنگى و عضو پیوســته 
فرهنگستان علوم ایران اســت. صحبت هاى جنجالى 
این استاد دانشــگاه شــریف حاال در این دانشگاه و در 
میان دیگر فعاالن این حوزه دســت به دست مى شود و 
همزمان این سئوال مطرح مى شود که آیا انتقاداتى که 
گلشنى به وضعیت کنونى دانشــگاه شریف وارد کرده 
اســت، به دیگر دانشــگاه ها در ایران نیز قابل تسرى 
است؟ بخش هایى از اظهارات این استاد برجسته ایران 

را بخوانید:
■   فرار مغزها عبارت درســتى نیست، فراردهى مغزها 
درست است. برخى در این کشــور و دانشگاه طورى با 
دانشجو برخورد مى کنند که جوانان از این کشور فرارى 

مى شوند.

■  مشکل دیگر، مردن اخالق در دانشگاه است. دانشجو 
معرفى کرده ایم با معدل و رزومه فوق العاده در دوره ارشد 
و دکترا که رد شــد. چرا؟ زیرا یک نمره 12 در کارنامه 
لیسانس خودش داشت! در حالى که نبوغ پدیده اى است 
که ممکن است در ارشد یا دکترا بروز پیدا کند. اینشتین 

در لیسانس درس افتاده داشته است!
■  چرا شأن دانشــگاه را پایین آورده ایم به دلیل جذب 
بودجه؟ اســتاد عظیم الشــأن برق در آن ســال ها به 
دانشجویان دولتى خودش گفته است شنبه و یک شنبه 
کالس هایمان را برگزار مى کنیم. این کار را کرده است 
تا از دوشــنبه تا آخر هفته به کیش برود و به دلیل ترفیع 
و درآمد بیشــتر وقت خود را صرف دانشجویانى کند که 
کیفیت مطلوب را ندارند. بعد از آن هم که کالس ها را به 

داخل پردیس اصلى دانشگاه آوردند.
■  یکى دیگر از مسائل، عجله در بازنشسته کردن برخى 
استادان است. استاد فیزیک را بدون ابالغ قبلى با یک 

نامه بازنشسته کرده اند.
■  فــارغ التحصیالن ما بازمى گردند بــراى جذب و از 
او مقاله مى خواهیم. کدام دانشــگاه برتر در دنیا در قدم 
اول از کسى که یکســال از فارغ التحصیلى اش گذشته 
اســت، مقاله مى خواهد که شما مى خواهید؟ دانشجوى 
فیزیک چه مقاله اى مى خواهد ارائــه دهد؟ بعد همین 
آدم ها مى روند استنفورد و پرینســتون جذب مى شوند. 
استنفورد و پرینســتون از متقاضى، مقاله نمى خواهد، 

شما مى خواهید؟  
■  صریحًا اعالم خطر مى کنم... دانشگاه با این وضعیت 

سقوط مى کند.

به گزارش خبرآنالین،  روزنامه «جمهورى اسالمى» نوشت: رئیس جمهور سابق 
دوباره در برابر دوربین ها ظاهر مى شود و هرچه مى خواهد علیه قوه قضائیه و 
باالتر از آن مى گوید و تهدید مى کند که به زودى همه چیز تغییر مى کند و ما 
همه شماها را محاکمه خواهیم کرد. او با این عبارات تند، اساس را زیر سئوال 
مى برد و برخالف دوران ریاست جمهورى خود که تمام برخورد هاى خشن را 
توجیه مى کرد و قانونى مى دانست، حاال به دلیل محاکمه قانونى اطرافیان خود 
همه چیز و همه کس را زیر سئوال مى برد و تهدید مى کند. مردم با مشاهده 
این وضعیت مى پرسند چگونه است که این آقا مى تواند هرچیز و هر کس را تا 
باالترین رده زیر سئوال ببرد و کسى کارى به او ندارد ولى در همین کشور افراد 
دیگرى به مجرد اینکه زبان به انتقاد از همین دستگاه ها و افراد بگشایند محاکمه 

و محکوم مى شوند؟ این دوگانگى چرا؟

چرا کسى به کار «این آقا» کارى ندارد؟!
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شروع ضبط مرحله دوم برنامه بهترین شو

مهرداد فرید، نویســنده، تهیه کننده و کارگردان سینما 
درباره آخرین وضعیت تولید «جن زیبا» و آماده شــدن 
نســخه نهایى آن گفت: مراحل فنى این اثر ادامه دارد. 
چون قرار است اکران آن پس از جام جهانى باشد، فرصت 
مناسبى براى آماده سازى نسخه نهایى آن داریم. وى 
همچنین در خصوص اکران «دعوتنامه» عنوان کرد: در 
تالشیم که اگر با مانع خاصى روبه رو نشویم، دوم اسفند 

این فیلم را اکران کنیم.
این کارگــردان با اشــاره به آخرین وضعیت ســاخت 
«مالقات با جرجیس» گفت: نــگارش این اثر به نیمه 
رسیده است و در تالش هســتیم سال آینده ساخت آن 

را آغاز کنیم.
گفتنى است؛ «دعوتنامه» به تهیه کنندگى و کارگردانى 

مهرداد فرید و نوشته مشترك کارگردان و حمید چمنى 
اســت و در خالصه داســتان آن آمــده: «دزدى هاى 
رضا، داســتان هاى جدیدى را بــراى مالباختگان رقم 

مى زند...»
حمیدرضا آذرنــگ، میترا حجــار، شــقایق فراهانى، 
شــهاب شــادابى، بهزاد جعفرى، ســامان صفارى، 
منظر لشگرى، مســعود شــریف، با معرفى غزل فرید 
و ســحر کریمى ترکیب بازیگران این فیلم را تشکیل

 مى دهند.
فیلم سینمایى «جن زیبا» هم به تهیه کنندگى مهرداد 
فرید و کارگردانى بایرام فضلى است و فرهاد اصالنى، 
نورگل یشیل چاى و لیال زارع بازیگران آن هستند. «جن 

زیبا» اثرى با محتواى طنز است.

 محمد مسلمى، بازیگر و مجرى تلویزیون درباره فعالیت هاى خود گفت: این روزها برنامه «بهترین شو» که به استعداد یابى کودك و نوجوان 
مى پردازد براى شبکه دو در حال ضبط است و من، ارژنگ امیر فضلى و حمید گلى به عنوان داور در آن حضور داریم.

وى در همین راستا افزود: مرحله مقدماتى شروع شده و کودکانى که استعداد دارند در زمینه هاى مختلف اعم از ورزشى، هنرى و 
علمى شرکت کرده و انتخاب مى شوند. ضبط مرحله اول مقدماتى به اتمام رسیده و ضبط مرحله دوم شروع  شده که باید تعدادى 

از شرکت کنندگانى که انتخاب شده اند به مرحله دوم راه پیدا کنند.
این بازیگر درباره استعدادهاى حاضر در برنامه «بهترین شو» اظهار کرد: تهران و شهرستان ها جمعیت مستعد زیادى از 
کودك و نوجوان را در زمینه هاى مختلف دارد اما اطالع رسانى دقیق ترى نیاز است. همچنین برنامه در یک زمان مناسب 
مثل تابستان باشد تا بچه هاى شهرستان هم حضورشان بیشتر باشد. باید حمایت از این برنامه صورت گیرد تا تیم بهترین 

شو به شهرستان برود، استعدادها انتخاب و در آنجا برگزار شود. 
مسلمى به فضاى همکارى با ارژنگ امیر فضلى اشاره و بیان کرد: ارژنگ امیر فضلى از هنرمندان با استعداد و بانمک 
است که در آثار طنز زیادى کار کرده و با او راحت بوده ایم. نظرات و شوخى هایش خوب و بامزه بود و باید ببینیم نظر 

مخاطبان در زمان پخش چگونه خواهد شد.
وى درباره استقبال مخاطبان از برنامه «بهترین شــو» توضیح داد:  اگر در زمان خوبى پخش و تبلیغات شود قطعًا 
مورد توجه قرار مى گیرد. در بین بچه ها استعدادهاى بسیار ویژه اى وجود دارند که مخاطبان دوست دارند ببینند و 

با آنها آشنا شوند.

پانته آ بهرام از جمله دانش آموختگان مدرســه هنر و ادبیات صداوسیماســت که فارغ از 
تلویزیون در تئاتر و سینما هم به قدر کفایت فعالیت داشته است. بهرام که تابستان امسال 
«گذر موقت» را روى پرده داشــت در گفتگویى تازه به انتقاد از سیاست هاى تلویزیون 

پرداخته که سعى در کلیشه سازى مثبت و منفى براى مخاطبان  دارد.
بهرام با اشــاره به عدم اقبال عمومى به محصوالت تلویزیون به ایسنا گفت: وضعیت 
تلویزیون بدتر شده و این مسئله واقعًا غم انگیز اســت. در گذشته شرایط راحت تر و 
آزادانه ترى براى انتخاب موضوع، اجرا و... داشتیم اما در حال حاضر مطالب عجیبى 
مى شنویم؛ مانند قوانینى که مى گوید نقش مثبت مرد باید حتمًا ریش  داشته باشد 
و نقش مثبت زن چادرى باشد. این یک تصویر اشتباه است و تلویزیونى هم که به 
هر دلیل به ارائه تصویر اشتباه متهم مى شود و مى خواهد از خود دفاع کند، باید 
حداقل یک جاى دفاع بگذارد. همچنین براى من که از تلویزیون شروع کردم، 
جاى دفاع بگذارد و فرصتى به من بدهد که بتوانم بگویم که به آن شکل که 

دیگران مى گویند، نیست.
بهرام ادامه داد: در این شرایط مردم از من به عنوان بازیگر توقع دارند و من 
را آدم متظاهرى مى پندارند، در حالى که مشکل از من نیست، مشکل از 
قوانین تلویزیون است. چطور ممکن است به مردم این باور را بدهیم که 
ریش داشتن حتماً به معناى مثبت بودن است. چرا مردم را به افرادى که 
از روى ظاهر آدم ها درباره آنها قضاوت مى کنند، تبدیل مى کنیم. با این 
کار نمى توان مردم را تطهیر کرد. بدى و خوبى در درون آدم هاســت؛ 

نه ظاهر آنها.
او در ادامه به بازگشــت خود به تلویزیون اشــاره کرد و گفت: زمانى 

که بعد از چندین ســال به تلویزیون برمى گردم و ســر چنین 
ماجراهایى چالش ایجاد مى شود، غم جهان در دلم مى نشیند. 
ظرفیت هایى که در تلویزیون وجود دارد، بســیار زیاد اســت. 
اما زمانــى که ایــن ظرفیت محــدود مى شــود، مخاطب از 
دســت مى رود و افراد حرفه اى که در حوزه تلویزیون هستند 

بیشــتر فاصله مى گیرنــد؛ بنابراین تلویزیون بــه یک مکعب خالــى تبدیل خواهد 
شد و حیف اســت این گونه شــود؛ چراکه تلویزیون در دســترس ترین مدیوم براى

 مردم است.
این بازیگر سینما و تلویزیون به دالیل دورى خود از تلویزیون اشاره و بیان کرد: یکى 
از دالیل من براى دورى از تلویزیون همین مســئله است و همین که بودجه اى وجود 
ندارد و نمى توانیم کارى تولید کنیم. در واقع آمار و ارقام با هم نمى خواند. در یک پروژه 

بازى مى کنى و باید ببینى که شبکه پولت را پرداخت مى کند یا نه. حتى این حرف ها 
که مى زنم تا حدى تکرارى اســت که مرا ناراحت مى کند، هیچ حرف تازه اى ندارم 
که بگویم و سال هاست که این حرف ها زده مى شــود. این سیستم بزرگ به ناجى 

بزرگى هــم احتیاج دارد یا حتى به چندین ناجى تا بتوانند به ســرپا شــدن تلویزیون 
کمک کنند.

کامبیز دیرباز، بازیگر ســینما و تلویزیون که امسال با فیلم «سوءتفاهم» در جشنواره 
فیلم فجر حاضر بود درخصوص انتخاب هاى خــود در عرصه بازیگرى گفت: 
اکثر بازیگران حداقل در کالم مى گویند که مى خواهیم نقش هاى جدید را 
تجربه کنیم؛ ولى به هر حال روزگارى فکر مى کردم که ما بازیگران بعد 

از سال ها کار، تبدیل به انتخاب کننده مى شویم.
وى در ادامه افزود: بدون شــک مــا در ابتداى کار صرفــًا انتخاب 
مى شویم و زمانى که جا پاى خود را سفت کردیم و جایگاهى به دست 
آوردیم، مى توانیم خودمان آثار را انتخاب کنیم. وقتى براى بازى در 
فیلم «دوئل» سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را دریافت کردم، فکر 
مى کردم با فیلم بعد از آن جایگاه خوبى در ســینما به دست مى آورم. 
به همین دلیل دو ســال صبر کردم تا در فیلم «به نــام پدر» اثر  ابراهیم 
حاتمى کیا به ایفاى نقش بپردازم و بعد از آن تصمیم گرفتم که خودم نقش ها 

را انتخاب کنم.
بازیگــر فیلم «دوئــل» با اشــاره بــه تجربه حضــور خود در ســینما به اشــتباه 
خود در مــورد نگاه بــه بازیگــران، تأکید کــرد: در حــال حاضر بعــد از 15 ســال بازیگرى 
فهمیدم که ذات بازیگر، انتخاب شــونده اســت. من نمى توانم همیشــه در ســینماى ایران انتخاب کنــم. زیرا بضاعت 
ســینماى ایران بضاعت بســیار محدودى اســت و در این بضاعت محدود و کم ریســک، باید پیشــنهادات خوب را در

 هوا قاپید.
وى افزود: تهیه کنندگان و کارگردانان ســینماى ایران به هیچ عنوان راضى به ریسک نمى شوند و معموًال نقش هایى را 

پیشنهاد مى کنند که مطمئن هستند شما از پس آنها بر مى آیید.
بازیگر سریال «نابرده رنج» درباره حضورش در فیلم «سوءتفاهم» تصریح کرد: من از همان ابتدا پیش بینى مى کردم که 
براى فیلم «سوء تفاهم» صف هاى عریض و طویل تشکیل نشود و البته امیدوارم در اکران عموم این پیش بینى غلط 
باشد، اما مى دانم که این فیلم براى مخاطب اهل تفکر اثرى بسیار جذاب است. این فیلم از همان پیشنهاداتى بود که 

در هوا قاپیدم.
دیرباز با ابراز امیدوارى نسبت به اکران فیلم «سوء تفاهم» خاطرنشــان کرد: اکثر تماشاگران «سوء تفاهم» اعتقاد 
داشتند که باید این فیلم را دوباره ببینیم و کســى نبود که از فیلم در همان لحظه اول بدش بیاید و همین به نظر من 

اتفاق بسیار خوبى است.
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مید چمنى 
دزدى هاى 
ختگان رقم 

ق فراهانى، 
ن صفارى، 
 غزل فرید
را تشکیل

گى مهرداد 
د اصالنى، 
ستند. «جن 

ک

با
خود در مــو
فهمیدم که ذات بازیگر، انتخاب شــون
ســینماى ایران بضاعت بســیار محد

 هوا قاپید.
وى افزود: تهیه کنندگان و کارگردانان
پیشنهاد مى کنند که مطمئن هستند
بازیگر سریال «نابرده رنج» درباره ح
براى فیلم «سوء تفاهم» صف هاى
باشد، اما مى دانم که این فیلم برا

در هوا قاپیدم.
دیرباز با ابراز امیدوارى نسبت به
داشتند که باید این فیلم را دوبار

اتفاق بسیار خوبى است.

براى بازى در فیلم حاتمى کیا
 2 سال صبر کردم

کامبیز دیرباز:
اظهارات پانته آ بهرام درباره صدا و سیما: 

مرا آدم متظاهرى مى پندارند
 اما مشکل از تلویزیون است

ى کودك و نوجوان 

شى، هنرى و 
ید تعدادى 

دى از 
سب 
ین 

 

 

سیامک انصارى در تازه ترین ساخته بهروز شعیبى، سریال شبکه 
خانگى «گلشــیفته» در نقش متفاوتى بازى مى کند.  تصویربردارى 
این مجموعه به تهیه کنندگى على اکبر نجفى و سرمایه گذارى صادق 
یارى هم اکنون در تهران ادامه دارد و تا کنون تمام بازیگران جلوى 

دوربین رفته اند.
انصارى که امسال در جشنواره فجر نامزد دریافت سیمرغ بلورین نقش 
مکمل مرد براى فیلم «بمب» شد، این روزها در نقش سرپرست یکى 
از تیم هاى فوتبال پرطرفدار پایتخت جلوى دوربین 

«گلشیفته» است.
در این مجموعه، مهدى هاشمى، مهناز افشار، 
سیامک انصارى، نازنین بیاتى، بهاره کیان 
افشــار، محمد بحرانى، امیر مهدى ژوله 
و شــیال خداداد، با حضور هومن سیدى 

بازى مى کنند.
پخش مجموعه «گلشیفته» برعهده 
مؤسسه ســرو رســانه پارسیان و 
همچنین جانشین تهیه کننده 
این پروژه مهدى یارى 

است.

سیامک انصارى در نقش سرپرست تیم فوتبال

فیلمبــردارى فیلم ســینمایى «دو طبقه 
روى پیلوت» بــه کارگردانــى ابراهیم 
ابراهیمیان در حالى از ســر گرفته شد که 
الناز شاکردوســت به دلیــل مصدومیت 
شدید در این پروژه به دستور پزشک قادر 
به همراهى ســازندگان این فیلم نیست. 
همچنین تهیه کنندگــى فیلم نیز از طرف 

کیومرث پوراحمد واگذار شده است.
ســازندگان «دو طبقــه روى پیلــوت» بازیگر 
دیگــرى را جایگزین الناز شاکردوســت کرده اند 
و به این ترتیــب فیلمبردارى چهارمین ســاخته 
ابراهیم ابراهیمیان پــس از تعلیقى کوتاه در حال 
انجام اســت. باید دید بازیگر جایگزین شده تا چه 
میزان به الناز شاکردوست شباهت خواهد داشت 

تا ادامه نقش او را در فیلم تازه ابراهیمیان ایفا کند. 
ابراهیمیان پس از حادثه مذکــور اعالم کرده بود 
که این حادثه خــارج از صحنــه فیلمبردارى رخ 
داده و بر اثر یک بى احتیاطــى بوده که نه به خانم 
شاکردوست ارتباط داشته و نه به پروژه!  همچنین 
الناز شاکردوست در آخرین پســت اینستاگرامى 
خود با گالیه از سازندگان «دو  طبقه روى پیلوت» 

نوشت: «تمام دردهایى که لحظه به لحظه کشیدم 
به اندازه دردى که قلبم از باور این جمله کشید که 
"سینما بى رحم است" نبود. بیش از ده روز است 
که حتى یک نفر از اعضاى پروژه اى که بخاطرش 

مصدوم شدم، حتى حالى از من نپرسیده اند!»
 شاکردوســت دقایقى بعد این پست را از صفحه 

خود حذف کرد.

«جن زیبا» بعد از جام جهانى اکران مى شود 

گالیه الناز شاکردوست

ااییاکممککا یییسسس

رث پوراح
زندگان«
ـرى را ج
ین ترتیــ
یم ابراهیم
 اســت.
ن به الناز

بب
ارهصدا و سیما: 

اوسیماســت که فارغ از 
هرام که تابستان امسال 
سیاست هاى تلویزیون 

رد.
یسنا گفت: وضعیت 
 شرایط راحت تر و 
ضر مطالب عجیبى 
یش  داشته باشد 
یونى هم که به
فاع کند، باید 
شروع کردم، 
ن شکل که 

ند و من 
کل از 
م که 
ى که 
این 
ت؛ 

نى 

لــىتبدیل خواهد 
س ترین مدیوم براى

و بیان کرد: یکى ره
ن که بودجه اى وجود 
خواند. در یک پروژه 

 حتى این حرف ها 
رف تازه اى ندارم 
تم بزرگ به ناجى 

پا شــدن تلویزیون 

ی و ر

ى مى پندارند
یزیون است

فیلمبــردارى فیلم ســینمایى «دو طبقه 
روى پیلوت» بــه کارگردانــى ابراهیم 
ابراهیمیان در حالى از ســر گرفته شد که 
الناز شاکردوســت به دلیــل مصدومیت 
شدید در این پروژه به دستور پزشک قادر 
به همراهى ســازندگان این فیلم نیست. 
همچنین تهیه کنندگــى فیلم نیز از طرف 

کیومر
ســاز
دیگــ
و به ای

ابراهیم
انجام
میزان
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 موضوع از آنجا آغاز شد که شرکت ایرانسل در یکى از بیلبوردهاى تبلیغاتى 
خود در نزدیکى پل فردوسى اصفهان بنر بزرگ پرسپولیس را زده بود و این 
موضوع خشم انبوه هواداران سپاهان در اصفهان را بر انگیخت. هواداران 
ســپاهان در فضاى مجازى به شــهردار اصفهان تاختند  و او را متهم به 
«بى غیرتى» نسبت به تیم شهرش کردند. آنها خطاب به قدرت ا... نوروزى 
نوشــتند که چرا اجازه نصب چنین بنرهایى در سطح شــهر اصفهان را 
مى دهد. این حمالت گسترده به شهردار اصفهان باعث شد تا روابط عمومى 

شهردارى اصفهان به این اتفاقات واکنش نشان دهد:
 مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان در گفتگوهایى 
مشترك با ســایت صداى سپاهان و خبرگزارى وابســته به شهردارى، 
در خصوص اعتراضات هواداران ســپاهان به درج یک بیلبورد در شهر 
اصفهان گفت: این بیلبورد در فضاى تبلیغات تجارى شهر منتشر شده که 
بهره بردارى از آن در اختیار کانون هاى آگهى و تبلیغاتى است که با نظر 
مراجع قانونى مشخص شده در قوانین مربوط با تبلیغات محیطى فعالیت 
مى کنند.وى افزود: طرح تبلیغاتى مورد اشاره هواداران سپاهان، توسط 
یک شرکت براى نمایش فعالیت هایش درج شده و چه از نظر درج و چه 
از نظر امکان نظارتى، ارتباطى با شهردارى اصفهان ندارد.ایمان حجتى با 
بیان اینکه دغدغه هواداران سپاهان قابل درك است، گفت: شرکت هاى 
تبلیغاتى بهتر است با درك صحیح از محیط تبلیغات و نیاز مخاطب نسبت 

به درج تبلیغ اقدام کنند.
سپاهانى ها که کوتاه بیا در این رابطه نبودند، فضاى مجازى را پر کردند از 

اعتراضات خود در این رابطه و نوشتند:
ســپاهان، مظلوم تر از همیشه حتى در شــهر خود؛ البته با وجود چنین 
شرایطى در باشــگاه  بیش از این انتظار نمی رود؛ با این حال هوادارانى 
هستند که همانند کوه پشت تیم خود هستند و باز هم مثل همیشه تیم خود 
را تنها نمی گذارند؛ حداقل انتظار ما هواداران از روابط عمومى باشگاه که 
سال ها در خواب زمستانى به سر می برد با توجه به اسپانسر بودن همراه 

اول و اسنپ، نصب هر چه سریع تر بنر تبلیغاتى سپاهان در این مکان (پل 
فردوسى) است.

 در این بین اکبر ابرقویى نژاد، رئیس سابق هیئت  فوتبال استان اصفهان که 
پیش تر یکى از گزینه هاى مدیرعاملى سپاهان بود در نامه اى سرگشاده به 

شهردار اصفهان نوشت:
«جناب دکتر نوروزي عزیز!

 اکثر مردم اصیل و بومی شهر اصفهان به شدت به تیم سپاهان عالقه دارند 
و به ویژه طرفداران همیشگی روي سکوها که در سرما و گرما و کمبود 
شرایط رفاهی در ورزشگاه ها با تعصب از آن دفاع می کنند،خط قرمز آنها 
هم تیم هاي سرخابی است. بحث قرارداد شرکت تبلیغاتی و متن قرارداد 
در این رابطه برایشان معنا ندارد و حتماً شهردار و مدیران شهري را مسبب 
آن می دانند. بهتر است قبل از اینکه این احساسات بیشتري جریحه دار 
شود و موضوع به چالش جدي براي شهرداري مبدل شود،دستور دهید  
سریعاً بنرهاي تبلیغی پرسپولیس از سطح شهر اصفهان جمع آوري شود. »

 موضوع به اینجا ختم نشد، جمعى از هواداران تیفوسى سپاهان در کنار 
آن بنر، ویدئویى را منتشــر کردند و در این ویدئو گفتند: به احترام دکتر 
مهرعلیزاده که پشت تیم ما در آمده  فعًال کارى نمى کنیم ولى 24 ساعت 
به مسئوالن وقت مى دهیم که بنرهاى پرسپولیس را در شهرمان جمع 
کنند و گرنه خودمان اقــدام مى کنیم. هر چند بگذریــم که قبل از این 

ضرب االجل، بخشى از بنر در آتش فندك یک هوادار سوخت!
 چند ساعت بعد بنر از محل مورد نظر جمع شد و دیگر اثرى از آن نبود تا 
ایرانسل، شهردارى و هر نهاد دیگرى که این کج سلیقگى را انجام داده 
بود متوجه شوند که به قول هواداران سپاهان اینجا اصفهان است و نباید 

از این شوخى ها کرد.
آخرین  مطلب و بیانیه  اتحادیه هواداران ســایبرى ســپاهان در فضاى 
مجازى هم یک هشدار بزرگ براى عدم تکرار این اتفاقات بود، در این 

بیانیه آمده بود:
اخیراً یک بنر تبلیغاتى ایرانسل براى تیم پرسپولیس در شهر دیده شد و 

سپاهانى هاى اصیل اقدامات الزم را در برچیدن آن انجام دادند.  همچنین 
یک بنر تبلیغاتى تیم استقالل در انزلى به پایین کشیده شد.گویا تبلیغات 
شبانه روزى در رادیو، تلویزیون و سایر رسانه ها کفاف نداده و سعى دارند 
این باور را به زور در ذهن مردم فرو کنند که حتماً باید طرفدار یکى از تیم 
هاى پایتخت بود ! اگر چه وضع امروز تیم مان نامساعد است اما هواداران 
بیدار هستند و با همین حرکت نشــان دادند که جایگاه فعلى تیم ذره اى 
از تعصب آنان کم نمى کند؛ بر خالف بســیارى از هواداران همین تیم 
پرسپولیس که تا دو سال پیش به قول خودشــان فوتبال ایران را دنبال 
نمى کردند، این بنرها را با خودتان به تهران ببرید و در آنجا نصب کنید؛ 
تاریخ فراموش نکرده که از چندین تیم ریشه دار تهرانى هراس داشتید و 
آنها را نابود کردید . اینکه عده اى همچنان در شهرهاى مختلف مى گویند: 
استقاللى یا پرسپولیسى هستم ولى تیم شهرم را هم دوست دارم؛ یک 
تفکر فاسد است و باید از بین برود. تیم هاى ریشه دار غیر تهرانى نیازى 
به چنین هوادارانى ندارند و هر کسى که سنگ سرخابى ها را به سینه بزند 
بهتر است اسم تیم شهر خود را فراموش کند؛ حق 10 درصدتان هم در 
ورزشگاه محفوظ!  اگر امروز مى بینید که هواداران واقعى تیم هاى مختلف 
در مبارزه با بى عدالتى همدل هســتند و در مقابل ســرخابى ها ایستاده 
اند، یک دلیل بیشــتر ندارد و آن هم این است که ظلم زیادى را متحمل 
شدند و بر کسى پوشیده نیست که فوتبال مملکت را در خدمت پایتخت 
درآورده اند. اگر بخواهیم از ظلم هایى که شــده صحبت کنیم، باید چند 

جلد کتاب چاپ کرد.
حال که مسئولین گفته اند هیچ نقشــى در نصب این بنرها ندارند، لطفًا 
بنرهاى سپاهان و ذوب آهن و اسپانســرهاى مربوط به آنان را در جاى 
جاى استان نصب کنند. سپاهان افتخار مى کند که از پرچمداران مبارزه با 
سرخابى ها بوده؛ مطمئن باشید که بحران کنونى را هم پشت سر گذاشته 
و دوباره پرچم فوتبال به قول خودشان -شهرستانى- را باال خواهیم برد. 
اینجا اصفهان است! لطفاً دیگر این شوخى ها را با ما نکنید که در این زمینه  

و براى این شوخى ها اصًال جنبه نداریم!

بنر پرسپولیس را در پل فردوسى آتش زدند

در اصفهان از این شوخى ها نکنید!
محسن کدخدایى

نصف جهــان   شــایدبه «کارلوس 
کى روش» نقد داشتیم و داریم اما 
اینکه یک بدنساز بشود وسیله اى 
براى چشم پوشى بر آن همه شادى 
که براى ما آورده چیزى نیســت 
که دوست داشتنى باشــد در این 
روزها به اصطالح پیشکسوتان ما 
حرف هایــى زدند که نــه تنها در 
دایره ادب نمى گنجد که در دایره 
انسانیت هم نبود، یعنى چه ما پول 
داده ایم؟یعنى چه تو را خریده ایم؟

یعنى چه جدوآبــادت؟ مگر دوران 
برده دارى است؟

نصف جهان این روزها رسانه ها از یک نام ویژه در اردوگاه زرد و نقش 
او در نجات سپاهان سخن مى گویند، به ویژه اینکه سرمربى جدید 
زردها هم به بازى او عالقه ویژه اى دارد. سخن از رضا دهقان است.

 اینطور که شواهد نشان مى دهد منصور ابراهیم زاده حساب ویژه اى 
روى رضا دهقان بازیکن جوان خود باز کرده است.

منصور ابراهیم زاده به صورت رسمى کار خود را از دیدار برابر 
پرسپولیس آغاز کرد؛ ولى در اولین حضور این سرمربى شکست 
2 بر صفر برابر شــاگردان «برانکو ایوانکوویچ» ســبب شد تا 

سپاهانى ها چهارمین شکست پیاپى را تجربه کنند، با این حال منصور 
ابراهیم زاده در دقیقه 76 رضا دهقان را جایگزین مهرداد محمدى کرد 
تا اعتمادش به این بازیکن جوان را نشــان دهد. ابراهیم زاده در دیدار 

بعدى مقابل فوالدخوزستان نیز از ابتدا رضا دهقان که 
در پست هافبک تهاجمى بازى مى کند و پیش از او 
فرصتى اینچنینى پیدا نکرده بود را وارد میدان کرد و 

شاید اگر ضربه فنى دهقان با بدشانسى به 
دیرك دروازه برخــورد نمى کرد، خیلى 
بیشــتر در مورد ایــن بازیکن صحبت 

مى شد.
چیزى که از تمرینات سپاهانى ها مشخص 
اســت، اینکه منصور ابراهیم زاده حساب

ویژه اى روى بازیکن 20 ساله خود 
باز کرده اســت و دهقان هم 

بهترین فرصــت را دارد 
تا بــا نشــان دادن 
توانایى هاى خود در 
دیدارهاى باقیمانده، 
جاى خــود را میان 
نفرات ســپاهان 
فصل آینده باز کند. 
در حــال حاضر 
مــى تــوان از 

دهقان بــه عنوان 
اســلحه پنهان ابراهیم زاده 

نام برد.

حضور «کرار جاســم» در بازى دوســتانه تیم ملى عراق باعث 
محرومیت تیم نفت آبادان از وجود این بازیکن در دو بازى بعدى 
مى شود.نام کرار جاسم بازیکن خط میانى تیم صنعت نفت آبادان 
براى حضور در بازى دوســتانه تیم هاى ملى عراق و عربســتان 
ســعودى، همچنین یک تورنمنت چهار جانبه که در کشور عراق 
برگزار مى شــود، در لیســت بازیکنان موردنظر «باســم قاسم» 

سرمربى تیم ملى این کشور قرار گرفته است.
این در حالى است که بازى دوستانه عراق و عربستان سعودى 27 
فوریه (8 اسفندماه) برگزار مى شود و نفت آبادان در این تاریخ درگیر 
بازى هاى لیگ برتر است. صنعت نفت چهارم اسفند میهمان نفت 
تهران است و یازدهم اسفند به دیدار مشکى پوشان مشهد مى رود.

با توجه به اینکه صنعت نفــت از جام حذفى خارج شــده و همه 
تمرکز این تیم روى ادامه لیگ برتر اســت، بعید به نظر مى رسد 
که مسئوالن این تیم در شرایط حساس کنونى، اجازه سفر برون 
مرزى به کرار جاسم براى حضور در یک بازى دوستانه و تورنمنت 

چهار جانبه را بدهند.
تصمیم نهایى در ایــن خصوص بعد از  

مشــورت کادر فنى و مدیریت تیم 
نفت آبادان اتخاذ مى شــود و به 
اطالع فدراسیون فوتبال عراق 

خواهد رسید.

 

نصــف جهــان  یکى از 
ورزشى نویسان برجسته 

کشور در توییتر خود نوشته: 
«آقاى  على کریمى؛ 

شما  ســپیدرود که 
هوادار دارد، بازیکن 

دارد، لیگ برترى است و سکو دارد 
را نمى توانى جمع کنى مى خواهى کل فوتبال 
ایران را سامان بدهى؟ کسى از تو پرسیده با کدام 
سابقه مربیگرى رفتى نشســتى روى نیمکت 
تیم ملى یا چطور تیــم لیگ برترى نفت تهران 
و سپیدرود را دو دستى تقدیمت کردند؟ سال ها 
پرسپولیس، بایرن مونیخ، شالکه و تیم ملى بودى 
بحثى نیست اما اینها توجیهى براى مربیگرى 

جهشى نمى تواند باشد.»
به نظر مى رسد حرف این همکارمان خیلى بى 

ربط  نیست!

 بــازى رفــت تیم هاى اوسترشــوند و 
آرســنال در مرحله حذفى یورولیگ در 
سوئد برگزار شــد و تیم انگلیسى موفق 
به پیروزى 3برصفر بر میزبان خود شد. 
با وجود باخت به آرسنال، سامان قدوس 
ملى پوش ایرانى اوسترشــوند یکى از 
بهترین بازیکنان میدان و البته بهترین 
بازیکن تیمش بود. او بسیار باانگیزه 
و پرتالش ظاهر شد و اگر سیو 
دیدنى «داوید اوسپینا» نبود، 
سامان قطعًا مى توانست 
دروازه آرســنال را باز 

کند.  
 

نصف جهــان  متن بیانیه جدید  «کارلوس کى روش»، دو نکته را نشان 
مى دهد: اول اینکه کى روش متوجه تاکتیک غلطش برابر  على کریمى 
شده. با اینکه بر مواضعش پافشــارى کرده و خواهان عذرخواهى على 
کریمى است، اما این بار لحنش فرق کرده و کلماتش به دقت انتخاب 
شده اند. از طعنه به استعفاى کریمى و صفات تحقیرآمیز خبرى نیست 
و به جاى «اتهامات بزدالنه  (coward accusations)» از «اتهامات 
غیرمنصفانه و ناعادالنه» استفاده شده که بار احساسى کمترى دارند. 
کى روش حتى یک قدم هم جلوتر رفته و گفته «منابعى در پشت صحنه» 

به على کریمى اطالعات غلط داده اند.
دوم اینکه کى روش از آمادگى مصاحبه با  عادل فردوسى پور گفته و اینکه 
على کریمى «بعد از» جواب هاى او باید عذرخواهى کند، یعنى به طور 
ضمنى گفته نمى خواهد رودررو مناظره کند، چیزى که آن شــب على 

کریمى خواسته بود: «چشم تو چشم.»

2 مهاجم گلزن ذوب آهن و لوکوموتیو براى صدرنشین شدن در جدول 
گلزنان آسیایى تالش مى کنند. 

ذوب آهن در دومین هفته از رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا در مرحله 
گروهى باید به مصاف لوکوموتیو تاشــکند برود و دو تیم در شرایطى 
مقابل هم قرار مى گیرند که امید زیادى به مهاجمان گلزن خود دارند.

تا این لحظه از ذوب آهن مرتضى تبریزى با دو گلى که موفق شــده 
به آیزاول هند در پلى آف بزند آقاى گل آســیایى این تیم محســوب 
مى شود و در ســمت مقابل هم «ایکرام جون»، مهاجم ازبکستانى 
لوکوموتیو با دو گلى که به الوحده زده آقاى گل این تیم محســوب 
مى شود.آقاى گل هاى آسیایى تا این لحظه «مودسته» از تیانجین و 
«دامیانوویچ» از سوان  سامسونگ هستند که سه گل به ثمر رسانده اند 
و تبریزى و ایکرام جون به دنبال رســیدن به گل سوم و صدرجدول 

هستند.

مهدى طارمى که بــه تازگى پیراهــن الغرافه را 
برتن کــرده بــار دیگر موفــق به گلزنى شــد. 
الغرافه قطر موفق شــد با گلزنــى مهاجم ایرانى 
خود با نتیجه 2 بــر صفر حریفش را شکســت

 دهد.
 درهفته هفدهم لیگ ستارگان قطر، الغرافه در 
استادیوم «ثانى بن جاسم» مقابل الخریطیات 
رده دهمى قرار گرفت و موفق شــد با گل هاى 
«عثمان الیهرى» در دقیقه 18 و مهدى طارمى 

در دقیقه 94 به برترى دست یابد. 
طارمى در دقیقه 68 به عنوان ســومین تعویضى 
الغرافه به جاى «ســعید عیســى» وارد زمین شد 
و در چهارمین دقیقه وقت هاى تلف شــده بازى 
بــا الخریطیات توانســت گلزنى کنــد تا تیمش 
در ایــن دیــدار خانگى بــه برترى 2 بــر صفر

 برسد. 

نفت، کرار را مى دهد؟ اسلحه پنهان منصور

کند و پیش بازى مى تهاجمى
 پیدا نکرده بود را وارد میدان ک

ى دهقان با بدشانسى به 
ــورد نمى کرد، خیلى 
یــن بازیکن صحبت 

ت سپاهانى ها مشخص 
صور ابراهیم زاده حساب

0ن 20 ساله خود 
دهقان هم

را دارد
دن 
در 
ه، 
ن 

ن
راهیم زاده 

مهدىط
برتن کـ
ق الغرافه
خود با
 دهد
 دره
استاد
رده د
«عثما
در دقیقه
طارمى
ب الغرافه
در چه و
بــا الخ

در ایــن
 برسد. 

چهار جانبه را بدهند.
تصمیم نهایى در ایــن خصوص بعد از
مشــورت کادر فنى و مدیریت تیم
نفت آبادان اتخاذ مى شــود و به
اطالع فدراسیون فوتبال عراق

خواهد رسید.

مربیگرى 
جهشى!

سامان عالى بود

نبرد تبریزى و ایکرام جون چشم تو چشم! این حرف ها 
یعنى چه؟!

طارمى
  یکى از  در قطر مى تازد

ن برجسته 
ر خود نوشته: 

ریمى؛
د که 
یکن

ى است و سکو دارد 
مع کنى مى خواهى کل فوتبال 
دهى؟ کسى از تو پرسیده با کدام 
ى رفتى نشســتى روى نیمکت 
ور تیــم لیگ برترى نفت تهران 
 دستى تقدیمت کردند؟ سال ها 
ن مونیخ، شالکه و تیم ملى بودى 
ا اینها توجیهى براى مربیگرى 

ند باشد.»
 حرف این همکارمان خیلى بى 

 بــازىرفــت تیم هاى
آرســنال در مرحله حذفى
ا سوئد برگزار شــد و تیم
3برصفر بر می 3به پیروزى
با وجود باخت به آرسنال،
ملى پوش ایرانى اوستر
بهترین بازیکنان میدان
ا بازیکن تیمش بود.
و پرتالش ظاهر
دیدنى «داوید
سامان قط
دروازه آ
کند. 

 اوسترشــوند و 
فى یورولیگ در 
انگلیسى موفق 
شد.  خود یزبان
، سامان قدوس 
شــوند یکى از 
ن و البته بهترین

 او بسیار باانگیزه 
ر شد و اگر سیو 
د اوسپینا» نبود، 
طعًا مى توانست 
آرســنال را باز 

ى 

ى بودسامان عالى

را نشان  ه
ى کریمى 
هىعلى 
ت انتخاب 
ى نیست 
«اتهامات 
ى دارند. 
 صحنه» 

هو اینکه 
ى به طور 
ـبعلى 

ن از روابط عمومى باشگاه که 
وجه به اسپانسر بودن همراه 

بیانیه آمده بود:
اخیراً یک بنر تبلیغاتى ایرانسل براى تیم پرسپولیس در شهر دیده شد و

اینج
و براى

در اردوگاه زرد و نقش 
که سرمربى جدید 
 از رضا دهقان است.

 زاده حساب ویژه اى 
ت.

 را از دیدار برابر 
رمربى شکست 
» ســبب شد تا 

ند، با این حال منصور
ن مهرداد محمدى کرد 
د. ابراهیم زاده در دیدار 

ن که 
ا شا

صور

ش از او
کرد و 

مرب



ورزشورزش 05053164 سال چهاردهمیک شنبه  29 بهمن  ماه   1396

سعید نظرى

در صورتى که «برانکو ایوانکوویچ» محسن مسلمان را براى فصل  
بعد  نخواهد این سپاهان خواهد بود که با تورى بزرگ  براى شکار 
او خیز بر مى دارد. هرچند روزنامه پیروزى در شماره اخیر خود مدعى 
شد که محسن مسلمان یکى از بازیکنانى است که برانکو خواهان تمدید 
قراردادشان شــده با این همه یکى از خبرگزارى ها در گزارشى پیش بینى 

کرده که مهندس قرمزها به سرنوشت پیام صادقیان و رامین رضاییان دچار خواهد شد.
 اینکه چرا مسلمان از چشم برانکو افتاد چند دلیل دارد که مهمترین آن  برمى گردد به عملکرد ضعیف 
این بازیکن در رقابت هاى آسیایى و بازى هاى حساسى که پرسپولیس در این فصل مقابل االهلى و 
الهالل انجام داد. شماره 77 سرخپوشان در دیدار هاى رفت  و برگشت مقابل این تیم ها (به ویژه دیدار 
رفت با الهالل) از ضعیف ترین نفرات تیمش بود. به نوعى برانکو همان مقطع متوجه شــد که روى 
بازى هاى بین المللى و حساس تیمش نمى تواند روى مسلمان به عنوان یک هافبک تراز اول حساب 
کند. از همان موقع به بعد هم این بازیکن کم کم در پرســپولیس جایگاه اصلى خود را از دست داد. 
مسلمان جدا از مسائل فنى در موارد اخالقى هم رفتارش در تمرینات طورى نبوده که برانکو از وى 
رضایت داشته باشد از این رو به طور کل از اندیشه هاى این مربى خارج شده است. در شرایط فعلى 
که برانکو از دو هافبک دفاعى در ترکیب تیمش استفاده مى کند، وحید امیرى و فرشاد احمدزاده به 
عنوان دو هافبک کنار مورد استفاده قرار مى گیرند. سیامک نعمتى و «بشار رسن» هم بازیکنان 
رزرو در این دو پست به حساب مى آیند که اخیراً احمد نوراللهى هم به این جمع اضافه شده است. 
با این شرایط مسلمان گزینه چهارم براى تعویض برانکو در مرکز میدان به حساب مى آید. از 
این رو حتى اگر برانکو تمایلى براى تمدید قرارداد مسلمان نداشته باشد اصًال نباید تعجب کرد.
به گزارش نصف جهان، ســپاهانى ها که عالئم عدم تمایل برانکو بــه تمدید قرارداد با 
مسلمان رادریافت کرده اند، براى جذب او در فصل آتى خیز برداشته اند، ضمن اینکه 
با توجه به کرى خوانى هاى شــدیدى که مسلمان علیه 
استقاللى ها داشته، حضور او در اردوگاه آبى سخت 
است و سپاهان مى تواند بهترین آدرس براى این 

هافبک خالق باشد.

خشایار بیدمشکى

نصــف جهــان    خبرگــزارى «ایلنا» و روزنامــه «ایران 
ورزشــى» در گزارش هاى جداگانه اى به بررسى عدد 
قرارداد و سرنوشت بازیکنان خارجى این فصل سپاهان 
پرداخته اند. گزارشــى که بى اطالعــى در بخش هایى 
از آن کامًال محسوس است. بخشــى از گزارش این دو 
رسانه را با هم مى خوانیم تا قضاوت بهترى نسبت به آن 

داشته باشیم.
اینکه سپاهان که امســال اصًال وضعیت خوبى ندارد، تا 
امروز نزدیک به ده میلیارد تومان بــراى جذب بازیکن 
خارجى هزینه کرده. «لى اولیویرا»، دروازه بان سپاهان 
در نیم فصل اول بود کــه مبلغ قراردادش چیزى حدود 

300 هزار دالر براى اصفهانى ها آب خورد.
«ژایرو رودریگز» در پست دفاع و «رافائل کریوالرو» 
در پست هافبک، دو بازیکن دیگرى بودند که باشگاه 
ســپاهان در مجموع حــدود 800 هــزار دالر براى 
جذبشــان هزینه کرد.«لى اولیویرا» هم که از فصل 

گذشته در این تیم مانده بود نتوانست انتظارات را برآورده 
کند تا کرانچار قبل از رفتنش، دروازه بان خارجى دیگرى 
را جایگزین او کند. بعد از بررســى هاى فراوانى که براى 
انتخاب دروازه بان از میان گزینه هــاى داخلى و خارجى 
صورت گرفت در نهایت «ابراهیم عالمه» عراقى به عنوان 
سنگربان طالیى پوشان انتخاب شد که مبلغ قراردادش 
به همراه مبلغ مورد نیاز براى دریافت رضایتنامه او، حدود 

300 هزار دالر براى باشگاه سپاهان آب خورد.
«مروان حســین» بازیکن دیگرى بود کــه کرانچار در 
همان ابتــداى فصل بــراى تقویت خــط حمله تیمش 
جذب کرد و بابت جذب او حــدود 300 هزار دالر، روى 
دست باشگاه ســپاهان هزینه گذاشــت. با اینکه مروان 
حسین هم چندان خرید خوبى به حســاب نمى آمد اما از 
بین چهار بازیکن خارجى که باشــگاه سپاهان در ابتداى 
فصل جذب کرده بود، تنها او هنوز در سپاهان مانده است.

عالوه بر این «ادون حســنى»، هافبک دیگرى است که 
ســپاهانى ها به تازگى در نیم فصل دوم جذب کرده اند و 

برایش 150 هزار دالر هم هزینــه کرده اند.بدون در نظر 
گرفتن بازیکن جدیدى که در راه سپاهان است، این فصل 
تا همین حاال این باشــگاه اصفهانى براى شش بازیکن 
خارجى اش حداقل حدود یک میلیــون و 600 هزار دالر 

هزینه کرده است.
به گزارش نصف جهان، این رسانه ها که حتى عدد قرارداد 
برخى بازیکنان سپاهان را هم  اشتباه درج کرده اند به این نکته 
توجه نکرده اند که بازیکنانى مانند  اولیویرا، ژایرو و  رافائل 
به طور توافقى قراردادهاى خود را فســخ کردند و هر چند 
مقدارى زیاد اما بخشى از مبلغ قرارداد خود را دریافت کردند  
و نه همه آن را. درصورتى که همه مبلغ قراردادهاى خود را 
کامل دریافت مى کردند  این ادعاى دو رسانه مى توانست 
تا حدودى به واقعیت نزدیک باشد، هر چند اصل عدد مورد 
ادعاى ایلنا و ایران ورزشى هم مخدوش است و در مبالغ مورد 
اشاره بزرگنمایى شده است،چرا که درست است که عمده 
خارجى هاى امسال سپاهان بنجل و بى کیفیت بوده اند ولى 

نه با این عدد و رقم!

ســیاه جامگان با وجود تغییر و تحوالتى که انجام داد کماکان در انتهاى جدول رده 
بندى قرار دارد و این موضوع نزدیــک بود بازهم موجب تغییراتــى دیگر در این

 تیم شود.
رضا عنایتى از سیاه جامگان استعفا کرد و برگشــت و این نشان مى دهد 

قعرنشــین جدول رده بندى با مشکالتى دســت و پنجه نرم مى کند. 
محمد ناصرى دروازه بان تیم سیاه جامگان در این باره 

گفت:«به نظرم تیم شرایط خوبى دارد و خوب تمرین 

و بازى مى کند و فقط در بحث نتیجه گیرى مشکل دارد. به 
علت همین آقاى عنایتى تصمیم به استعفا گرفت، هرچند خوشبختانه ایشان 

برگشت.»  
 دروازه بان ســیاه جامگان درباره بــازى هفته آینده تیمش برابر ســپاهان گفت:« 
ســپاهان تیم پایین جدولى اســت. اگر بتوانیم آنها را شکســت دهیم و یک گام به 
ســمت باال برویم مطمئنًا مى توانیم شــرایطمان را بهبود دهیــم و امیدوارتر از قبل

 شویم.»

نصف جهــان  ذوب آهن هنوز در نیــم فصل دوم باالتر 
از پرســپولیس اســت و باید دید مى توانند این روند را 
حفظ کند.استقالل تهران  هم بیشترین صعود و پارس 
جنوبى بیشــترین نزول در جدول لیگ برتر نســبت به 
نیم فصل اول را داشته اند. با برگزارى بازى عقب افتاده 
فوالد خوزســتان برابر پیکان، جــدول نیم فصل دوم تا 
پایان هفته هشتم دور برگشت کامل شد. تنها عدد صفر 
موجود در ایــن جدول به تیم بدون باخت پرســپولیس 
مربوط مى شود که شکستى را در نیم فصل دوم متحمل

 نشده است.
استقالل تهران نسبت به بازه زمانى مشابه در نیم فصل 
اول، هشت پله صعود کرده و بیشترین صعود در جدول را 
داشته است. استقاللى ها در پایان هفته هشتم دور رفت 
در رده یازدهم قرار گرفته بودند، اما کسب 15 امتیاز در 
دور برگشت، آبى پوشــان را تا رده سوم جدول نیم فصل 

دوم باال آورده است.

بیشترین نزول نسبت به بازه زمانى مشــابه نیز به تیم 
پارس جنوبى جم تعلق مى گیرد. شاگردان مهدى تارتار 
که در پایان هفته هشــتم دور رفت در رده اول جدول و 
صدرنشین مسابقات بودند، ده پله نزول داشته و در رده 

یازدهم جدول نیم فصل دوم ایستاده اند.

ذوب آهن اصفهان هم تنها تیمى است که در نیم فصل 
دوم بیشتر از پرسپولیس امتیاز کسب کرده است. ذوبى ها 
البته در آخرین بازى متحمل شکست سنگینى برابر سایپا 
شدند و باید دید در ادامه مى توانند این برترى نسبت به 

پرسپولیس را حفظ کنند یا خیر.

نصف جهــان  بازتاب گزارش سایت AFC در مورد تعداد 
سانتر هاى هفته اول لیگ قهرمانان در رسانه هاى ایران 
جالب توجه بود.سایت کنفدراسیون آسیا بعد از هر هفته از 
لیگ قهرمانان آسیا گزارش هایى آمارى از بازى ها را منتشر 
مى کند و عملکرد تیم ها در آیتم هاى مختلف را ارائه مى دهد. 
یکى از این آیتم ها که   منتشر شده، معرفى تیم هایى است که 

در بازى هاى خود بیشترین سانترها را داشته اند.
در این آیتم تیــم گوانگژوى چین با 57ســانتر در بازى با 

تعداد ســانتر را در بوریرام تایلند بیشترین 
هفته اول لیگ یــک بــازى در 

داشته است. قهرمانان آسیا 
42سانتر استقالل  با 

بــازى  در 
مقابل الریان 
قطــر در این 
آیتم دوم است 
و چونبوك کره با 
32سانتر در برابر 
کاشیوا ریسول، 
کاشیما آنتلرز 
با 30سانتر در 

بازى با شانگهاى شنهوا و ســرانجام الغرافه با 28سانتر در 
بازى با الجزیره در رده هاى ســوم تا پنجم این جدول قرار 
دارند. حضور سه تیم از شرق آسیا در این جدول که ما آنها 
را با فوتبالى تاکتیکى، سریع و روى زمین مى شناسیم کمى 

غافلگیرکننده است.
 تعداد زیاد سانتر در یک بازى معموًال به عنوان یک نکته 
منفى در بازى یک تیم قلمداد مى شــود و به معناى بازى 
مستقیم و تقریباً بدون برنامه و تاکتیک است. با این حساب 
حضور تیم گوانگژو با هدایت «فابیو کاناوارو» در صدر این 
جدول با 57سانتر کمى عجیب به نظر مى رسد. گوانگژو در 
لیگ برتر چین در سال 2017 با اختالف 6 امتیاز قهرمان 
شده و در سال هاى اخیر همواره به جمع هشت تیم برتر لیگ 
قهرمانان آسیا هم صعود کرده قطعاً کیفیت فنى خوبى دارد 
و آمار 57سانتر در یک بازى از چنین تیمى، کمى عجیب 
است. آمار 42ســانتر براى استقالل هم کمى غیرمنتظره 
به نظر مى رسد. هر چند آبى ها گل تساوى خود را با استفاده 
از همین تاکتیک به ثمر رســاندند اما فرم بازى این تیم و 

حمالتش در بازى با الریان نشــان داد که استقالل زیاد 
هم متکى به سانتر نیست و ارسال از جناحین یکى از 

تاکتیک ها و نه تاکتیک اصلى این تیم است.
تنها توجیه به وجود آمدن چنیــن آمارهایى عقب 
افتادن از حریف اســت که در مورد چهــا ر تیم از 
پنج تیم ایــن جدول صدق مى کند. اســتقالل، 
کاشیما آنتلرز، کاشیوا ریسول و الغرافه، همگى 
در مقطعى از بازى، از حریفان خود عقب افتادند 
و براى جبران عقب ماندگى خود رو به سانترهاى 

بلند و کوتاه آوردند. این توجیه در مورد 

گوانگژو هم که اتفاقاً با اختالف زیاد در صدر این جدول قرار 
دارد صدق مى کند. گوانگژو با هدایت کاناوارو در دقیقه 17از 
بوریرام پیش افتاده و در دقیقه 57گل تساوى را دریافت کرده 
است و احتماًال از همین مقطع از بازى براى رسیدن به گل 
برترى از تاکتیک سانتر استفاده کرده و البته به نتیجه نرسیده 
است.  به گزارش نصف جهان،به هر حال به نظر مى رسد 
این همه تعداد سانتر از تیم هایى که تحت هدایت کاناوارو 
و شفر هستند بعید و عجیب است، هر چند استقالل در این 

سانتر آن هم با داشتن سال ها به حربه 
یکنــى  ز خســرو با مثــل 
بیش از حد عادت حیــدرى 
ه  د است.کــر

سعید نظرى

در صورتى که «برانکو
بعد نخواهد این سپاه
بر مى دارد. هرچن خیز او

شد که محسن مسلمان یکى
ی قراردادشان شــده با این همه
کککککککککرده که مهندس قرمزها به سرنوشت پیام صادقیان و ر
 اینکه چرا مسلمان از چشم برانکو افتاد چند دلیل دارد که
این بازیکن در رقابت هاى آسیایى و بازى هاى حساسى
7الهالل انجام داد. شماره 77 سرخپوشان در دیدار هاى رف

رفت با الهالل) از ضعیف ترین نفرات تیمش بود. به نوعى
بازى هاى بین المللى و حساس تیمش نمى تواند روى مس
کند. از همان موقع به بعد هم این بازیکن کم کم در پرس
مسلمان جدا از مسائل فنى در موارد اخالقى هم رفتارش
رضایت داشته باشد از این رو به طور کل از اندیشه هاى
که برانکو از دو هافبک دفاعى در ترکیب تیمش استفا
س عنوان دو هافبک کنار مورد استفاده قرار مى گیرند.
ررزرو در این دو پست به حساب مى آیند که اخیراً احم
این شرایط مسلمان گزینه چهارم براى تعویض ببابا
اایاین رو حتى اگر برانکو تمایلى براى تمدید قرارداد
به گزارش نصف جهان، ســپاهانى ها که عال
مسلمان رادریافت کرده اند، براى جذب او

با توجه به کرى
استقاللى
است

هافبک

خیز سپاهان
 براى 

شکار مسلمان

7دایت کاناوارو در دقیقه 17از 
گل تساوى رادریافت کرده

ز بازى براى رسیدن به گل 
کرده و البته به نتیجه نرسیده 
به هر حال به نظر مى رسد 
ى که تحت هدایت کاناوارو 
این هرچنداستقاللدر ت،

دروغ 10 میلیاردى براى بازیکنان خارجى سپاهان

بنجل بودند ولى نه با این مقدار!

در شرایطى که «کارلوس کى روش» خبر مصدومیت اشــکان دژآگه را در صفحه فیسبوکش 
منتشر کرده و گفته مى شود که این بازیکن به دلیل عمل جراحى، تا اردیبهشت ماه سال آینده 

دور از میادین خواهد بود، سکوت انگلیسى ها و به خصوص باشگاه ناتینگهام فارست درباره 
مصدومیت کاپیتان تیم ملى اتفاق عجیبى است. خبرگزارى فارس با اشاره به این موضوع 

نوشته:«"آیتور کارانکا"،سرمربى اسپانیایى ناتینگهام فارست در تازه ترین مصاحبه اش 
هیچ اشاره اى به مصدومیت هافبک ایرانى خود نکرده و حتى گفته که بازیکنان جدیدى 

که اخیراً با تیم بازى نکردند در مسابقات پیش رو آماده بازى هستند!»
 

سکوت در فارست!

در بازىهاى خود بیشترین سانترها را داشته اند.
7در این آیتم تیــمگوانگژوى چین با 57ســانتر در بازى با 

تعداد ســانتر را در بوریرام تایلند بیشترین
هفته اوللیگیــک بــازى در 

داشته است. قهرمانان آسیا 
42سانتر استقالل  با 

بــازى  در 
مقابل الریان 
این قطــر در

آیتم دوم است 
و چونبوك کره با
32سانتر در برابر

کاشیوا ریسول، 
کاشیما آنتلرز 
30سانتر در  0با

منفى در بازى یک تیم قلمداد مى شــود و به معناى بازى 
مستقیمو تقریباً بدون برنامه وتاکتیک است. با اینحساب 

حضور تیم گوانگژو با هدایت «فابیو کان
57سانتر کمى عجیب به نظر م 7جدول با

سال2017 با اختالف 7لیگ برتر چین در
شده و در سال هاى اخیر همواره به جمع ه
قهرمانان آسیا هم صعود کرده قطعاً کیف
7و آمار 57سانتر در یک بازى از چنین تی
2است. آمار42ســانتر براىاستقالل هم
به نظر مى رسد. هر چند آبى ها گل تساو
ف ازهمین تاکتیکبه ثمر رســاندند اما
حمالتشدر بازىبا الریان نشــان داد
هم متکى به سانتر نیست و ارسال از ج
تاکتیک ها و نه تاکتیک اصلى این تیم اس
تنها توجیه به وجود آمدن چنیــن آمار
مورد چه افتادناز حریفاســت که در
پنج تیم ایــن جدول صدق مى کند. اس
کاشیما آنتلرز، کاشیوا ریسول و الغرافه
در مقطعى از بازى، از حریفان خود عقب

و شفر هستند بعید و عجیب است
سال ها به حربه 

یکنــى  ز با
حیــدرى

ه  د کــر

ت، هر چند استقالل در این 
سانتر آن هم با داشتن 
خســرو  مثــل 
بیش از حد عادت 

است.

 است. با این حساب 
ناوارو» در صدر این 
مى رسد. گوانگژو در 
6ف6 امتیاز قهرمان 
هشت تیم برتر لیگ 
فیت فنى خوبى دارد 
تیمى، کمى عجیب 
م کمى غیرمنتظره 
وى خود را با استفاده 
 فرم بازى این تیم و 

 که استقالل زیاد 
جناحین یکى از 

ست.
رهایىعقب
هــا ر تیم از 
ســتقالل، 
ه، همگى 
بافتادند 

به س و براىجبران عقب ماندگى خود رو
بلند و کوتاه آوردند. این توجیه

سانترهاى 

این همه سانتر در 2 بازى ؟

از کاناوارو و شفر بعید بود!

نصـ
ورز
قرار
پردا
از آن
رسا
داشت
اینک
امرو
خا
د
0
»

فیسبوکش  ه
 سال آینده 

ت درباره 
وضوع 

 اش 
دى

هدر مورد 

نصف جهــان  على کریمى و منتقدان فدراسیون فوتبال 
ســوژه جدیدى براى انتقاد از تــاج و همکارانش پیدا
 کرده انــد. اینکه بعد از منتفى شــدن ســفر تیم هاى 
عربستانى به ایران، حاال کنفدراسیون فوتبال آسیا هم 
حاضر به پرداخت غرامت به نمایندگان ایران نیســت. 
سایت برنامه تلویزیونى 90 درباره این موضوع نوشته:

«با این اوصــاف ظاهــراً هزینه میزبانــى نمایندگان 
ایــران در کشــور بى طــرف در فصل گذشــته لیگ 
قهرمانان آســیا که مبلغــى در حدود شــش میلیارد 

تومان بــرآورد مى شــود دوباره بــه فوتبــال ایران 
بــر نخواهد گشــت و ایــن هزینــه بــراى فصول 
بعدى نیــز به فوتبــال ایــران تحمیل خواهد شــد! 
نکته جالب این اســت که یک ماه پیش در کمیته مالی 
AFC به محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون فوتبال 
ایــران و عضو ایــن کمیته اعالم شــده کهAFC به 
فدراسیون فوتبال ایران و باشــگاه هاي ایرانی غرامت 
نمی دهد اما او و فدراســیون فوتبال ایــن موضوع را 

مسکوت گذاشته اند!»

باالتر مفصلدوم نی در هنوز

ذوب آهن، هنوز آن باال!

آ

غرامت فرمالیته شد!

ســیاه جامگان با وجود تغییر و تحوالتى که انجام داد کماکان در انتهاى جدول رده 
بندى قرار دارد و این موضوع نزدیــک بود بازهم موجب تغییراتــى دیگر در این

 تیم شود.
رضا عنایتى از سیاه جامگان استعفا کرد و برگشــت و این نشان مى دهد 

قعرنشــین جدول رده بندى با مشکالتى دســت و پنجه نرم مى کند. 
محمد ناصرى دروازه بان تیم سیاه جامگان در این باره 

گفت:«به نظرم تیم شرایط خوبى دارد و خوب تمرین 

و بازى مى کند و فقط در بحث نتیجه گیرى مشکل دارد. به 
علت همین آقاى عنایتى تصمیم به استعفا گرفت، هرچند خوشبختانه ایشان 

برگشت.»  
 دروازه بان ســیاه جامگان درباره بــازى هفته آینده تیمش برابر ســپاهان گفت:« 
ســپاهان تیم پایین جدولى اســت. اگر بتوانیم آنها را شکســت دهیم و یک گام به 
ســمت باال برویم مطمئنًا مى توانیم شــرایطمان را بهبود دهیــم و امیدوارتر از قبل

 شویم.»

دروازه بان سیاه جامگان: سپاهان تیم پایین جدولى است!
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یک متخصص طب سالمندان گفت: در صورتى 
که استرس و اضطراب در دوران سالمندى تداوم 
پیدا کند و مقدار آن زیاد شود، مى تواند سالمندان 

را فرسوده و آسیب پذیر کند.
احمد دلبرى در خصوص اضطراب و استرس در 
دوره سالمندى و بازنشستگى گفت: اضطراب و 
استرس، جزو جدایى ناپذیر زندگى امروزه است، اما 
در صورتى که این اضطراب تداوم پیدا کند و مقدار 
آن زیاد شود، مى تواند سالمندان را فرسوده و آسیب 
پذیر کند. وى ادامه داد: از علت اصلى اضطراب 
و استرس در دوران بازنشســتگى مى توانیم به 
تنهایى و انزواى حاصل از مرگ همسر، دوستان و 

همچنین ترك فرزندان از خانه اشاره کنیم.
این متخصص طب ســالمندان در ادامه افزود: 
بیمارى هــاى مزمن و کاهش توانایى جســمى 
افراد در دوران ســالمندى، اختــالل در خواب، 
مراقبت از همســر بیمار، تغییر شــرایط و محل 
زندگى، ترس از وابســتگى به دیگران، ترس از 

مرگ و حمایت نشدن از دیگر عواملى است که 
باعث ایجاد اضطراب و اســترس افراد در دوران 
بازنشســتگى مى شــود. وى در ادامه به عالئم 
استرس در بازنشستگان اشاره کرد و بیان داشت: 
افزایش فشــار خون، تپش قلب، تندى تنفس، 
تعریق و سردى دســت ها، خستگى، اختالل در 
خواب، کابوس هاى شبانه، کاهش تمرکز، حواس 
پرتى، افسردگى و در بعضى مواقع پرخاشگرى و 
همچنین عالئم گوارشى و تکرر ادرار را مى توانیم 
از عوامل استرس نام ببریم. دلبرى در خصوص 
راه هاى مقابله با استرس و اضطراب تأکید کرد: 
یکى از راه هاى مقابله با استرس، برقرارى ارتباط 
با خداســت؛ راز و نیاز با پروردگار اثر آرام بخش 
بسیار در افراد مضطرب ایجاد مى کند. وى ادامه 
داد: کمک به اعضاى خانواده و اطرافیان، صحبت 
درباره مشکالت و نگرانى ها با خانواده و دوستان، 
به کارى مشغول شدن در مواقع استرس از دیگر 

راه هاست. 

6 ویتامین  
که به 
کنترل 

اشتها کمک 
مى کند

کبد نقشى کلیدى در سالمت ما ایفا مى کند و زمانى که این اندام درست کار 
نمى کند، احتمال تجربه عالئمى مانند خستگى، ضعف و مشکالت گوارشى 

افزایش مى یابد.
کبد اندامى با قابلیت انجام وظایف مختلف است. کبد خون را تمیز 

نگه مى دارد، به تنظیم ســوخت و ســاز کمک مى کند و قدرت 
دســتگاه گوارش را حفظ مى کند. همچنین این اندام مسئولیت 
پاالیش مواد مغذى موجود در غذاهاى مصرفى شــما و پخش 
آنها در سراسر بدن از طریق جریان خون و سپس حذف مواد زاید 

سمى باقیمانده از این فرآیند را بر عهده دارد.
افزون بر این نقش هاى حیاتى، کبد در تنظیم ذخیره خون 
نقش دارد و لخته شــدن خون و تجزیه سلول هاى آسیب 
دیده خون که مى توانند از طریق ادرار یا مدفوع دفع شوند، 

امکانپذیر مى شود.
بدون تردید، کبد نقشى کلیدى در سالمت ما ایفا مى کند 
و زمانى که این اندام درســت کار نمى کند، احتمال تجربه 

عالیمى مانند خستگى، ضعف و مشکالت گوارشى افزایش 
مى یابد. باید به این نکته اشاره داشت که مشکالت کبدى تنها 

در افرادى که الکل مصرف مى کنند، رخ نمى دهند و افرادى با رژیم 
غذایى ضعیف، آنهایى که زیر استرس شدید قرار دارند، افرادى که در 
معرض آلودگى هوا و ســموم محیطى قرار دارند و آنهایى که برخى 

داروهاى تجویزى یا آنتى بیوتیک ها را مصرف مى کنند نیز مى توانند 
با مشــکالت کبدى مواجه شوند. از این رو، پاکســازى کبد مى تواند در 

بازگشت این اندام به مسیر درســت فعالیت هاى خود نقشى کلیدى داشته
باشد.

عالئم عملکرد نادرست کبد: زمانــى که کبد مجبور است بیش از 
ظرفیت خود به فعالیت بپردازد، امکان بروز مشکل در این اندام افزایش مى یابد. 
پس اگر با هر یک از عالیم زیر مواجه هستید، ممکن است به ارائه هشدار از 

سوى بدن براى پاکسازى کبد اشاره داشته باشد.

نفخ و یبوست:  زمانى که کبد با فشار مضاعف براى رسیدگى به رژیم 
غذایى ضعیف، داروهاى تجویزى یا ســموم محیطى ورودى به بدن مواجه 
مى شود، این شرایط مى تواند بر گوارش شما تأثیرگذار باشد. به خاطر داشته 
باشــید که کبد همانند مرکز کنترل گوارش بدن عمل مى کند و زمانى که 
آهنگ فعالیت آن کند شده یا آســیب مى بیند، با عالیم گوارشى مانند نفخ و 

یبوست مواجه خواهید شد.

خستگى: احساس خســتگى بین افرادى که با آسیب کبدى مواجه 
هستند، شایع است. پژوهش ها نشــان داده اند که این شرایط به دلیل ایجاد 

تغییراتى در انتقال تکانه هاى عصبى در مغز رخ مى دهد و زمانى که مواد سمى 
به واســطه عملکرد ناقص کبد در خون افزایش مى یابند، شما ممکن است 
برخى مشکالت شناختى مانند سردرگمى و تغییرات خلق و خو را تجربه کنید.

ادرار تیره و پوست زرد:  بیمارى زردى که موجب تغییر رنگ پوست 
به زرد و تیره شدن ادرار مى شود، زمانى رخ مى دهد که سطوح بسیار باالى 
بیلى روبیــن در جریان خــون وجــود دارد، کــه ممکن اســت در نتیجه

عملکرد نادرست سلول هاى کبدى شکل گرفته باشد. زمانى که کبد نمى تواند 
سلول هاى خون را متابولیز کند، این شرایط موجب افزایش بیلى روبین مى 

شود که در نهایت ابتال به بیمارى زردى را در پى دارد.

اختالالت هورمونى:  کبد مســئولیت تجزیه و حذف هورمون هاى 
اضافى را بر عهده دارد که به تعادل هورمون هاى موجود در بدن شما کمک 
مى کند. اما زمانى که کبد عملکرد درســت خود را ارائــه نمى دهد، احتمال 

مواجهه با اختالالت هورمونى افزایش مى یابد که به مشکالت سالمت مانند 
نوسانات خلقى، کلسترول باال و قاعدگى هاى نامنظم منجر مى شود.

■■■
اگر با هر یک از عالئم مذکور آسیب کبدى مواجه هستید یا در 
معرض برخى دالیل عملکرد نادرســت کبد، مانند مصرف 
دارو، آلودگى و سموم محیطى قرار داشته اید، شما مى توانید 

روند زیر را براى پاکسازى کبد مد نظر قرار دهید:

حذف مواد غذایى سمى از رژیم غذایى
غذاهاى فرآورى شــده، غذاها و نوشیدنى هاى شیرین، 
فست فودها، روغن هاى هیدروژنه، ، غالت پاالیش شده 
و میوه ها و سبزیجاتى که مواد شیمیایى روى آنها اسپرى 
شده است، کبد را به شدت تحت تأثیر قرار مى دهند. به عنوان 
بخشى از روند پاکسازى کبد، مصرف مواد غذایى سالم مانند 
سبزیجات برگدار ارگانیک، گیاهان دارویى تازه، سبزیجات 

چلیپایى، روغن نارگیل و سرکه سیب را مد نظر قرار دهید.

نوشیدن آب سبزیجات خام: نوشیدن آب سبزیجات مختلف کمک 
مى کند تا از مصرف سبزیجات مورد نیاز براى تقویت سالمت کبد اطمینان 
حاصل شود. گرفتن آب سبزیجات گوارش آنها را نیز تسهیل مى کند، تنش 

کمترى به کبد وارد شده و مواد مغذى راحت تر جذب مى شوند.

مصرف مواد غذایى سرشار از پتاسیم
پتاسیم به پاکسازى کبد کمک مى کند. بر همین اساس، افزایش مصرف مواد 
غذایى سرشار از پتاسیم اقدامى کلیدى است. از جمله منابع غذایى خوب براى 
پتاسیم مى توان به سیب زمینى شیرین، اسفناج، آووکادو، ماهى سالمون، موز، 

و لوبیا سفید اشاره کرد.

مصرف مکمل هاى پاکسازى کبد
برخى از بهترین مکمل ها براى پاکسازى کبد شــامل خار مریم، زردچوبه، 
و ریشه قاصدك مى شــوند. این مکمل ها به حفظ سالمت بافت کبد کمک 
مى کنند، دیواره هاى سلولى در کبد را تقویت مى کنند و سمزدایى را بهبود 

مى بخشند.

مصرف جگر یا قرص هاى جگر گاو
جگر گاو یا مرغ ارگانیک سرشــار از مواد مغذى مهمى اســت که سالمت 
کبد انســان را تقویت مى کنند. اگر به مصرف مواد غذایى سرشار از این مواد 
مغذى تمایلى ندارید، مى توانید اســتفاده از قرص هاى جگر گاو را مد نظر

 قرار دهید.

نشانه هاى نیاز به سم زدایى فورى کبد
ین اندام درست کار 
 مشکالت گوارشى 
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نوشیدن آب
مى کند تا از مصرف
حاصل شود. گرفتن
کمترى به کبد وارد

مصرف مواد
پتاسیم به پاکسازى

اینطور ثابت شده که دریافت منظم برخى ویتامین ها منجر به کنترل 
اشــتها و کاهش میل به زیاده خورى مى شود. در اینجا شش کمبود 
تغذیه اى که منجر به افزایش اشتها و هوس در شما مى شود، معرفى 

شده است.
ویتامین B: تحقیقات نشــان مى دهد که این ویتامین نقش 
مهمى در مدیریت اســترس و افســردگى ایفا مى کند. مصرف این 
ویتامین منجر به بهبود خلق و خوى و افزایش احساس خوب خواهد 
شد. هنگامى که شما به اندازه کافى ویتامین B دریافت نمى کنید، به 
احتمال زیاد استرس و در نتیجه آن میل به مصرف تنقالت و پرخورى 
در شما تقویت مى شود. الزم اســت بدانید ویتامین B در زرده تخم 
مرغ، سیب زمینى، آووکادو، گوشت، ســبزیجات تیره رنگ و ماهى 

قزل آال به وفور وجود دارد.
منیزیم:بــا توجه به تحقیقــات، کمبود 
منیزیــم، منجر بــه تقویت میل بــه خوردن 
شکالت مى شــود. توجه داشــته باشید که 
مصرف قند و افزایش استرس مى تواند سطح 
منیزیم بــدن را کاهش دهد. ســیب زمینى، 
دانه ها، لبنیات، کلــم بروکلى و... منابع بزرگ 

منیزیم هستند.
کلسیم:اگر شما دچار کمبود منیزیم هستید، 

به احتمال زیاد فقر کلســیم را نیز تجربه مى کنید. کمبود کلســیم 
معموًال باعث میل به مصرف شکر و نمک مى شود. به غیر از لبنیات، 
مى توانید کلسیم را از راه مصرف کلم، ماهى آزاد، ماهى ساردین، دانه 

چیا و کنجد به دست بیاورید.
آهن: تعجبى نــدارد اگــر در دوران قاعدگى، زنــان دچار 
اشتیاق شدید به خوردن استیک یا برگر شوند. کمبود آهن در بین زنان 
به خصوص قبل از یائسگى شایع است. همچنین گیاه خواران نیز در 
معرض این کمبود هســتند. کمبود آهــن، میل زیــاد به خوردن 
گوشت را افزایش مى دهد. با خوردن گوشت، ماکیان و ماهى، مقادیر 

قابل توجهى از آهن مورد نیاز بدن تأمین مى شود. 
منابع گیاهى آهن، جذب خوبى در بدن ندارند اما اگر مى خواهید از آنها 
استفاده کنید، بهتر است میوه هاى خشک، 
تخم کدو، حبوبــات و غذاهاى غنى 
شــده را وارد رژیم غذایى تان کنید. 
بهتر اســت همراه آهن، حتمًا ویتامین 
C مصرف کنید تا جذب آن ســریع تر و 

بهتر باشد.
امگا3: کمبود این اسید چرب 
ضرورى باعث هوس پنیر مى شود. 

روغنى مانند ســالمون، ســاردین و امــگا 3در ماهــى  هاى 
کنســرو تن ماهى وجود دارد. تخم مرغ، گردو، و دانه هاى کتان نیز 

حاوى مقادیر زیادى امگا 3 هستند.
روى: سطح این ماده معدنى در افراد مسن و افرادى که دچار 
استرس هســتند، پایین اســت. کمبود روى نقش مهمى در هوس 
خوردن ندارد، اما روى حس چشایى تأثیر مى گذارد و باعث مى  شود 
شکر و نمک بیشترى در غذاهاى خود استفاده کنید. براى تأمین این 
ماده معدنى، مواد غذایى همچون جگر، گوشت مرغ، تخم  مرغ، لوبیا 

سبز و مغز میوه بخورید.

یک متخصص طب ایرانى گفت: یکى از باورهاى غلط 
طبى، ســمى شــدن یا از بین رفتن خواص عسل بر اثر 
حل شــدن در آب جوش اســت و در مکتب طب ایرانى 
توصیه مستقیمى مبنى بر منع حرارت دادن عسل وجود 
ندارد. محمد عسکرفراشاه درباره عسل اظهارداشت: در 
مکتب طب ایرانى توصیه مستقیمى مبنى بر منع حرارت 
دادن عسل وجود ندارد، از سوى دیگر از ماءالعسل یا عسل 
مطبوخ (جوشــانده) در کتب متعــددى در بحث درمان 

بیمارى ها نام برده شده است.
این متخصص طب ایرانى تصریح کرد: «حکیم عقیلى» ، 
از دانشــمندان متأخر طــب ایرانى در کتــاب «مخزن 
االدویه»، عســل مطبوخ کف گرفته را داراى حرارت و 
حدت کمترى از عســل خام مى داند و در حرارت دادن 
عســل، ترکیب آن با آب و مالیم بودن حرارت را شرط 
مى کند و از حــرارت زیاد که موجب تغییر طعم عســل 
شــود، منع مى کند. عسکرفراشــاه ادامه داد: همچنین 
«على بن عباس اهوازى» از حکماى بزرگ قرن چهارم 
هجرى قمرى اگرچه براى گرم مزاجان یا کسانى که غلبه 
صفرا دارند یا جوانان توصیه به پرهیز از مصرف عسل کرده 
است اما منعى براى جوشاندن آن ذکر نکرده و از طرفى 
جوشانده عسل با آب را که کف و ناخالصى هاى آن گرفته 
شده باشــد داراى اثر تندى و زدایندگى کمتر و غذادهى 
بیشتر نسبت به عسل معمولى مى داند. این متخصص طب 
ایرانى اضافه کرد: آنچه در منابع مختلف با یکدیگر متفاوت 
است، میزان آب و عسل مصرفى و افزودنى هایى است که 
بسته به کاربرد دارو، معموًال براى تقویت اثر ماءالعسل، به 

آن اضافه مى شده است.
عسکرفراشاه یادآور شد: در متون طب ایرانى، ماء العسل 
به طور ویــژه در بیمارى هــاى خــاص از جمله تب ها، 
بیمارى هاى ســرد معده، بیمارى هاى کلیه و ریه مؤثر 

بوده است. 

خواص عسل با جوشاندن 
از بین نمى رود

خــوردن میوه مفید اســت و خواص 
بسیارى براى بدن دارد. مصرف میوه  به 
کنترل فشارخون، کاهش خطر تشکیل 
ســنگ کلیه و کاهش تحلیل رفتن و 
ضعف اســتخوان ها کمک مى کند و 
همچنین براى حفاظت از بدن در برابر 
حمله قلبى و سکته مغزى مفید است. 
میوه هاى تازه منابع غنى و سرشار از 
انواع ویتامین ها، امالح و مواد معدنى 
هستند و براساس مطالعات گوناگون، 
افرادى که میوه را به عنوان بخشــى 
از یک رژیم غذایى ســالم و متعادل 
مصرف مى کنند، کمتر با خطر ابتال به 

بیمارى هاى مزمن روبه رو مى شوند.
اگرچه تمام انواع میوه ها و سبزیجات 
براى بدن ضرورى و مفید هستند، اما 
در ادامه به چند مورد از آنها اشاره شده 
که مى توانند تقریباً تمام خواص ذکر 
شده در باال را داشته باشند و بنابراین 
با گنجاندن آنها در رژیم غذایى روزانه 
خود مى توانیــد زندگى ســالم تر و 

باکیفیت ترى داشته باشید.

آووکادو: ایــن میــوه خواص 
فراوانى دارد. آووکادو سرشار از فیبر 
خوراکى، ویتامین K و اســید فولیک 
(فوالت) است. این میوه دو برابر موز 
پتاسیم دارد و به این ترتیب به سالمت 
قلــب کمــک مى کنــد. همچنین 
خواص(Properties) ضد التهابى 
دارد. البتــه با وجود تمــام این مزایا 
آووکادو نباید هر روز خورده شود چون 
مى تواند موجب بروز حساسیت غذایى 
شود و بنابراین بهتر است که به شکل 

متنوع در رژیم غذایى گنجانده شود.

کیوى: کیوى میــوه اى آبدار و 
خوشمزه  است که منبع غنى از ویتامین 
C محسوب مى شود و به همین دلیل به 
عنوان یک آنتى اکسیدان قوى عمل 
مى کند و براى از بین بردن مولکول هاى 
آزاد که عامل التهاب و سرطان هستند، 
کاربرد دارد. کیوى به تقویت سیستم 
ایمنى کمک مى کند و سرشار از فیبر 
خوراکى اســت که در پیشگیرى از 
چندین بیمارى نقش دارد. این میوه در 
عین حال به کاهش وزن کمک مى کند 
و اغلب براى بیمــاران دیابتى توصیه 

مى شود.

نارگیــل: نارگیل هــم به یک 
«خوردنى فوق العاده» معروف است و 
تقریباً مى تواند نیاز روزانه بدن به تمام 
ریزمغذى هاى ضرورى را تأمین کند. 
نارگیل حاوى «لوریک اسید» است که 
یک چربى اشــباع شــده محسوب  
مى شود و سطح کلسترول بد  را در بدن 
کاهش مى دهد و همچنین به پاکسازى 
عروق و سالمت آنها کمک مى کند. این 
میــوه در عیــن حــال سرشــار از 
الکترولیت ها، آنزیم ها و امالح معدنى 
اســت که به بهبود گوارش و تقویت 

سوخت و ساز بدن کمک مى کند.

این میوه ها 
زندگى شما را 
تغییر مى دهند

ورزش کردن مهم اســت اما وقتى صحبت از کاهش وزن مى شود، 
تقریباً غیرممکن است که بتوانید با یک رژیم غذایى بد، از ورزش کردن 
نتیجه بگیرید. براى کاهش وزن، بایــد روى عادت هاى غذایى تان 
تمرکز کنید. بهتر اســت دیگر اینقدر به خودتــان وعده و وعیدهاى 
توخالى ندهید چون ســنگ بزرگ، عالمت نزدن است! پس مشکل 
تغذیه اى تان را از ریشه حل کنید، عادت هاى غذایى تان را ارزیابى کنید 

و هر جا که الزم دیدید تغییر دهید، حتماً این کار را بکنید.

بیشتر و بیشتر آب بنوشید
وقتى تحت رژیم هســتید، آب باید بهترین 
دوست شما بشود. 15 تا 20 دقیقه قبل از هر 
وعده ى غذایى، دو لیوان بزرگ آب بنوشــید 
از غذایــى که مى خورید زودتر ســیر شــوید. 
زمان هایى هم که احســاس مى کنید باید چیزى 
بخورید، ابتدا آب بنوشید، اگر میل تان برطرف نشد، 

سراغ میان وعده اى سالم بروید.

آهسته تر غذا بخورید
نوشتن به شما کمک مى کند با چشم هایتان ببینید چه چیزهایى و چه 
مقدار غذا مى خورید و چه عوامل بیرونى استرس برانگیزى روى رابطه  

شما با غذا اثر مى گذارند.
وقتى پشت میز مى نشینید تا غذا بخورید، ممکن است آنقدر اضطراب 
خوردن داشته باشــید که غذا را تند و تند ببلعید. این به ضرر کاهش 
وزن شماســت. مطالعات نشــان داده وقتى غذا را کامًال مى جوید، 
کالرى کمترى هم دریافت مى کنید. عادتِ  درســت جویدن غذا به 
شما کمک مى کند آهسته تر بخورید، غذایتان خوب هضم شود و قبل 
از اینکه پرخورى کنید، سیرى را احساس کنید. این عادت نه تنها به 
نفع روند کاهش وزن شماست، بلکه حس خوبى از آرامش هم ایجاد 

مى کند. 

زودتر غذا بخورید
براى بیشــتر افراد معموًال اینطور اســت که از خوردن صبحانه فرار 
مى کنند اما شام را مفصل مى خورند! براى آنهایى که قصد کاهش وزن 

دارند، باید دقیقًا برعکس باشد. صبح ها کالرى بیشترى مصرف کنید 
چون در طول روز، آنها را خواهید سوزاند و احتمال اینکه ناهار سنگینى 
بخورید، خیلى کمتر خواهد شد. شام باید سُبک ترین وعده غذایى تان 

باشد، چون براى استراحت کردن و خوابیدن آماده مى شوید. 

هر چیزى را که مى خورید یادداشت کنید
یک دفترچه یادداشت با خود داشته باشید و هر چیزى را که مى خورید 
و یا هر وسوســه اى که براى خوردن پیدا مى کنید را یادداشت کنید. 
نوشتن به شما کمک مى کند با چشم هایتان ببینید چه چیزهایى و چه 
مقدار غذا مى خورید و چه عوامل بیرونى استرس برانگیزى روى رابطه  

شما با غذا اثر مى گذارند.

هوشمندانه خرید کنید
وقتى براى خرید مى روید، هیچ خوراکى وسوسه برانگیزى را انتخاب 
نکنید. سبد خریدتان را از میوه ها و سبزى هاى تازه، غالت و پروتئین ُپر 

کنید و سراغ غذاهایى که افزودنى هاى مضر دارند نروید.

5 عادت غذایى براى کاهش وزن

نکات طالیى براى سالمت سالمندان

اشتها کمک
مى کند

احتمال زیاد استرس و در نتیجه آن میل به مصرف تنقالت و پرخورى 
Bدر شما تقویت مى شود. الزم اســت بدانید ویتامین B در زرده تخم 

مرغ، سیب زمینى، آووکادو، گوشت، ســبزیجات تیره رنگ و ماهى 

قزل آال به وفور وجود دارد.
به تحقیقــات، کمبود منیزیم:بــا توجه

منیزیــم، منجر بــه تقویت میل بــه خوردن 
شکالت مى شــود. توجه داشــته باشید که 
مصرفقند و افزایش استرس مى تواند سطح

منیزیم بــدن را کاهش دهد. ســیب زمینى، 
دانه ها، لبنیات، کلــم بروکلى و... منابع بزرگ 

منیزیم هستند.
کلسیم:اگر شما دچار کمبود منیزیم هستید، 

گوشت را افزایش مى دهد. با خوردن
قابل توجهى از آهن مورد نیاز بدن ت
منابع گیاهى آهن، جذب خوبى در بد
استفاده کنی
تخم
شــد
بهتر اس
C مصرف
بهتر باشد

ضر
روغن3امــگا 3در ماهــى  هاى 

کنســرو تن ماهى وجود دارد. تخم
3حاوى مقادیر زیادى امگا 3 هستند.
این ماده معدنى سروى: سطح
استرس هســتند، پاییناســت. ک
خوردن ندارد، اما روى حس چشایى
شکر و نمک بیشترى در غذاهاى خ
مواد غذایى همچون ج ماده معدنى،

سبز و مغز میوه بخورید.
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دزدان خّیر، طالى زنان را با نایلون مشکى سرقت مى کردند

درگیرى سه جوان در خیابان شمشیرى تهران به قتل 
یک جوان 24 ساله منتهى شد.

ساعت 21و35دقیقه جمعه شب درگیرى مرگبارى 
به مأموران کالنترى 119 مهرآباد اعالم شــد. پس 
از حضور مأموران در کوچه محل نزاع، آثار خونریزى 
در کف آسفالت مشهود بود و یک عدد غالف و قمه 

خونى نیز در قسمتى از کوچه کشف شد.
در ادامه بررسى ها مشخص شد راکب یک دستگاه 
موتورســیکلت به نام «فردین»24 ســاله در حالى 
که یک قمه همــراه داشــته به همراه دوســتش 
«على حســین» 26 ســاله از میــدان خراســان با 
موتورســیکلت به منزل «محمد» 26 ساله مراجعه 
کرده اســت. در ادامه با حضور محمــد، فردین چند 
ضربه با قمه به سر و دست محمد وارد کرده و محمد 
نیز با چاقوى آشپزخانه چند ضربه به سینه و ران وى 
وارد کرد که فردین به لحاظ شدت جراحات وارده به 

بیمارستان منتقل شد و فوت کرد.
همچنین در تحقیقات بیشتر مشخص شد منزلى که 
محمد (قاتل) در آنجا حضور داشت متعلق به دو نفر از 
همشهریان خود بوده که به صورت مجردى زندگى 
مى کردند و هر زمان محمد براى کار به تهران مى آمد 

چند روزى در آنجا حضور مى یافت.
بالفاصله کار شناسایى و دســتگیرى قاتل و همراه 
مقتول در دستور کار قرار گرفت که پس از سه ساعت 
با اقدامات الزم پلیسى و عملیات هاى روانى، قاتل با 
همکارى کالنترى 111 هفت چنار در سه راه آذرى 
دستگیر شد و همراه مقتول نیز به صورت خودش را به 

کالنترى 119 مهرآباد معرفى کرد.
قاتــل در اظهارات اولیــه بیان داشــت: «مقتول و 
همراه وى از همشهریان من هســتند و سال ها در 
شهرستان زندگى مى کردیم که براى کار به تهران 
مهاجرت کردیم. چند وقتى بود که با مقتول اختالف 
داشتم و چند روزى پشــت تلفن به یکدیگر فحاشى 
مى کردیم؛ شب حادثه در خانه بودم که زنگ خانه را 
زد و وقتى بیرون آمدم دیــدم با قمه حمله کرد و من 
هم به آشپزخانه رفتم و چاقو آوردم و با همدیگر درگیر 
شدیم؛ آنقدر عصبانى بودم که دیگر چیزى نفهمیدم.»

سرهنگ بســتو  با اعالم این خبر گفت: «تحقیقات 
بیشــتر در این زمینه تحت نظارت بازپرس محترم 
کشیک قتل در حال انجام است و پرونده و متهمان 

تحویل اداره دهم پلیس آگاهى پایتخت شدند.»

«فردین» با چاقوى 
آشپزخانه کشته شد 

به دنبال نزاع دســته جمعى  در جمعه شب در 
باغ «جیــرال» اردبیل که بیــش از ده نفر در 
آن مشــارکت داشــتند یک نفر کشته و چهار 
نفر دیگر مصدوم و با اورژانس به بیمارســتان 

منتقل شدند.
به دنبال ایــن درگیرى دادســتان عمومى و 
انقالب اردبیل در گفتگو با ایســنا اعالم کرد: 
عوامل انتظامى به ســرعت با حضور در محل 
و با صدور دستور قضائى موفق شدند دو نفر از 
عوامل اصلى ایجاد درگیرى و نزاع را دستگیر 
کنند. ســید ناصر عتباتى خاطرنشان کرد: با 
تشکیل پرونده و حضور بازپرس ویژه قتل در صحنه بازجویى از مصدومان و تکمیل تحقیقات 
آغاز شده و امیدواریم روز یک شنبه ابعاد دیگرى از این حادثه را بازگو کنیم. وى انگیزه درگیرى 
را اختالفات شخصى و مشاجره هاى لفظى اعالم کرد. فرد فوت شده در این حادثه نوجوان 
17 ساله اى به نام «محسن» است که به دلیل خونریزى شدید و استفاده از سالح سرد در این 
نزاع در مسیر بیمارستان جان خود را از دست داد. به گفته شــاهدان عینى، از ده نفر شرکت 
کننده در این نزاع هفت نفر زخمى شدند که پنج نفر آنها به بیمارستان منتقل شده که از بین 
آنها سه نفر به دلیل شــدت جراحات به اتاق عمل منتقل شــدند که احتمال فوت آنها بیشتر

 است.

مرگ نوجوان 17 ساله در درگیرى  شبانه 

رئیس کالنترى 113بازار تهران از فوت پیرزن 
75 ساله به علت دود گرفتگى براثر اتصالى سیم 

سماور و حریق ایجاد شده از آن خبر داد.
ســاعتى قبل آتش ســوزى منزلى در خیابان 
وحدت اسالمى به ســامانه آتش نشانى اطالع 

داده شد.
با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص 
شد خانمى مسن به علت دود گرفتگى در محل 

فوت کرده است.
رئیس کالنتــرى 113 بــازار درخصوص این 
حادثــه گفت: پیر زن 75 ســاله تنهــا زندگى 
مى کرد. سرهنگ امیر هوشــنگ امیرى افزود: 
اتصالى سیم سماور حرارت بسیار ایجاد کرده که باعث سوختگى نایلون هاى کنار او شده که 

این دود سبب خفگى پیرزن مسن شده است.

آتش سماور، جان پیرزن 75 ساله را گرفت 

فرمانده انتظامى اســتان سیستان و بلوچستان 
گفت: شرور مسلح و عامل تیر اندازى به سمت 
مردم در درگیرى با تکاوران پلیس به هالکت 
رســید. ســردار محمد قنبرى، گفت: مأموران 
انتظامى شهرستان زاهدان در پى کسب خبرى 
مبنى بر تیر اندازى به سمت مردم در شهر زاهدان 
و مجروح شــدن چهار نفر از شهروندان در این 
حادثه، بررســى موضوع را به صورت ویژه در 
دســتور کار خود قرار دادند. وى افزود: مأموران 
پلیس با اشراف اطالعاتى پس از شناسایى محل 
اختفاى این شرور مسلح در یکى از محله هاى 
زاهدان، این منطقه را محاصره کردند که فرد مذکور به محض مشــاهده یگان هاى عملیاتى 
پلیس با مأموران درگیر شد. این مقام ارشد انتظامى تصریح کرد: در این درگیرى مسلحانه، شرور 

مسلح به هالکت رسید و سه همدست وى نیز دستگیر شدند.
فرمانده انتظامى سیســتان و بلوچســتان در ادامه گفت: این شرور مســلح، به همراه سایر 
همدســتانش به دلیل ایجاد رعب و وحشت در بین شــهروندان و حمل و نگهدارى سالح و 

درگیرى با مأموران پلیس تحت تعقیب بوده است.

هالکت شرورى که ب ه مردم تیراندازى مى کرد

سخنگوى سازمان آتش نشانى از ســقوط خودرو 206 در داخل گودبردارى یک ساختمان واقع در محله 
ولنجک خبرداد.

سید جالل ملکى گفت: ساعت یک و 55 دقیقه بامداد روز شنبه، سقوط یک خودرو در داخل یک گودال 
به نیرو هاى سازمان آتش نشانى اطالع داده شد. وى افزود: بالفاصله نیرو هاى گروه نجات 16 از ایستگاه 
شماره 64 به محل حادثه واقع در ولنجک، نبش خیابان بیست و دوم رسیده و امدادرسانى هاى خود را آغاز 
کردند.سخنگوى سازمان آتش نشانى با اشاره به سقوط یک خودرو 206 به محل گودبردارى یک ساختمان 
خاطرنشان کرد: یک پژو 206 که راننده آن مردى 25 ســاله بوده پس از انحراف از مسیر اصلى و عبور از 
جوى آب و موانع دیگر به محل گودبردارى یک ساختمان سقوط کرده بود. ملکى ادامه داد: خودرو 206 
به داخل گودال 12 مترى افتاده بود و پس از این حادثه، نگهبــان مجموعه راننده را از خودرو خارج کرده

 بود.
وى از مصدومیت شدید راننده خودرو 206 خبرداد و تصریح کرد: در این حادثه راننده خودرو 206 به شدت 

مصدوم شده و از سوى آتش نشان ها به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

پلیس،  دختر 14 ســاله را که در وضعیتى وحشــتناك 
در اتوبان امام علــى(ع) تهران رها شــده بود، تحویل 

اورژانس داد.
بامداد روز جمعه بود کــه اخبار ضد و نقیضى درباره یک 
حادثه هولناك پیــش آمده براى دختــرى نوجوان در 

شبکه هاى مجازى منتشر شد.
برخى از اخبار حکایت از سقوط این دختر نوجوان داشته و 

برخى دیگر حکایت از یک جنایت مى داد و اما این احتمال 
هم وجود داشــت که این دختر در حین عبور از خیابان 

تصادف کرده باشد.
رئیس کالنترى 110 شهدا در گفتگو با فارس در زمینه 
خبر پرتاب شدن دختر نوجوان 14 ساله اى از پل تقاطع 

بزرگراه امام على(ع) به پایین، توضیحاتى ارائه کرد.
سرهنگ اسماعیل افشــارى اقدم اظهار کرد: مأموران 

کالنترى 110 شهدا در ســاعت یک بامداد جمعه پس 
از اطالع از حادثه سریعًا در محل حاضر شدند و اقدامات 
اولیه صورت گرفت و تحقیقــات مقدماتى در خصوص 
نحوه مصدوم شدن این دختر نوجوان در حال انجام است.

گفتنى است دختر نوجوان در بیمارستان بسترى و دست 
و پاهایش شکســته و از جمجمه و کمر نیز آسیب دیده

 است.

دخترى 13 ساله در ویالیى در منطقه فشم فوت کرده 
و پرونده مرگ مشکوکى را پیش روى مأموران پلیس 
گشود. به گزارش فارس، سرهنگ دوم رضا میرزایى 
درخصوص این حادثه گفت: «جمعه شــب مأموران 
کالنترى در جریان فوت مشکوك دخترى 13 ساله در 
ویالیى در فشم قرار گرفتند.» با حضور در محل وقوع 
حادثه پدر دختر مدعى بود از همسرش طالق گرفته و 
سرایدار ویالست و دو فرزند دیگر هم دارد. این پدر در 
ادامه صحبت هایش به مأموران گفت: «در حالى که 
دخترم به همراه فرزند شش ساله دیگرم تنها در خانه 

بودند از منزل خارج شدم. زمانى که برگشتم مشاهده 
کردم حال دخترم مساعد نیست و او را به مرکز درمانى 
انتقال دادم اما پیش از هر اقدام مؤثر درمانى فوت شد.» 
پدر در ادامه مدعى شد فرزندش قرص خورده و مسموم 
شده اســت درحالى که در جریان تحقیقات مأموران 

هیچ آثار ضرب و جرحى بر بدن متوفى مشاهده نشد.
رئیس کالنترى 162 فشم در زمینه تحقیقات انجام 
شده افزود: «بررسى هاى بیشتر تحت نظارت بازپرس 
محترم کشیک قتل دست بررسى است و متعاقباً اطالع 

رسانى خواهد شد.»

متهم ردیف اول پرونده قتل بنیتــا یک گام دیگر به 
قصاص نزدیک شد و قرار است حکم قصاص وى در 

مألعام به اجرا دربیاید.
 بر اساس قانون با توجه به اینکه این جرم باعث اخالل 
در نظم و جریحه دار شــدن احساسات عمومى شده، 
قرار اســت پرونده براى پرداخت تفاضل دیه از بیت 
المال و گرفتن اســتیذان از طریق دادستانى به دفتر 
رئیس قوه قضائیه فرستاده شــود و متهم ردیف اول 

بنابر کیفرخواست صادرشــده در مألعام (مشیریه) 
قصاص مى شود.

بنیتا دختر هشــت ماهه اى بود که 29 تیر ماه ســال 
جارى توســط دو ســارق ربوده و پیکر بى جان این 
دختربچه صبح روز چهارم مرداد داخل خودروى پراید 
در شهرستان پاکدشت کشف شد. در ادامه رسیدگى به 
پرونده، تحقیقات از متهمان در دادسراى امور جنایى 

تهران انجام شد.
دادگاه در نهایت متهم ردیــف اول پرونده قتل بنیتا 
را به اتهام قتل عمد به قصاص، بــه  علت آدم ربایى، 
رها کردن طفل و مباشرت در سرقت مجموعًا به 51 
سال حبس، 111 ضربه شالق، رد عین مال مسروقه، 
دیه و دو سال تبعید به دیوان دره محکوم کرد. متهم 
ردیف دوم این پرونده نیز در ارتباط با عناوین اتهامى 
مختلف، جمعًا به 13 سال حبس، 111 ضربه شالق 
و دو ســال اقامت اجبارى در شهرستان ایذه محکوم

 شد.
با اعتــراض متهمان، پرونده به دیوان عالى کشــور 
فرستاده و حکم مجازات در شــعبه 15 دیوان عالى 

کشور نیز تأیید شد.

سقوط 12 مترى پژو206  

چه بالیى سر دختر 14 ساله آمد؟ 
تصادف، سقوط یا جنایت!

مرگ مشکوك دختر  طالق در ویالى فشم

 قاتل بنیتا در مألعام قصاص مى شود

رئیس کالنترى 150 تهرانســر از 
دستگیرى ســارقان نیسان پس از 
تصادف با دو خودروى پراید در ورودى 

کرج خبر داد.
رئیس کالنترى 150 تهرانسر گفت: 
جمعه شــب مأمــوران کالنترى در 
تهرانسر به خودروى نیسانى مشکوك 
شدند که مشخص شد سرقتى است. 
سرهنگ حسین فاضلى افزود: على 
رغم اخطار ایست و تیراندازى، راننده 
به طور دیوانه وار مسیر بزرگراه فتح 
به ســمت کرج را طى مى کرد. وى 
ادامه داد: پــس از تعقیب و گریز 25 
کیلومترى در ورودى کرج، خودروى 
نیسان با دو دستگاه خودروى پراید 
برخورد کرد که ســه سرنشــین آن 
مصدوم و سارقان نیسان نیز  دستگیر 

شدند.

 فرار دیوانه وار 
سارقان نیسان ناکام ماند

 2 برادر و پسر دایى شان براى زنان تهرانى نقشه کثیفى طراحى 
کرده بودند.

در ادامه سلسله اقدامات پلیسى پلیس آگاهى در کنترل نامحسوس 
مجرمین ســابقه دار و حرفه اى، کارآگاهان پایگاه ششم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ اطالع پیــدا کردند که دو بــرادر از طایفه 
«فیوج» به نام هاى «محمد.ن» 36 ساله  و «حسن.ن» 35 ساله 
که پیش از این بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف دســتگیر و 
روانه زندان شدند، در حال حاضر در خانه اى مجردى در خیابان 

ابوذر سکونت دارند. 
سوابق محمد حکایت از آن داشت که وى از سال 1379 تاکنون 
بارها به اتهام ارتکاب جرائم مختلف مرتبط با موادمخدر، سرقت به 
ویژه سرقت طالجات، درگیرى با مأمورین، جعل و کالهبردارى 
دستگیر و روانه زندان شده است؛ بررسى سوابق حسن نیز نشان 
داد که او نیز همانند برادرش از سال 1380 تاکنون بارها به اتهام 
ارتکاب جرائم مختلف مرتبط با سرقت، جعل عنوان، مواد مخدر 
و به ویژه ســرقت طالجات از پیرزن ها دســتگیر و روانه زندان 
شــده و در حال حاضر از ســوى چهار شــعبه اجراى احکام در 
شهرستان هاى قم و اصفهان تحت تعقیب قرار دارد و محکوم به 

بیش از 12 سال حبس قطعى است.
همزمان با شناســایى این دو برادر به عنوان مجرمان سابقه دار 
و حرفه اى در زمینه ســرقت طالجات از پیرزن ها، پرونده هاى 
مشابهى با همین موضوع به پایگاه ششــم پلیس آگاهى تهران 

بزرگ ارجاع شد.
بر اساس اظهارات مشابه شکات، سه مرد جوان با استفاده از انواع 
خودروهاى صفر و در پوشش کمک رسانى به افراد نیازمند منطقه 

محل سکونت شکات به آنها مراجعه کرده، پس از جلب اعتماد و به 
بهانه خرید طالجات مشابه شکات و یادداشت شماره درج شده بر 

اقدام به امانت گرفتن طال روى طالها، براى لحظه اى 
نهایتــًا پــس از از مالباختــگان کرده؛ 

داخــل قرار دادن طالجات  در 
کیســه هاى کیسه هاى مشکى، 

حاوى پوشاك، بسته اســکناس و تراول چک و طالجات متعلق 
به شکات پرونده را به آنها تحویل مى دادند و بالفاصله محل را 

انتهاى کیسه هاى مشکى ترك مى کردند غافل از اینکه 
این افراد طالجات سوراخ بوده و ودر واقع 

خــارج کــرده را از انتهاى کیســه 
چک پــول نیز و بسته هاى پول و 

تمامًا بسته هاى پول و تراول چک مجعول هستند.
با شناســایى تصاویر دو برادر از ســوى تعدادى از مالباختگان، 
کارآگاهان ضمن شناســایى دقیق مخفیگاه متهمین در ساعت 
5 عصر 28 دى ماه امسال اقدام به دســتگیرى این دو برادر به 

نام «وحید.خ» 28 ساله همراه متهم سوم به 
شد که وى پسردایى کرده و مشخص 

این دو برادر است که پس از دســتگیرى و انتقال به پایگاه ششم 
پلیس آگاهــى، او نیز همانند دو متهم دیگر از ســوى شــکات 
پرونده مورد شناســایى قــرار گرفت؛ همچنین در بازرســى از 
مخفیگاه متهمین تعداد دو دستگاه پرشیا ســفید، رانا مشکى و 
مزدا3 سفیدرنگ نیز کشف و توقیف شــد که متهمین در همان 
اعترافات اولیــه ضمن اعتــراف صریح به ده ها فقره ســرقت 
طالجات از زنان به اســتفاده از انواع خودروهاى ســوارى صفر 
از قبیل رانا، پژو 405، پرشیا، مزدا 3، ســوناتا و پژو 206 اعتراف 

کردند.
ســرهنگ کارآگاه رضا امیدى، رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: با ادامه رسیدگى به پرونده 
و بررسى حوادث مشابه در تهران و دیگر شهرستان هاى کشور، 
تاکنون عالوه بر شناســایى تعــدادى از شــکات و مالباختگان 
در شــهر تهران، تعــدادى از شــکات و مالباختــگان در دیگر 
شهرستان هاى کشــور از جمله مشــهد، اصفهان، قم و... مورد 
شناســایى قرار گرفتند که با توجه به حرفــه اى بودن متهمین 
در ارتکاب این نوع از ســرقت، تحقیقات پلیسى براى شناسایى 
دیگر شــکات و مالباختگان در تهران و همچنین دیگر شهرها 
و شهرستان هاى کشــور در دســتور کار این پایگاه قرار گرفته 
اســت؛ لذا از کلیــه شــکات و مالباختگانى که بدین شــیوه و 
شگرد، توسط سه سرنشــین انواع خودروهاى عمدتًا صفر مورد 
سرقت قرار گرفتند دعوت مى شــود تا براى شناسایى متهمین 
به نشــانى پایگاه ششــم پلیس آگاهى تهــران در خیابان نبرد 
شــمالى، میدان نبرد، انتهاى خیابان شــهید بیدچــى مراجعه 

کنند.
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داخــل قرار دادن طالجات  در 
کیســه هاى کیسه هاى مشکى، 
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چک پــول نیز و بسته هاى پول و 
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به قدرتــى پناه بر کــه تــو را آفریــده، روزى داده و اعتدال در 
اندام تو به وجــود آورده اســت، بندگى تو فقط براى او باشــد و 
تنها اشتیاق او را داشته باش و تنها از او بترس و از گنجینه هاى 
رحمت او چیزى را درخواســت کن که جز او کســى نمى تواند 
عطــا کنــد، ماننــد عمــر بیشــتر، تندرســتى بــدن و گشــایش 

موال على (ع)در روزى.

آگهى مناقصه (مرحله دوم)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل 

نوبت اول

پیرو آگهى مناقصه شماره 19471 مورخ 96/10/03 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر به شماره 
1824 مورخ 1396/08/29 نسبت به انتخاب پیمانکار انجام آسفالت، لکه گیرى و ترمیم ترانشه ها در محدوده ناحیه دو با اعتبارى بالغ بر 
2/000/000/000 ریال با شرایط خاص موجود در دفتر فنى شهردارى و از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد 
شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شــرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این 

آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 

آگهى مزایده (مرحله اول)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل 

نوبت اول

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2608 مورخ 96/11/28 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى چهار قطعه 
زمین با کاربرى صنعتى واقع در شهرك صنعتى سلیمان صباحى بیدگلى، ضلع جنوبى مجتمع آسایش به شرح ذیل از طریق مزایده اقدام نماید، لذا از 
کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى  آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم 

این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد) 

1- قطعه زمین شماره 8 به متراژ 1978/94 م.م طبق نظر کارشناسى به ازاى هر مترمربع 1/050/000 ریال .
2- قطعات شماره 14-15-16 به متراژ هر کدام 2652/26م.م طبق نظر کارشناسى به ازاى هر مترمربع هر کدام 1/100/000 ریال. 

آگهى مزایده (مرحله دوم)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل 

نوبت اول

پیرو آگهى مزایده شماره 20820 مورخ 96/10/21 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2141 مورخ 96/10/05 شوراى 
اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش قطعه زمین شماره 28 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 368 فرعى از 2840 اصلى به مساحت 
154 مترمربع با کاربرى مسکونى واقع در بلوار دانشگاه طبق کارشناسى به ازاى هر مترمربع 6/000/000 ریال از طریق مزایده عمومى به 
صورت نقدى اقدام نماید، لذا  از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر 

ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد) 

آگهى مزایده (مرحله دوم)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل 

نوبت اول

پیرو آگهى مزایده شماره 20819 مورخ 96/10/21 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2140 مورخ 96/10/05 شوراى 
اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش قطعه زمین شماره 13 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 368 فرعى از 2840 اصلى به مساحت
 165 مترمربع با کاربرى مسکونى واقع در بلوار دانشگاه طبق کارشناسى به ازاى هر مترمربع 5/700/000 ریال از طریق مزایده عمومى به 
صورت نقدى اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر 

ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

آگهى مزایده (مرحله اول)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل 

نوبت اول

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2451 مورخ 96/11/08 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى 
ششدانگ قطعه زمین به پالك ثبتى شماره 8904 فرعى از 2637 اصلى واقع در خیابان مسعودآباد- کوچه 8 مترى به مساحت 164/10 
م.م با کاربرى مسکونى طبق نظر کارشناسى به ازاى هر مترمربع 6/500/000 ریال از طریق مزایده اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط 
دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى 

به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

آگهى مزایده عمومى 96/27

روابط عمومى شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

نوبت اول

شرکت عمران شهر جدید بهارستان درنظر دارد دو دستگاه وسیله نقلیه کارکرده 
خود را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.

متقاضیان محتــرم مى توانند بــراى بازدید و کســب اطالعات بیشــتر تا 
تاریخ 96/12/05 به شــرکت عمران بهارســتان واقع در شــهر بهارستان- 
خیابان الفت شرقى- انتهاى خیابان امیرکبیر مراجعه و یا با شماره تلفن هاى 96- 

36803090 داخلى 247 دفتر فروش تماس حاصل نمایند.
1- خودرو سوارى سمند تیپ ایکس 7 مدل 1381 رنگ یشمى متالیک

2- خودرو وینگل وانت دوکابین مدل 1394 رنگ سفید معمولى
www.BNT.ir :پایگاه اینترنتى

م الف: 143560

آگهى مزایده زمین 
شماره 3550- 96 مورخه 96/11/28

روابط عمومى شهردارى مشکات

نوبت اول 

شهردارى مشکات در نظر دارد با اســتناد به مصوبه شوراى اسالمى شهر مشکات و براساس کد 
ردیف 702001 دفترچه بودجه سال 1396 شهردارى، یک قطعه از پالك مسکونى تحت تملک خود 
واقع در شهر مشکات را طى تشریفات مزایده عمومى به فروش برساند. لذا از متقاضیان درخواست 
مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به دبیرخانه شهردارى 

مشکات مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است: 

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
2- هزینه کارشناسى اراضى و آگهى بر عهده برندگان مزایده مى باشد.

3- شهردارى در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

5- شماره هاى تماس: 55683737- 031

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها 
و مؤسسات تجارى و صنعتى

روزنامه نصف جهان بهترین مکان براى معرفى خدمات 
و تولیدات شما به مردم است. با ما تماس بگیرید تا 

بهترین انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

?
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اصفهان نتوانسته از ظرفیت 
شهرهاى خواهرخوانده استفاده کند

رئیس دفتر نمایندگى وزارت امور خارجه در اصفهان 
گفت: اصفهان آنگونه که شایسته اسـت نتوانسته از 
قراردادهـاى خواهرخواندگى خود با 14 شـهر جهان 
استفاده کند و استفاده از این ظرفیت ها، مستلزم تغییر 

رویکرد مسئوالن و دست اندرکاران ذیربط است.
علیرضا ساالریان افزود: براى تقویت و بهره بردارى 
از قراردادهاى منعقد شـده بین اصفهان و شـهرهاى 
خواهر خوانده جهان باید دیپلماسى این استان بیش از 

پیش تقویت و فعال شود. 
وى افـزود: رفت و آمـد و تبـادل نظر بـا هیئت هاى 
مختلـف شـهرهاى خواهرخوانـده در زمینـه هـاى 
اقتصادى، فرهنگـى، علمى و اجتماعى مـى تواند به 
ارتباطات بیشـتر اصفهان با شـهرهاى خواهرخوانده 
منجر شود، اما متأسـفانه در شرایط کنونى آنگونه که 

انتظار مى رود این مهم تحقق نیافته است. 
رئیس دفتر نمایندگى وزارت امور خارجه در اصفهان 
با اشاره به اینکه تقویت ارتباطات با شهرهاى خواهر 
خوانده به توسعه و پیشرفت استان کمک خواهد کرد، 
گفت: برقرارى ارتباطات بین الملل و تبادل اطالعات 
در زمینه هاى علمى، اقتصـادى، اجتماعى، هنرى و 
فرهنگى با شـهرهاى خواهرخوانده تأثیر بسزایى در 

بهره بردارى از ظرفیت هاى طرفین دارد.

تخت هاى بیمارستانى 
خمینى شهر افزایش مى یابد

رئیس بیمارسـتان 9 دى منظریه خمینى شهر گفت: 
با تجهیز و تکمیل بیمارستان هاى 9 دى و ساعى، در 
آینده مجموع تخت هاى بیمارسـتانى این شهرستان 

به بیش از 500 تخت افزایش مى یابد.
کریم سـهرابى با اشـاره به اینکه تاکنون مرحله اول 
بیمارستان 9 دى افتتاح شده است، افزود: با هزینه اى 
بالغ  برده میلیارد تومان، تجهیزات تخصصى و عمومى 
براى تجهیز بیمارسـتان 9 دى خریدارى  شده و بقیه 

تجهیزات نیز در آینده نزدیک تحویل مى شود.
 ICU وى گفـت: هـم اینـک تخـت هـاى بخـش
شهرستان به 13 عدد افزایش پیداکرده است و شش 
تخت NICU (مراقبت هاى ویژه نـوزادان) نیز آماده 

ارائه خدمات به مادران و نوزادان است.

آب انبارهاى سنتى نایین 
آبگیرى شد

47بـاب آب انبارسـنتى شهرسـتان ناییـن در طـول 
45روزگذشته آبگیرى و آماده اسـتفاده کویرنشینان 

در روزهاى گرم سال شد.
حسن میرى، مدیر شرکت آب و فاضالب شهرستان 
نایین گفـت: پیش از ایـن کار شستشـوى کامل آب 
انبارهـاى موجود درسـطح شهرسـتان انجـام و کار 
آبگیرى آن به پایان رسـید. وى افزود: این آب انبارها 
که تمامى آنها به صورت سـنتى ساخته شده، قابلیت 

ذخیره بیش از23هزار مترمکعب آب را دارا هستند.
میرى گفت: آب انبارهاى شهرسـتان نایین در مواقع 
کم آبى نقش مهمى را در عبـوراز بحران ایفا خواهند 

مى کنند.

بلندترین نردبان آتش نشانى 
اصفهان در گمرك

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان گفت: در حال خرید نردبان 54 مترى بازو مفصلى 
هسـتیم که در گمرك قرار دارد و 25 درصـد از هزینه آن 

باقى مانده است.
بهـزاد بزرگزاد در خصوص بودجه سـازمان آتش نشـانى 
اصفهان بـراى سـال 97 اظهـار داشـت: اگـر بودجه اى 
به آتش نشـانى تزریـق شـود، در مرحله اول بـه تکمیل 
ایستگاه هاى در حال احداث و تکمیل تجهیزات اختصاص 
پیدا مى کند. وى افزود: دو ایستگاه در حال ساخت در سطح 
شـهر اصفهان داریم که یکى از آنها در منطقه عطشاران 
تکمیل شـده و نیازمند تجهیـزات اسـت. وى در رابطه با 
تجهیزات جدید آتش نشـانى عنوان کـرد: در حال خرید 
نردبان 54 مترى بازو مفصلى هستیم که در گمرك قرار 

دارد و 25 درصد از هزینه آن باقى مانده است.

خبر

 مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: 260 هزار هکتار از اراضى کشاورزى استان اصفهان 

تحت آبیارى تحت فشار قرار گرفته است.
احمدرضا رئیس زاده با اشــاره به اینکــه تالش کردیم از 
منابع بومى استان اصفهان در جهت توسعه کشت گلخانه 
اى و همچنین توســعه باغات گام برداریم، اظهار داشت: 
تولید و توسعه کشــت در فضاهاى گلخانه اى در دستور 
کار ما است، چون با این روش هم مى توان مصرف آب را 
کاهش داد و هم عملکرد کشت و بهره ورى را باال برد. وى 
از احداث یک شهرك گلخانه اى در شهرستان خمینى شهر 
خبر داد و گفت: این شهرك در قالب 18 واحد گلخانه اى

 تا پایان سال جارى به منظور اشــتغال فارغ التحصیالن
 رشته هاى کشاورزى مورد بهره بردارى قرار خواهد گرفت. 
مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
با اشاره به تغییر الگوى کشــت و کار در سال 96 اظهار 
داشــت: 180 هکتار اراضى اســتان اصفهان به کشت 
زعفران، 500 هکتار به کشت پسته، 200 هکتار به کشت 
گل محمدى و 150 هکتار به کشت گیاهان دارویى توسعه 
یافته است، البته مساحت باغات پسته در استان اصفهان 
700 هکتار اســت که هفت هزار و 500تن محصول از 
آنها برداشت مى شــود و هیچگونه مشکلى از نظر آفات 

نباتى ندارد.

مدیرکل دفتر امور روستایى و شوراهاى استاندارى اصفهان 
گفت: افرادى که داراى طرح هاى اشتغالزایى، اقتصادى و 
تولیدى در روستاها هستند، مى توانند از تسهیالت بانکى با 

سود 8 درصد، تا سقف 20 میلیارد ریال استفاده کنند.
محســن گالبى اظهار کرد: به منظور رفع مشــکالت در 
روســتاها، یکى از اقدامات مؤثر دولت در بخش توســعه 
روستاها، ارائه الیحه مالیات بر ارزش افزوده است که اقدامى 
مؤثر در جهت رشد و تعالى روستاهاست. وى افزود: این مهم 
عالوه بر داشتن یک فرصت مناسب براى استفاده در توسعه 
روستایى، مى تواند یک تهدید نیز باشد زیرا اگر خوب عمل 
نشود، این فرصت را از دست خواهند داد و باید اعتبارات را در 

موضوعاتى استفاده کنند که اولویت دارد. مدیرکل دفتر امور 
روستایى و شوراهاى استاندارى اصفهان گفت: برنامه بودجه 
شوراهاى اسالمى روســتاها باید بر اساس واقعیات موجود 
تنظیم شود و دهیاران و اعضاى شــورا باید در برنامه هاى 
زمانبندى شده، در طول سال به این برنامه مراجعه و از آن به 
عنوان نقشه راه استفاده کنند و باعث تشویق سرمایه گذاران 
به روستاهاى خود شوند.گالبى تصریح کرد: در روستاها بحث 
گیاهان دارویى و استفاده مناسب از گردشگرى و بومگردى را 
در دستور کار داشته باشید و متقاضیانى که طرح اشتغالزایى 
مناسب در زمینه هاى مختلف داشته باشند، پس از ارائه طرح، 

از تسهیالت برخوردار مى شوند.

تسهیالت بانکى 2 میلیاردى 
اشتغالزایى در روستاها

260هزار هکتار از اراضى 
استان تحت آبیارى تحت فشار

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: تعدادى 
از سرشــاخه هاى اغتشاشــات اخیر اصفهان هنوز در 

زندان هستند.
احمد خسروى وفا اظهار داشــت: یکى از اولین نفرات 
دستگیر شده در اصفهان خبرنگار رادیو فردا بوده است.

وى با تأکید بر اینکه عمده افراد دســتگیر شــده در 
اغتشاشات اخیر از زندان آزاد شده اند، افزود: تعداد کمى از 
افراد که سرشاخه هاى اغتشاشات هستند هنوز در زندان 
به سر مى برند، اما افراد فریب خورده اى که دستگیر شده 

بودند، با گرفتن تعهداتى از زندان آزاد شدند.
***

خســروى وفا در خصوص دیدگاه دســتگاه قضائى 
در خصوص فعالیت چایخانه داران اســتان اصفهان 
گفت: دستگاه قضائى به هیچ وجه مانعى براى فعالیت 
چایخانه داران سنتى داراى مجوز نمى بیند و این واحدها 

مى توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وى افزود: اختالفات موجود با این صنف تنها بر سر ارائه 
قلیان است که به زودى دستگاه قضائى استان نسبت به 
اتخاذ تصمیمات جامعى در مورد چایخانه داران سنتى 
که از قدیم عرضه قلیان در آنها انجام مى شــده است، 

اقدام خواهد کرد.
***

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان همچنین در 
خصوص آمار زندانیــان اتباع در زندان هاى اســتان 
اصفهان نیز گفت: آمار این دسته از زندانیان بسیار پایین 
است و خوشبختانه زندانى اتباع چندانى در استان نداریم.

خســروى وفا همچنین در خصوص بیشترین میزان 
جرایم زنان زندانى استان اصفهان اظهارداشت: برخى 
جرایم زنان زندانى، مربوط به اقدام یا همکارى در عرضه 

و فروش موادمخدر و بعد از آن اقدام به سرقت است. 

جانشــین فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان گفت: 
راه اندازى 30 ایســتگاه ایمنى و ســالمت براى ایام 

نــوروز در جاده هــاى اســتان اصفهان بــه تصویب
 رسیده است.

سرهنگ حسین حســین زاده افزود: این ایستگاه ها در 
جاده هاى پرتردد و ورودى شــهرهاى استان اصفهان 

راه اندازى مى شود.
وى بیان داشــت: پیــش بینى مــکان هایــى براى
استراحت رانندگان، فروشگاه صنایع دستى و غذاهاى 
سنتى و فعالیت هاى تفریحى و رفاهى در ایستگاه هاى 
ایمنى و ســالمت صورت گرفته که این ایســتگاه ها 
از 25 اســفندماه راه اندازى و تــا 15 فروردین ماه به 

مسافران خدمات رسانى مى کنند.
جانشــین فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان با بیان 
اینکه خستگى ناشى از رانندگى طوالنى از عوامل مهم 
تصادفات در جاده هاى این اســتان بوده، تصریح کرد: 
توقف کوتاه رانندگان در ایستگاه ایمنى و سالمت منجر 
به کاهش خستگى و افزایش هوشیارى رانندگان براى 

ادامه رانندگى مى شود.
وى یادآورشــد: خســتگى و خواب آلودگى رانندگان 
عامل تصادفات در ورودى شــهرهاى استان اصفهان 
بوده که وجود این ایســتگاه ها و اســتراحت رانندگان 
طــى ســال هــاى گذشــته منجــر بــه کاهــش

30 درصدى واژگونى و تصادفات در ورودى شــهرها 
شده است.

ســرهنگ حســین زاده افزایــش نظارت بــر تردد 
خودروها با استفاده از پایش تصویرى در جاده ها را، از 
دیگــر فعالیت هــاى نــوروزى پلیــس و راهدارى 
براى کاهش تصادفــات اعالم کرد و گفــت: تمامى 
جاده هاى اســتان اصفهان مجهز به دوربین هستند و 
با کنترل وضعیت راه ها، رانندگى رانندگان نیز کنترل 

مى شود.

راه اندازى 30 ایستگاه ایمنى و سالمت 
در جاده هاى استان   هوا 8 درجه

 سردتر مى شود
مدیر اداره پیش بینى اداره کل هواشناســى 
استان اصفهان گفت: با ورود سامانه بارشى 
به استان اصفهان طى دو روز آینده، بارش 
برف و باران در اکثر مناطق استان اصفهان 

پیش بینى مى شود.
حســن خدابخــش در خصوص بررســى 
نقشــه هاى هواشناسى اســتان اصفهان 
طى دو روز آینده اظهارداشــت: بررسى این 
نقشه ها بیانگر ورود ســامانه ناپایدار جدید 

به استان است.
وى بــا بیــان اینکــه ســامانه بارشــى

تا اوایل روز سه شــنبه در اســتان اصفهان 
فعالیــت دارد، گفــت: بیشــتر بارش هاى 
این ســامانه در مناطق غربــى و ارتفاعات 

استان به صورت برف پیش بینى مى شود.
وى بابیان اینکه بارش هــاى دو روز آینده 
در مناطق جنوب و شــمال استان اصفهان 
به صورت باران و برف پیش بینى مى شود، 
تصریح کــرد: همچنین باید توجه داشــت 
که عالوه بر بــارش برف و بــاران، وزش 
باد شدید و نسبتًا شدید نیز در مناطق شمال 
و جنوب طى دو روز آینده پیش بینى مى شود.

خدابخش افزود: میانگین دماى اســتان تا 
ظهر امروز روند افزایشى دارد و این در حالى 
است که دماى اســتان از بعدازظهر امروز 
تا اوایل روز سه شــنبه 8 درجه ســانتیگراد 

کاهش مى یابد.

سرشاخه هاى اغتشاشات هنوز بازداشت هستند

شهردارى هاى کم درآمد قناعت را پیشه کار خود کنند

مردم بهاى شهرنشینى را بپردازند

 جذب ســرمایه گــذار در مجموعه رفاهــى، تفریحى و 
گردشگرى آبشار شاهلوالك و ایجاد کارگاه هاى مزاحم 
در حریم شهرى، دو راهکارى اســت که رئیس شوراى 
شــهر چرمهین براى افزایش درآمد پایدار شهردارى ها 
به آن اشــاره کرد و گفت: در ابتدا مهمترین راهکار براى 
شهردارى هایى که درآمد اندك دارند این است که قناعت 
را پیشه کار خود قرار دهند و مدیر شهرى با اندك درآمدى 
که در اختیار دارد در درجه اول حقوق پرسنل و هزینه هاى 
جارى را پرداخت و ازهزینه هاى غیر ضرورى جلوگیرى 

کند.
خدا رحم رفیعى درباره جلوگیرى از هزینه هاى غیرضرورى 
تصریح کرد: راه خــروج از بحران اقتصادى که گریبانگیر 

شهردارى هاى شهرهاى کوچک شــده این است که در 
درجه اول قناعت را پیشه کنند و پروژه هاى غیر ضرورى 
را تعطیل و پروژه هاى جدیدى را تعریف نکنند تا بتوانند 
پروژه هاى نیمه تمام و مورد نیاز شــهر و شهروندان را به 
اتمام برسانند. همچنین براســاس طرح هایى که براى

 زمین هاى در تملک خود تعریف شده اقدام به جذب سرمایه 
گذار بخش خصوصى کنند و کارها را به صورت مشارکتى 
راه اندازى نمایند. ایجاد کارگاه هاى  مزاحم شهرى در حریم 
شهر، راهکار دیگرى است که رئیس شوراى شهر چرمهین 
تحقق آن را در افزایش درآمد پایدار بســیار مهم دانست و 
اظهار کرد: شهردارى مى تواند با مشارکت بخش خصوصى 
در زمین هایى که کاربرى دارد مشاغل مختلف راه اندازى 

کند و از این طریق به منبع درآمد پایدار دست پیدا کند.

«به عنوان یک کارشناس مستقل در صنعت، امروز حالم 
خوب نیست و گیج شده ام چرا که مى بینم همه دولتمردان، 
صنعتگران و مردم و... درباره مشکالت یک نوع صحبت 
و همه گالیه مى کنند ولى معلوم نیســت چه کســى باید 
مشکالت را حل کند؟ این در حالى است که با جرأت اعالم 
مى کنم آنچه در 39 سال گذشته در اقتصاد انجام مى دادیم 

حتماً درست نبوده که امروز حالمان خوب نیست.»
دستیار ویژه استاندار اصفهان در مراسم افتتاحیه دوازدهمین 
نمایشگاه بین المللى صنعت نساجى اصفهان و هشتمین 
نمایشــگاه تخصصى فرش ماشــینى در جمــع فعاالن، 
مشارکت کنندگان و مســئوالن با بیان این مطلب گفت: 
اگر منافع دولت در راستاى منافع بخش خصوصى بود امروز 
حالمان خوب بود ولى با توجه به مشکالتى که وجود دارد 
نتوانستیم منافع دولت را با منافع بخش خصوصى در یک 

راستا قرار دهیم.
امیر کریمى اذعان داشت: باید باور کنیم بخش خصوصى 
هم خوب کار نکرد و برخى صنعتگران از اصل 44 ســوء 
استفاده کردند. وى ادامه داد: در یک قضاوت منصفانه باید 
تأیید کنیم که قوانین ما در صنعت مترقى است، ولى معلوم 

نیست چرا استفاده نمى شود.
دستیار ویژه اســتاندار اصفهان اظهار کرد: در حالى که ما 
اصفهانى ها به زاینده رود مى نازیم اما امروز زاینده رود مثل 
یک جنازه در وسط اصفهان در معرض دید همگان است که 

این از عملکرد ما دولتى هاست.
کریمى گفت: شرکت پلى اکریل به عنوان هویت اصفهان، 
تأمین کننده مواد نساجى اســت و در حالى که مسئوالن 
بانک ها در جلسات مختلف شاهد مصوبات در ستاد تسهیل 
و شوراى گفتگوى دولت با بخش خصوصى هستند و باید 
الاقل به ابالغیه و بخشنامه هاى دولت توجه و به آن عمل 
کنند، ارباب رجوع را معطل مى گذارند و متأسفانه جزیره اى 

عمل کرده و کار پیش نمى رود.
وى خاطرنشــان کرد: بدون تعارف ما به ســرمایه گذارى 

خارجى در اقتصاد نیازمندیم و باید با آنها همکارى کرد.
***

رئیس هیئت مدیره انجمن نساجى اســتان اصفهان هم 
گفت: کل واحدهاى صنعتى استان اصفهان 9 هزار و صد 
واحد بوده که دو هزار و 300 واحد آن نساجى و معادل 25 
درصد واحدهاى صنعتى است اما 27 درصد اشتغال استان 

اصفهان را داراست. 
حبیب ا... شاه کرمى اظهار کرد: در مجموع 117 هزار نفر در 
استان اصفهان در صنعت نساجى فعالیت  مى کنند. این در 

حالى است که 5 درصد سرمایه گذارى کشور در نساجى بوده 
که 13 درصد اشتغال ایجاد کرده است. وى نساجى را نبض 
صنایع ایران دانســت و افزود: وقتى حال صنعت نساجى 
خوب شد، بقیه صنایع خوب کار مى کنند و در نتیجه حال 

استان هم خوب است.
رئیس هیئت مدیره انجمن نساجى استان اصفهان مى گوید: 
75 درصد فرش ماشینى، 60 درصد پارچه و 50 درصد الیاف 
مصنوعى کشور در اســتان اصفهان تولید مى شود. ولى با 
این همه از 500 هزار تن مصرف مصنوعات در کشــور، 
300 هزار تن درداخل تولید شــده و بیش از 200 هزار تن 
قاچاق است که عامل آن رکود صنعت نساجى است. ضمن 
اینکه از 300 هزار تن تولید داخل، 30 درصد در بازار مارك 

ایرانى مى خورد.
شاه کرمى با تأکید بر بهره گیرى از تکنولوژى روز و کیفیت 
مناسب، یادآور شد: تولیدکننده داخل چه کارى در مقابل 

قاچاقى که کنترل ندارد مى تواند انجام دهد؟
***

مدیرکل دفتر صنایع نساجى و پوشاك وزارت صنعت، معدن 
و تجارت هم با بیان اینکه صنعت نساجى در اقتصاد جهان 
همواره مورد توجه بوده اســت، گفت: در کشور ما توجه به 
صنعت نساجى نشده و مشکالت در این صنعت فراوان است 
و با اینکه 5 درصد سرمایه گذارى در این صنعت شده اما 13 

درصد اشتغال ایجاد مى کند.
افسانه محرابى با قدردانى از رئیس فراکسیون نساجى در 
مجلس شوراى اســالمى افزود: در حال حاضر براساس 
پروانه هاى بهره بردارى صادر شده، حدود 9 هزار و 800 
واحد فعال نساجى و پوشاك با اشــتغال 280 هزار نفر و 
سرمایه گذارى 90 هزار میلیارد ریال بوده که 13 درصد 
اشتغال و 5 درصد سرمایه گذارى از کل صنعت را به خود 

اختصاص داده است.

وى گفت: در سال 95، از حدود 843 میلیون دالر صادرات 
محصوالت صنایع نساجى و پوشــاك کشور 38 درصد 
انواع کفپوش، 13 درصد انواع پایپوش، 13 درصد گونى 
و کیسه الیافى در بخش الیاف، نخ، پارچه و... بوده و تقریبًا 
در همه شاخه هاى اصلى این صنعت، صادرات انجام شده 
اما هدایت صادرات به محصوالت با ارزش افزوده باالتر 

همچنان از اهمیت برخوردار است. 
***

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید هم در 
این مراسم با بیان اینکه اصل 44 بهتر مى توانست عملیاتى 
شود، گفت: حفظ اشــتغال موجود در شرکت پلى اکریل 
اصفهان براى وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار مهم 

بوده و مطمئناً ما از عهده این کار برخواهیم آمد.
گلنار نصراللهى افزود: ما در زمینه پوشاك باید به مد توجه 
مى کردیم ولى کوتاهى کرده ایم اما سعى مى کنیم در این 
راســتا حرکت کنیم. وى با رد این استدالل که نساجى 
داراى توجیه اقتصادى نیست، گفت: این استدالل غلط 

است و صنعت نساجى داراى توجیه اقتصادى است.
نصراللهى بر لزوم بازسازى و نوسازى ماشین آالت صنعت 
نساجى تأکید کرد و افزود: امروز بازسازى و نوسازى کل 
صنایع با اولویت صنعت نســاجى از برنامه هاى وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است و امید است در آینده شاهد 
رونق نساجى با کمک همه دست اندرکاران این صنعت 

باشیم. 
وى در ادامه گفت: تجارت باید در خدمت تولید باشــد تا 

جلوى واردات غیررسمى گرفته شود. 
***

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان نیز گفت: در دوازدهمین نمایشــگاه بین المللى 
صنعت نساجى اصفهان، 67 مشارکت کننده در دو هزار و 
صد مترمربع فضاى نمایشگاهى آخرین دستاوردهاى خود 
را تا 29 بهمن ماه (امروز) در محل دایمى نمایشگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان در پل شهرستان در معرض دید 

بازدیدکنندگان قرار مى دهند.
علــى یارمحمدیــان اظهار کــرد: در این نمایشــگاه 
مشــارکت کنندگان از اســتان هاى اصفهــان، فارس، 
تهــران، مرکــزى، چهارمحــال و بختیــارى و  قــم 
و نمایندگان کشــورهاى ترکیه، هند، آلمان و انگلیس 

حضور دارند.
وى خاطرنشان کرد: رونق بخشــى به این نمایشگاه، از 
اصلى ترین اولویت هاى ما بــوده و تالش کردیم، همه 

فعاالن این عرصه در نمایشگاه گرد هم آیند.

ساسان اکبرزاده

اعظم محمدى

کل واحدهاى صنعتى 
استان اصفهان 9 هزار و صد 
واحد بوده که دو هزار و 300 
واحد آن نساجى و معادل 25 
درصد واحدهاى صنعتى است 
اما 27 درصد اشتغال استان 

ااصفهان را داراست

نصف جهان  باید مردم در اداره شهر مشارکت کنند و 
بهاى شهرنشینى را بپردازند.

شــهردار هرند با تأکید بر پرداخت عوارض توســط 
شهروندان به نصف جهان گفت: در شهرهاى کوچک 
عمده عوارض اندك است و شهردارى مى تواند براى 
افزایش درآمد پایدار، سرمایه گذار بخش خصوصى را 
جذب کند که این باعث تعریف منابع مالى جدید براى 

شهردارى خواهد شد.
حمید شهبازى همچنین متذکر شــد: مهمتر اینکه  
باید مردم در اداره شهر، بهاى شهرنشینى را بپردازند 
و عوارض نوســازى، کسب و پیشــه، خودرو و... را 

به عنــوان درآمد پایدار شــهردارى پرداخت کنند تا 
شهردارى براى ارائه خدمات به شهر با مشکل مواجه 
نشود. وى در خصوص بهینه سازى در مصرف آب و 
انرژى توسط شــهردارى ها مطرح کرد: با توجه به 
کمبود آب مى توان از روش هاى آبیارى نوین استفاده 
کرد و مثالً  براى آبیارى فضاى سبز از پساب صنعتى

اســتفاده کرد و همچنین در مصرف در بهینه سازى 
مصرف انــرژى مى تــوان از انرژى خورشــیدى و 
بادى اســتفاده کنیم که در نهایت اســتفاده از این 
روش ها در حفظ محیط زیست نقش مهمى خواهد 

داشت.

همه گالیه مى کنند
 اما معلوم نیست چه کسى باید مشکالت را حل کند
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مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
از کاهش 25 درصدى تصادفات فوتى در این اســتان 

خبرداد. 
مهدى خضرى گفت: تا پایان آذرماه امسال 781 نفر در 
تصادفات استان اصفهان جان خود را از دست داده اند که 
این میزان تلفات، در مقایســه با زمان مشابه سال قبل 
کاهش 25 درصدى داشــته اســت. وى افزود: در سال 
گذشــته بیش از هزار نفر در تصادفات این استان جان 
خود را از دســت داده اند که تالش مسئوالن مربوط در 
این حوزه از جمله راهدارى و حمل و نقل جاده اى، پلیس 
راه، نیروى انتظامى و اورژانس بــر کاهش تصادفات تا 

پایان سال جارى در مقایســه با سال قبل است.خضرى 
ادامه داد: نقطه مطلوب و مــورد هدف راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى اســتان اصفهان، عدم وقوع تصادفات 
فوتى و کاهش تصادفات جرحى و خســارتى است که 
براى دســتیابى به این نقطه هدف، نیازمند مشــارکت 
سازمان ها و نهادهاى ادارى و خدماتى و مشارکت مردمى 
است.وى عدم اســتفاده از کاله ایمنى و کمربند ایمنى 
توسط راکبان و رانندگان وسایل نقلیه را عامل افزایش 
تلفات تصادفات جاده اى اعالم کرد و گفت:صدمه مغزى 
عامل مرگ و میر 70 درصد از جانباختگان تصادفات در 

استان اصفهان بوده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
13 میلیارد و 489 میلیون تومان کمک هاى مردمى در ده ماهه 
سال جارى توســط مراکز نیکوکارى کمیته امداد اصفهان 

جمع آورى شد. 
حمیدرضا شیران با اشاره به اینکه هدف اصلى مراکز نیکوکارى 
شناسایى و ارتباط مؤثر با اشخاص حقیقى و حقوقى از جمله 
نیکوکاران و مؤسسات خیریه در محله  هاى شهر است، اظهار 
کرد: در همین زمینه در ده ماهه سال جارى، این مراکز موفق 
به جذب 13 میلیــارد و 489 میلیون تومــان از کمک هاى 
خّیران و نیکوکاران اصفهانى شــده اند. وى با اشاره به رشد 
70درصدى درآمد هاى مراکز نیکــوکارى کمیته امداد 

استان اصفهان در ده ماهه سال 96 نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل، افزود: محله محور بودن ایــن مراکز، باعث 
افزایش توانایى آنها در جلب اعتماد مردم محل و همچنین 
سرعت بخشى به روند جمع آورى و هزینه کرد، کمک هاى 
نقدى و غیرنقدى نیکوکاران اصفهانى شده است. شیران با 
بیان اینکه مراکز نیکوکارى محله با اولویت مساجِد اصلى 
تشکیل شده و برخى از معتمدین محل به عنوان اعضاى 
هیئت عامل در آن فعالیت داوطلبانه و خیرخواهانه دارند، 
گفت: این مراکز شامل رئیس هیئت عامل، مسئول اجرایى، 
مسئول امور بانوان نیکوکار، مسئول امور برادران نیکوکار، 

مسئول امور خیریه  ها و مسئول ادارى و مالى است. 

کاهش 25 درصدى تصادفات 
در استان

کمک 13 میلیاردى مراکز 
نیکوکارى به نیازمندان 

ظرفیت مراکز اقامتى 
باید 4 برابر شود

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشگرى 
اسـتان اصفهان گفت: ظرفیت مراکز اقامتى و هتل ها 
در استان باید در برنامه ششم به چهار برابر برسد و به 80 
هزار نفر افزایش پیدا کند. فریدون اللهیارى افزود: با وجود 
رشد پنج برابرى شمار گردشـگران در استان اصفهان، 
هنوز در زمینه رشد مراکز اقامتى و هتل ها به پیشرفت 
زیادى نرسیده ایم و این موضوع در شأن اصفهان نیست. 
وى تصریح کرد: در سـاخت هتـل هاى جدیـد باید به 
هویت ایرانى، اسالمى اهمیت داده شـود تا در آینده به 
عنوان برندى براى گردشگرى کشـور باشد. اللهیارى 
ادامه داد: گردشگرى به عنوان یکى از محورهاى اصلى 

توسعه و پیشرفت این استان در نظر گرفته شده است.

کمبود معلم 
در سال تحصیلى جدید

در سال تحصیلى 98-97کمبود معلم در مدارس استان 
قطعى اسـت. سرپرسـت اداره کل آمـوزش وپرورش 
استان اصفهان گفت: درسال آینده به علت بازنشستگى 
تعدادى از دبیران، استقرار پایه دوازدهم و افزایش دانش 
آموزان، قطعًا با کمبود معلم روبه رو هسـتیم.احمدى 
افزود:هنوزآمـار دقیقى از میزان کمبـود معلم و میزان 
بازنشسـتگى نداریم اما با سلسـله جلسـات منظم در 
ماه هاى آینده، این آمار به صورت دقیق، برآورد  و براى 

آن برنامه ریزى مناسب مى شود.

خبر

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

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

وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139660302007003209 مورخ 96/09/20 مهدیقلى صفرى فرزند رمضان نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 75,14 مترمربع پالك شماره 404 اصلى واقع در دشتچى بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فضل اله صفرى میان رشیدى.
2 - راى شماره 139660302007003592 مورخ 96/10/18 عبداله کاظم زاده قهدریجانى فرزند محمدعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 179,22 مترمربع پالك شماره 423 فرعى از 385 اصلى واقع 

در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدعلى کاظم زاده.
3 - راى شماره 139660302007003595 مورخ 96/10/18 جعفرفضل علیزاده فرزند عباسعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138,07 مترمربع پالك شماره 430 اصلى واقع در مینادشت بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مصطفى رضائى.
4 - راى شماره 139660302007003599 مورخ 96/10/18 سعید نصر اصفهانى فرزند حسین نسبت به 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى-مسکونى به مساحت 91,73 مترمربع پالك شماره 

402 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
5 - راى شماره 139660302007003600 مورخ 96/10/18 فاطمه شــاه نظرى زازرانى فرزند مرادعلى 
نسبت به دو دانگ مشاع  از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى-مسکونى به مساحت 91,73 مترمربع پالك 
شماره 402 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
6 - راى شماره 139660302007003601 مورخ 96/10/18 اصغر نصر اصفهانى فرزند محمدحسین نسبت 
به 25 سهم مشاع از 235 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250 مترمربع پالك شماره 634 فرعى از 

یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
7 – راى شماره 139660302007003602 مورخ 96/10/18 مهرى نصر اصفهانى فرزند حسن نسبت به 
210 سهم مشاع از 235 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250 مترمربع پالك شماره 634 فرعى از 

یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
8 - راى شماره 139660302007003603 مورخ 96/10/18 سعید قاسمى فالورجانى فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 189,90 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین جمشیدى.
9 - راى شماره 139660302007003604 مورخ 96/10/18 احسان وکیلى سهرفیروزانى فرزند یداله نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان تجارى به مســاحت 89,19 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمعلى دهقان.
10 - راى شــماره 139660302007003606 مورخ 96/10/18 مهدى قدیــرى قهدریجانى فرزند على 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 291,97 مترمربع پالك شماره 282 فرعى از 386 اصلى واقع در 

قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
11 - راى شماره 139660302007003607 مورخ 96/10/18 محبوبه نصر اصفهانى فرزند شکراله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162,18 مترمربع پالك شماره 274 و 274/1 فرعى از یک اصلى واقع 

در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
12 - راى شماره 139660302007003608 مورخ 96/10/18 محمدرضا محمدى قهدریجانى فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 207,70 مترمربع پالك شماره 396 اصلى واقع در قهدریجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرعلى قدیرى قهدریجانى.
13 - راى شماره 139660302007003609 مورخ 96/10/18 فاطمه رضائى کلیشادى فرزند اکبر نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 18,85 مترمربع پالك شماره 110 فرعى از 22 اصلى واقع در سودرجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسم کشاورزیان.
14 – راى شماره 139660302007003610 مورخ 96/10/18 غالمرضا مهرى فرزند مصطفى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 304,35 مترمربع پالك شــماره 2 فرعى از 411 اصلى واقع در شرودان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى کمال سید هندى.
15 - راى شماره 139660302007003611 مورخ 96/10/18 بهمن محمدى پالرتى فرزند براتعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 260,65 مترمربع پالك شماره 527 اصلى واقع در پالرت بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى براتعلى محمدى پالرتى.
16 - راى شماره 139660302007003612 مورخ 96/10/18 غالمرضا محمدى قهدریجانى فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196,38 مترمربع پالك شماره 641 فرعى از 386 اصلى واقع در 

قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حمیده محمدى قهدریجانى.
17 - راى شماره 139660302007003614 مورخ 96/10/18 رمضانعلى مسیبى درچه فرزند محمود نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 229,60 مترمربع پالك شماره 17 فرعى از 667 اصلى واقع در بلوار شفق 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فضل اله هدایت.
18 - راى شماره 139660302007003615 مورخ 96/10/18 على داورى دولت آبادى فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204,52 مترمربع پالك شماره 5 اصلى واقع در منصورآباد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رضا مظاهرى.
19 - راى شماره 139660302007003616 مورخ 96/10/18 ســیف اله قربانى فرزند منصور نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178,02 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى دکتر مهدى کیانى.
20 - راى شــماره 139660302007003617 مورخ 96/10/18 ماه بس موالئى فرزند لطفعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161,04 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قنبرعلى کیانى.
21 - راى شــماره 139660302007003618 مورخ 96/10/18 مجتبى قنبرى فرزند حســین نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 411 مترمربع پالك شــماره 201 و 203 فرعى از 386 اصلى واقع در 

قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین قنبرى.

22 - راى شــماره 139660302007003644 مورخ 96/10/23 رجبعلى شفیعى قهدریجانى فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 283,13 مترمربع پالك شماره 70 فرعى از 386 اصلى واقع در 

قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
23 - راى شــماره 139660302007003645 مورخ 96/10/23 رجبعلى شفیعى قهدریجانى فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 109,70 مترمربع پالك شماره 70 فرعى از 386 اصلى واقع 

در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
24 - راى شماره 139660302007003648 مورخ 96/10/23 خدیجه مرادى فرتخونى فرزند حیدر نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مســاحت 275,17 مترمربع پالك شماره 538 اصلى واقع در کرافشان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مراد عباسى کرافشانى.
25 - راى شــماره 139660302007003649 مورخ 96/10/23 محســن رضائى فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 120 مترمربع پالك شــماره 430 اصلى واقع در مینادشت بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مصطفى رضائى.
26 - راى شــماره 139660302007003651 مورخ 96/10/23 محمد رضائى فرزند مصطفى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 298,40 مترمربع پالك شماره 430 اصلى واقع در مینادشت بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مصطفى رضائى.
27 - راى شــماره 139660302007003652 مورخ 96/10/23 علیرضا اکبرى پاوائى فرزند محمدعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115,08 مترمربع پالك شماره 497 اصلى واقع در پاوا بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى علیجان محمدى.
28 - راى شــماره 139660302007003653 مورخ 96/10/23 مهدى اصغرى فرزند حســن نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 11,85 مترمربع پالك شماره 268 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
29 - راى شــماره 139660302007003654 مورخ 96/10/23 حمیدرضا محمدى فرزند بهرام نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175,96 مترمربع پالك شماره 491 فرعى از 24 اصلى 

واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
30 - راى شماره 139660302007003655 مورخ 96/10/23 مهدیه جمشیدى فرزند یداله نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175,96 مترمربع پالك شماره 491 فرعى از 24 اصلى واقع 

در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
31 - راى شماره 139660302007003656 مورخ 96/10/23 داود وکیلى سهروفیروزانى فرزند مرتضى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 214,70 مترمربع پالك شــماره 538 اصلى واقع در کرافشان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین وکیلى.
32 - راى شماره 139660302007003657 مورخ 96/10/23 روح اله وکیلى سهروفیروزانى فرزند مرتضى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 228,30 مترمربع پالك شــماره 538 اصلى واقع در کرافشان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین وکیلى.
33 - راى شــماره 139660302007003658 مورخ 96/10/23 زینب جمال پور فرزند بلیل نســبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174,10 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مهدى کیانى.
34 - راى شــماره 139660302007003659 مورخ 96/10/23 رضا نیک بخت نصرآبادى فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 19,95 مترمربع پالك شماره 6 فرعى از 6 اصلى واقع در کرسگان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمعلى یزدانى دینانى.
35 - راى شماره 139660302007003660 مورخ 96/10/23 حسن شفیعى فالورجانى فرزند غالمعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 298,08 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در جعفرآباد کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسم رفیعى.
36 - راى شــماره 139660302007003661 مورخ 96/10/23 محمد زنگنه فرزند صفقلى نســبت به 
ششــدانگ یکباب انبار به مساحت 1182,71 مترمربع پالك شــماره 6 فرعى از 6 اصلى واقع در کرسگان 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
37 - راى شماره 139660302007003662 مورخ 96/10/23 نبى اله اسدى اجگردى فرزند امامقلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 187,80 مترمربع پالك شماره 133 فرعى از 37 اصلى واقع در اجگرد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عصمت برکتین.
38 - راى شماره 139660302007003663 مورخ 96/10/23 حسین سلیمى سودرجانى فرزند مصطفى 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 136,28 مترمربع پالك شماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رضا موسوى.
39 - راى شماره 139660302007003664 مورخ 96/10/23 بى بى نساء کهزادى فرزند باباجان نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154,32 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین دولت آبادى.
40 - راى شماره 139660302007003665 مورخ 96/10/23 زهرا دوستى شرودانى فرزند مانده على نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236,49 مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 411 اصلى واقع در شرودان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى دکتر مهدى کیانى.
41 - راى شماره 139660302007003673 مورخ 96/10/24 محمد ایزدى فرزند سعید نسبت به ششدانگ 
یکباب انبار به مساحت 1010 مترمربع پالك شــماره 1 فرعى از 648 اصلى واقع در گلگون بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن صدر.
42 - راى شماره 139660302007003674 مورخ 96/10/24 اکرم اسماعیل زاده قهدریجانى فرزند علیرضا 
نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 207,38 مترمربع پالك شماره 386 اصلى 

واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نوروز على کریمى.
43 - راى شــماره 139660302007003787 مورخ 96/11/01 فاطمه هوشــمند فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب کارگاه متروکه به مساحت 480 مترمربع پالك شماره 64 فرعى از 53 اصلى واقع در بلوار 

شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
44 - راى شماره 139660302007003800 مورخ 96/11/03 رضا محمدى پاوائى فرزند احمد نسبت به 
ششدانگ یکباب مرغدارى به مساحت 4767,05 مترمربع پالك شماره 496 اصلى واقع در جوچى بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نوراله اکبرى جوچى.
45 - راى شــماره 139660302007003801 مورخ 96/11/03 فاطمه صغرا حیدرى باغ ابریشمى فرزند 
على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175,47 مترمربع پالك شماره 84 فرعى از 24 اصلى واقع 
در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رضا قلى غفورى قهدریجانى.
46 - راى شــماره 139660302007003802 مورخ 96/11/03 محمد غفورى قهدریجانى فرزند عبداله 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 206,40 مترمربع پالك شماره 84 فرعى از 24 اصلى واقع در 
باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رضا قلى غفورى قهدریجانى.

47 - راى شــماره 139660302007003803 مورخ 96/11/03 صغرى غفورى قهدریجانى فرزند عبداله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 117,90 مترمربع پالك شماره 84 فرعى از 24 اصلى واقع در 

باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رضا قلى غفورى قهدریجانى.
48 - راى شماره 139660302007003806 مورخ 96/11/03 هدایت اله محمودى فرزند فرج اله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 331,05 مترمربع پالك شماره 430 اصلى واقع در مینادشت بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مختار رضائى.
49 - راى شــماره 139660302007003808 مورخ 96/11/03 فرید باقرى قلعه سلیمى فرزند عبدالرضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 159 مترمربع پالك شماره 25 فرعى از 667 اصلى واقع 

در اراضى کوه دنبه  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
50 - راى شــماره 139660302007003809 مورخ 96/11/03 ام البنین وفاپور فرزند گل مراد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 152,85 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نوروزعلى فاضلى فالورجانى.
51 - راى شماره 139660302007003811 مورخ 96/11/03 على سعیدى باغ ابریشمى فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 126,49 مترمربع پالك شماره 24 اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اسماعیل سعیدى.
52 - راى شماره 139660302007003812 مورخ 96/11/03 اکبر سعیدى باغ ابریشمى فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 120,80 مترمربع پالك شماره 24 اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اسماعیل سعیدى.
53 - راى شماره 139660302007003813 مورخ 96/11/03 على دادخواه فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 162 مترمربع پالك شماره 25 فرعى از 667 اصلى واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت 

اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
54 - راى شماره 139660302007003814 مورخ 96/11/03 مرتضى حیدرى فرزند محمدعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 363,78 مترمربع پالك شماره 24 اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت 

اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
55 - راى شــماره 139660302007003816 مورخ 96/11/03 وجیهه نصر اصفهانى فرزند غالمحسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 210,99 مترمربع پالك شماره 228 فرعى از یک اصلى واقع 

در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرعلى نصر اصفهانى.
56 - راى شماره   139660302007003823  مورخ   96/11/04  آقاى /خانم اشرف فانى قهدریجانى فرزند 
رمضان     نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مســاحت  292,50   مترمربع پالك شماره    فرعى از  385  

اصلى واقع در   قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسین خان شفیع زاده
57- راى شــماره   139660302007003821  مورخ   96/11/04  آقاى /خانم فضل اله توکلى گارماسه 
فرزند حسن     نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت  230,37   مترمربع پالك شماره    فرعى از  408  

اصلى واقع در  کوپان گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسن توکلى
58- راى شــماره   139660302007003795  مورخ   96/11/02  آقاى /خانم  قدرت اله حمزه زاده فرزند 
حسینعلى نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مســاحت  292,28   مترمربع پالك شماره    فرعى از  411  

اصلى واقع در   شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عبدالحمید و و سعید و زهرا ارباب شیرانى
59- راى شماره   139560302007006172  مورخ   95/12/24  آقاى /خانم نرگس حسینى کتکى فرزند 
اصغر      نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکبابخانه نیمه ساز       به مساحت  156,60   مترمربع پالك 

شماره    فرعى از  24 اصلى واقع در  باغ ابریشم   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  محمد باقرى
60-راى شماره   139560302007006171  مورخ   95/12/24  آقاى /خانم محبوبه استبرقى      نسبت به 
سه دانگ مشاع از شش دانگ یکبابخانه نیمه ساز       به مساحت  156,60   مترمربع پالك شماره    فرعى از  

24 اصلى واقع در  باغ ابریشم   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  محمد باقرى
61- راى شــماره   139660302007003321  مورخ   96/09/26آقاى /خانــم نوروزعلى نوروزى فرزند 
مرتضى     نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت  216,47   مترمربع پالك شماره    فرعى از  41 اصلى 

واقع در  شهر بهاران  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مرتضى نوروزى
62- راى شماره   139660302007003415  مورخ   96/10/05  آقاى /خانم حسنعلى کریمى سودرجانى 
فرزند اسماعیل     نسبت به شش دانگ یکبابخانه   نیمه کاره    به مساحت  215,30   مترمربع پالك شماره  7  

فرعى از  21 اصلى واقع در   سودرجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  اسداله حسن پور
63- راى شماره   13966030200703436  مورخ   96/10/05  آقاى /خانم رویا فتاحى فرزند اکبر     نسبت 
به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت  149,37   مترمربع پالك شماره    فرعى از  19  اصلى واقع در   کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه احمد فتاحى
64- راى شماره   139660302007003323  مورخ   96/09/26  آقاى /خانم بهروز رشیدى فرزندسیف اله     
نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت  253,60   مترمربع پالك شماره    فرعى از  430  اصلى واقع در   

مینادشت   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  احمد محمودى
65- راى شماره   139660302007003444  مورخ   96/10/05  آقاى /خانم سعید صفرى آغچه بدى فرزند 
محمدعلى      نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت  221,79   مترمربع پالك شماره  112و113  فرعى 

از  22  اصلى واقع در  سودرجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مصطفى فرهمند
66- راى شــماره   139660302007003404  مورخ   96/10/05  آقاى /خانم قربانعلى زمانى سودرجانى 
فرزند حسین     نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت  154,06   مترمربع پالك شماره 8   فرعى از  21  

اصلى واقع در   سودرجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسین زمانى
67- راى شماره   139660302007003818  مورخ   96/11/04  آقاى /خانم علیرضا فروتن فرزند عبدالغفار     
نسبت به سه دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب ساختمان      به مساحت  84,60   مترمربع پالك شماره    فرعى 

از  413  اصلى واقع در   ششدر بلندى  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  صفرعلى جمشیدى 
68- راى شماره   139660302007003817  مورخ   96/11/04  آقاى /خانم زهرا فروتن فرزند عبدالغفار     
نسبت به سه دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب ساختمان      به مساحت  84,60   مترمربع پالك شماره    فرعى 

از  413  اصلى واقع در   ششدر بلندى  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  صفرعلى جمشیدى
69- راى شماره   139660302007003322  مورخ   96/09/26  آقاى /خانم همت سعادت پور فرزند اله 
قلى      نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت  142,70مترمربع پالك شماره92    فرعى از  24  اصلى 

واقع در   شهر ابریشم   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عشقعلى کتانى
70- راى شــماره   139660302007003670  مورخ   96/10/24  آقاى /خانم ناصر افراز فرزند رضاقلى       
نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت 333,67مترمربع پالك شماره8    فرعى از  21  اصلى واقع در   

سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  کریم اسماعیلى
71-راى شماره   139660302007003560  مورخ   96/10/13  آقاى /خانم شوکت بهارى بابادى فرزند 
پنجعلى      نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مســاحت  102,55 متر مربع  پالك شماره    فرعى از  411  

اصلى واقع در   شرودان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  دکترمهدى کیانى 
72-راى شماره   13966030200703682  مورخ   96/10/24  آقاى /خانم کریم اسحقیان درچه فرزندعلى      
نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مســاحت   429,94 مترمربع پالك شماره فرعى از  43  اصلى واقع در   

فودان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  على اسحاقى
73-راى شــماره   139660302007003678  مــورخ   96/10/24  آقاى /خانم حســن مــرادى فرزند 
اسداله      نسبت به 18 سهم مشاع از 1295 ســهم  شش دانگ یکباب ســاختمان تجارى نیمه کاره      به 
مساحت669,45مترمربع پالك شــماره    فرعى از  497اصلى واقع در   پیربکران    بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک اولیه  عبدالکریم قاسمى
74-راى شماره   139660302007003675  مورخ   96/10/24  آقاى /خانم مهناز نجفى ریاخونى فرزند 
غالمعلى       نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت270,45مترمربع پالك شماره    فرعى از  44  اصلى 

واقع در   ریاخون   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حیدر شاه محمدى
75-راى شــماره   139660302007003669  مورخ   96/10/24  آقاى /خانم بهمن رضایى فرزند محمد      
نسبت به شش دانگ یکباب ساختمان تجارى ادارى     به مساحت  59,40متر مربع پالك شماره6   فرعى از  

6اصلى واقع در   کرسگان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عباس کرد سیچانى 
76-راى شماره   139660302007003414  مورخ   96/10/05  آقاى /خانم فردوس کرمانیان پور فرزند 
حسین  نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مســاحت  131,66متر مربع پالك شماره20   فرعى از  667 

اصلى واقع در   خیابان نیروگاه اصفهان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  محمد حسن آقاى نجفى زاده 
77-راى شــماره   139660302007003691  مورخ   96/10/26  کمیته امداد امام خمینى (ره)      نسبت 
به شش دانگ یکباب ســاختمان ادارى   به مساحت  502,20پالك شــماره    فرعى از  407 اصلى واقع در   

فالورجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  سید جالل طبا طبایى
78-راى شــماره   139660302007003406  مورخ   96/10/05  آقاى /خانم احمد نصر اصفهانى  فرزند 
مرتضى نسبت به شش دانگ قسمتى از یکبابخانه      به مساحت  108,23متر مربع پالك شماره933   فرعى 

از  1  اصلى واقع در   کارالدان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضى 
79-راى شــماره   139660302007003774  مورخ   96/10/28  آقاى /خانم محمد اســدى اجگردى       
نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت  186,35متر مربع  پالك شماره133    فرعى از  37  اصلى واقع 

در   اجگرد    بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عصمت برکتین
80- راى اصالحى شــماره 139660302007003561مورخ 96/10/13آقا/خانــم منصور خلیلى فرزند 
تیمور نسبت به ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 225 متر مربع پالك شــماره  فرعى از 407 اصلى واقع 
در برزوان گارماســه بخش نه ثبت اصفهان مالک اولیه باقر شیرزادى. تاریخ انتشــار نوبت اول :  روز شنبه 
مـــورخ 1396/11/14 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز یک شنبه مورخ 1396/11/29 م الف: 1059 اکبر پور 

مقدم - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان/ 11/422
مزایده

اجراى احکام حقوقى شــعبه 6 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 
960757 ج/ 6 له آقاى کامران حشمت قهدریجانى و علیه مبنى بر مطالبه مبلغ 711/597/174 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 96/12/26 ساعت 8/5 صبح در محل اجراى 
احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 1/536 اموال توقیفى که توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید میتوانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى پارکینگ امین و از ملک بازدید و با همراه 
داشتن 10٪ بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده 
شرکت نمایند پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت 
تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد 
مزایده: نظریه کارشناسى: از وســیله ف.ق در پارکینگ امین اصفهان بازدید که برابر اعالم خواهان حدودا 
10  روز است توقیف بوده اسناد و مدارك وسیله رویت نگردید- موتور و گیربکس خاموش بود گلگیر عقب 
و جلو سمت چپ رنگ شده الستیک ها 30 درصد سالم گلگیر جلو سمت راست خوردگى دارد گلگیر عقب 
سمت راست خوردگى دارد کاپوت جلو رنگ شده سینى عقب رنگ شده رکاب سمت چپ و راست خوردگى 
دارد قیمت پایه کارشناسى وســیله با توجه به وضعیت ظاهرى و مدل آن در بازار روز امروز جهت فروش به 
صورت مزایده حدودا مبلغ 115/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 34542 مدیر اجراى احکام مدنى 

دادگسترى اصفهان /11/429
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول اجراى احکام حقوقى شــعبه 5 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 960852ج/5 له آقاى احمد حریرســاز علیه آقاى حمید زیبانژاد مبنى بر مطالبه مبلغ 
396/337/487 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى در تاریخ 96/12/19 ساعت 12 صبح در محل 
اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 4/472 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
ملکى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى حمید زیبانژاد و اکنون در 
تصرف مالکانه خوانده مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانى اصفهان، خیابان بزرگمهر خیابان آراسته کوچه شهید مطهرى پالك 19 مراجعه و از اموال بازدید و 
با همراه داشتن 10٪ بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس 
از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: مورد ارزیابى ششدانگ پالك 15191/3251 به مساحت 225/24 مترمربع عرصه و 160 
مترمربع اعیان به صورت یکبابخانه ویالى یک طبقه و زیرزمین انبارى داراى سقف هاى تیرآهن- کف ها 
سرامیک- آشپزخانه و سرویس هاى بهداشتى کف ســرامیک و بدنه کاشیکارى- کابینت ها چوبى- سازه 
داخلى گچ- کف  حیاط موزائیک درب و پنجره بیرونى آلومینیوم- درب هاى داخلى چوبى- عمر ساختمان 25 
سال- استحکام مطلوب و سهل البیع است-نماى داخل حیاط آجر سه سانتى- داراى انشعابات آب و برق و 
گاز و تلفن که دایر است که با توجه به موقعیت محل و قیمت هاى عادله زمان مباشرت به کارشناسى ارزش 
ششدانگ پالك 15191/3251 واقع در خیابان بزرگمهر خیابان آراسته کوچه شهید مطهرى پالك 19 در 
حال حاضر طبق قیمت روز مبلغ 6/381/000/000 ریال به عبارت ششصد و سى و هشت میلیون و یکصد 
هزار تومان برآورد و اعالم مى گردد. در قبال مبلغ 396/337/487 ریال 4/472 حبه قیمت گزارى گردیده 

است. م الف: 35925 اجراى احکام حقوقى دادگسترى اصفهان /11/888

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان گفت: 
اکنون به دلیل گرانى آذوقه و خشکسالى هاى متوالى، 
30 تا 40 درصد گاو هاى مولد و سبک در کشتارگاه هاى 

استان اصفهان ذبح مى شود.
رضا انصارى دربــاره موضوع ذبح دام هــاى مولد در 
کشــتارگاه هاى اصفهان اظهار داشت: در این زمینه به 
صورت کتبى و شفاهى به تمام ارگان ها اطالع داده ایم، 
اما تاکنون هیچکدام از ســازمان هاى مرتبط جوابگو 

نبوده اند.
وى ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
هم در جریــان تمام امور اتحادیه ها و کشــتارگاه هاى 
استان اســت، اما متأســفانه تاکنون هیچگونه اقدامى 

انجام نشده است. 
وى با انتقاد از اینکه اکنون 30 تــا 40 درصد گاو هاى 
مولد و ســبک در کشتارگاه هاى اســتان اصفهان ذبح 
مى شوند، گفت: ذبح این گاو ها طى سال هاى متوالى در 
کشتارگاه هاى استان انجام مى شود و چنانچه با همت 
مســئوالن مرتبط فقط 5 درصد آنها براى کشتار ذبح 

شود، کمبود دام زنده اصفهان جبران خواهد شد.
انصارى اضافه کرد: اکنون دام هاى ســبک و کوچک 
براى ذبح به کشتارگاه هاى استان اصفهان هم ارسال 
مى شــوند که طى دو ســال نگهدارى و پرورش آنها 
مى تواند جوابگوى کمبود دام زنده اســتان باشد. وى 
افزود: در کشــورهاى اســترالیا و نیوزلند ذبح دام زنده 
ســبک در کشــتارگاه ها ممنوع اســت، اما این امر در 

کشتارگاه هاى ما به راحتى و بدون آینده نگرى اجرایى 
مى شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشــت قرمز اصفهان در 
ادامه تأکید کرد: مسئوالن، ســازمان ها و ارگان هاى 

مرتبط براى جبران کمبود دام زنده در استان اصفهان 
باید راهکارها و اقدامات کارشناســى اساســى براى 

جلوگیرى از این معضل انجام دهند.
وى با تأکید بر اینکه دام هاى مولد در کشــتارگاه هاى 
اســتان اصفهان با قیمت 29 تا 30 هــزار تومان ذبح 
مى شــوند، اظهار کرد: بســیارى از دامداران به دلیل 
خشکسالى، گرانى آذوقه و علوفه گاو هاى مولد خود را 
براى کشتار مى برند و به یقین دیگر گاو ماده و شیردهى 
جایگزین آنها نخواهد شد و مشکل از شرایط فعلى بدتر 

هم مى شود.
انصارى با اشاره به افزایش چند درصدى نرخ غذاى دام 
سنگین و سبک طى سال جارى، افزود: اکنون نرخ یک 
کیلوگرم علوفه هزار و 200تا هزار و 500 تومان براى 
دامداران به فروش مى رســد که براى آنها به هیچ وجه 

به صرفه نیست.
■■■

نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان گفت: 
کشتار گاوهاى مولد با شــیردهى اندك یکى از دالیل 
اصلى کمبود و گرانى گوشت گوساله در اصفهان است.

اصغر پورباطنى با اشــاره به تداوم رونــد ذبح بره هاى 
ماده در اســتان اصفهان، اظهار داشت: ادامه این روند 
بر کمبود و گرانى گوشت گوساله بسیار تأثیرگذار است.

وى با بیان اینکه در حال حاضر با کمبود گوشت گوساله 
در اســتان روبه رو هســتیم، گفت: به مسئوالن اعالم 
کرده ایم اگر روند کشــتار گاوهاى مولــد در اصفهان

 ادامه یابد، در آینده با معضالت جبران ناپذیرى روبه رو 
خواهیم شد.

ذبح 40 درصد دام مولد در سکوت مسئوالن
در حال حاضر با کمبود گوشت گوساله در استان روبه رو هستیم
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تجلیل 5 نوآور صنعتى اصفهان
برگزیدگان ایده شــو در زمینه بومى ســازى وبازسازى 
قطعات صنعتى دراتاق بازرگانى اصفهان تجلیل شدند.

در این رویداد علمى، فاطمه نســاج پور با ایده طراحى و 
اجراى معرق با استفاده از ضایعات سنگ، عاطفه زمانى 
با ایده طراحى و ساخت کیت غربال گرى و تشخیص زود 
هنگام ســرطان هاى متداول با استفاده از بیومارکرهاى 
زیستى، احسان کریمى با ایده کنترل کننده امنیتى مبتنى بر 
پردازش تصویر و پدرام حسنوند هم با ایده کشت هم زمان 
گیاه، جلبک و میگوى آرتیما با آب شور  اول تا چهارم شدند.

  
فردا؛ تشییع پیکر 34 شهید 

دوران دفاع مقدس 
پیکر34 شــهید دوران دفاع مقدس به بــاغ موزه دفاع 
مقدس اصفهان واردشــد.مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش هاى دفاع مقدس استان اصفهان با اشاره به اینکه 
این شهدا مربوط به عملیات هاى رمضان، خیبر، محرم، 
کربالى4و والفجر8 هستند، افزود: در این بین 30 شهید، 
گمنام هستند و چهار شــهید هم به نام هاى پرویزبانى 
زاده، اسدا...خدادادى، حمزه نعمتى و حسین پوربافرانى 
شناسایى شده اند.سردار شیروانیان با بیان اینکه پیکر 9 
شهید بعدازظهر فردا در اصفهان تشییع مى شود، گفت: 
بقیه شهدا در شهرستان هاى سمیرم، بویین میاندشت، 
نایین و شهرهاى اژیه، حسن آباد، تودشک، فوالدشهر، 
قهدریجان، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنى وحرفه اى، ، 
مرکز پدافند هوایى کوهپایه و صنایع زرین خودرو تشییع و 

به خاك سپرده مى شوند.

خبر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان 
اینکه اصفهان در تصفیه فاضالب در کشور پیشرو است، 
گفت: انتقال آب به تصفیه خانه ها مى تواند راهکارى بزرگ 

در دوران کم آبى استان اصفهان باشد.
هاشم امینى با اشاره به دوران کم آبى استان اظهار داشت: 
شرایط کشــور در حوزه آب شــرایط خوبى نیست، آب 
مشکل کل دنیاست و بحث عرضه آب و مدیریت عرضه، 
در دوران گذر است، توجه به فاضالب یکى از شیوه هاى 
مدیریت آب است و انتقال آب  به تصفیه خانه ها مى تواند 

راهکارى بزرگ در دوران کم آبى باشد.
وى با بیان اینکه 70 درصد مردم کشور از شبکه فاضالب 

برخوردار هستند، بیان داشت: در استان اصفهان 94 درصد 
از مردم تحت پوشش شبکه فاضالب هستند و امروز در 
دنیا به فاضالب به عنوان آب تغییر رنگ داده شده نگاه 
مى کنند. وى ادامه داد: بایــد در حوزه صنعت فاضالب 
توجه جدى وجود داشته باشــد و استان اصفهان در این 

امر پیشرو است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به 
مصرف سرانه آب اشــاره کرد و افزود: اصفهان شرایط 
مطلوبى در حوزه مصرف آب خانگــى دارد و آمار آن در 
حدود 154 لیتر اســت، اما باید منابع اســتان را مد نظر 

بگیریم تا به اهمیت صرفه جویى در آب پى ببریم.

شهردار اصفهان گفت: بررسى ها نشان مى دهد در گذشته 
شهر گران اداره مى شــد، از این رو در تالش هستیم با 
ایجاد انضباط ادارى و کاهش هزینه ها در شــهردارى، 

روند را تغییر دهیم.
قــدرت ا... نــوروزى اظهارداشــت: شــهر اصفهان 
عقب افتادگى هاى زیــادى دارد، بنابراین همه افرادى 
که شهر را دوست دارند و مى خواهند شهروندان از شرایط 
خوبى براى زندگى کردن برخوردار شوند، باید صادقانه 

براى بهبود شرایط کمک کنند.
وى با بیان اینکه امروز در جلسه علنى شوراى اسالمى 
شــهر اصفهان آخرین بررســى هاى بودجه ســال 97 

شهردارى انجام مى شــود، از شــهروندان خواست با 
استفاده از راه هاى ارتباطى با شهردارى از جمله سامانه 
137، مشکالت مد نظر خود را مطرح کنند تا وجود این 
مشکالت باعث تأخیر در خدمت رسانى نشود و شهردارى 
بتواند از نقطه نظرات مردم در اصالح فرایندها استفاده 

کند.
وى به تشکیل ستاد مرکزى براى ایجاد انضباط ادارى 
و همگرایى بین مناطق 15 گانه اشــاره و خاطرنشــان 
کرد: جلســات ســتاد مناطق به صورت منظم تشکیل 
مى شود تا مشکالت مردم را بررسى و به صورت ریشه اى 

رفع کنیم.

روند اداره شهر را 
تغییر مى دهیم

انتقال آب به تصفیه خانه ها 
راهکاردوران کم آبى است

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

قضایى تقدیم نمایند
رأى شماره 15601 مورخه 1395/12/23 آقاى صفرعلى مشــایخى به شناسنامه شماره 11 کدملى 
1129842878 صادره فریدونشــهر فرزند روزعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 182/57 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

آقاى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
رأى شــماره 4075 مورخه 1396/4/22   آقاى مجیدمعینى پور به شناسنامه شــماره 4659 کدملى 
1091439230 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
94 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 109 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
رأى شماره 4073 مورخه 1396/4/22   خانم فروزان کاظمیانى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 12823 
کدملى 1092212681 صادره نجف آباد فرزند عباس درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 94 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 109 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
رأى شماره 7470 مورخه 1396/8/13 خانم منیژه زمانى فروشــانى به شناسنامه شماره 207 کدملى 
1141655047صادره خمینى شــهر فرزند قاسم درچهاردانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 117/66 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 3 فرعى از711 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
رأى شماره 7471 مورخه 1396/8/13 آقاى مسعود حقیقى  نجف آبادى  به شناسنامه شماره 37424 
کدملى 1750365049صادره اهواز فرزند حسن  دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
117/66 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 3 فرعى از711 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
رأى شــماره 8255 مورخه 1396/9/12 آقاى محمد توکلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 27171 
کدملى 1090269714 صادره نجف آباد فرزند عبدالکریم درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
154/85 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 5 فرعى از835 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
رأى اصالحى شماره 7749مورخه 1396/8/23 پیرو رأى شماره 6294مورخه 1396/6/26 آقاى مهدى 
حمزه به شناسنامه شــماره 265 کدملى 1091066434 صادره نجف آباد فرزند رجبعلى درششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 219/84 مترمربع قسمتى از پالك 662 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان 

– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
رأى شماره 6718 مورخه 1396/7/17 آقاى احمد حبیب الهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1386 
کدملى 1091405026 صادره نجف آباد فرزند عبداهللا در4/5 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 249/27 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 5فرعى از928 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
رأى شماره 6719 مورخه 1396/7/17 خانم زهراایزدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1199کدملى 
1092096531صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در1/5 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
249/27 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 5 فرعى از 928 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
رأى شــماره 8086 مورخه 1396/9/7 آقاى امیرحسین حسن نیا به شناســنامه شماره 805 کدملى 
5759468030صادره چادگان فرزند سلطانحســین درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 301/20 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک 

ازمالک رسمى غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
رأى شــماره 6989 مورخــه 1396/7/25آقاى فــرج اکبرى به شناســنامه شــماره 1261 کدملى 
4621138227 صادره شهرکرد فرزند حسن درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 160/78 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
رأى شماره 8352 مورخه 1396/9/16 خانم ملوك موســویان نجف آبادى به شناسنامه شماره 638 
کدملى 1091454655صادره نجف آباد فرزند سیدرضا دردو دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 8/45 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 771/1 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

طبق قولنامه عادى ازمالک رسمى خانم لیلى انتشارى خریدارى نموده است 
رأى شــماره 8350 مورخه 1396/9/16 خانم لیلى انتشــارى به شناسنامه شــماره 32133کدملى 
1090319452صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى  درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 8/45 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 771/1 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
رأى شماره 8420 مورخه 1396/9/19 خانم بتول کرباسى نجف آبادى به شناسنامه شماره 738 کدملى 
1090959311 صادره نجف آباد فرزند ابوالقاسم درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 37/33 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 579 واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى طبق قولنامه عادى 

ازمالک رسمى خانم خدیجه ابراهیمى خریدارى نموده است  
رأى شماره 7716 مورخه 1396/8/21 آقاى رسول هنرمند اهللا آبادى به شناسنامه شماره 199 کدملى 
1091616531 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 57/58 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 7 فرعى از880 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
رأى شــماره 8085 مورخه 1396/9/7 آقاى محمدعلى کامرانى به شناسنامه شماره 20052 کدملى 
4722373892 صادره کربال فرزند محمد مهدى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 291/66 مترمربع 
قسمتى ازپالك 885 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

رأى شــماره 7148 مورخه 1396/7/30 آقاى وحید صالحى نجف آبادى به شناســنامه شماره 1223 
کدملى 1091250121صادره نجف آباد فرزند محمد مهدى درششــدانگ شــش باب مغازه متصله 

ودفترفوقانى به مساحت 177/88 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 379 واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت 
اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

رأى شماره 7358 مورخه 1396/8/9 خانم مریم طاهرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 271 کدملى 
1091510792 صادره نجف آباد فرزند حسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
261/93 مترمربع  قســمتى ازپالك 471/2 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
رأى شماره 7356 مورخه 1396/8/9 آقاى عبدالمحمد محنت کش به شناسنامه شماره 8691 کدملى 
1910086975 صادره رامهرمز فرزند على محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
261/93 مترمربع قســمتى ازپالك 471/2 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
رأى شــماره 8256 مورخه 1396/9/12 آقاى علیرضا قدیریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 467 
کدملى 1091573573 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 122/05 
مترمربع قسمتى ازپالك 855 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى طبق قولنامه عادى 

باواسطه ازمالک رسمى آقاى نصراله نوروزى خریدارى نموده 
رأى شماره 8260 مورخه 1396/9/12 خانم فرزانه منوچهرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2983 
کدملى 1090362803 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 230/51 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 47/23 واقع درقطعه 9 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
رأى شماره 8416 مورخه 1396/9/19 آقاى غالمحسین جوزى نجف آبادى به شناسنامه شماره 626 
کدملى 1090942389 صادره نجف آباد فرزند محمد درششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 85/89 
مترمربع که مقدار 37/41 مترمربع آن برروى پالك 218 ومقدار48/48 مترمربع آن برروى پالك 231 

وماقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
رأى شــماره 7802 مورخــه 1396/8/24 آقاى محمد احمدى به شناســنامه شــماره 341 کدملى 
1128935449صادره فریدونشهر فرزند صالح درششدانگ یکباب خانه به مساحت 211/25 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى 

ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
رأى شماره 8084 مورخه 1396/9/7 خانم ستاره محمدى عالسوند به شناسنامه شماره 485 کدملى 
1971116491 صادره مسجد سلیمان فرزند یوسف درششدانگ یکباب خانه به مساحت 300مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
رأى شماره 6033 مورخه 1396/6/20 خانم زهرافاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 1080166114 
کدملى 1080166114 صادره نجف آباد فرزند رضاقلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 154/90 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 5 فرعى از1527 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 

ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
رأى شماره 6030 مورخه 1396/6/20 آقاى امید معین نجف آبادى  به شناسنامه شماره 8081 کدملى 
1092165401 صادره نجف آباد فرزند محمد حســن  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 154/90 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 5 فرعى از1527 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 

ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
رأى شــماره 6574 مورخه 1396/7/11 خانــم مدینه احمدى به شناســنامه شــماره 200 کدملى 
1128934728 صادره فریدونشــهر فرزند محمد درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 201/29 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

غالمحسین معینى باواسطه و به صورت عادى مى باشد 
رأى شــماره 7134 مورخه 1396/7/30 آقاى على باقر اســدى به شناســنامه شــماره 311 کدملى 
1129464024 صادره فریدونشهر فرزند همت درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 17/40 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
رأى شماره 5297 مورخه 1396/5/26 آقاى حجت اهللا رضایى خرمنانى به شناسنامه شماره 19 کدملى 
5499553580صادره تیران فرزند محمد درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 12/99 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى بصورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
رأى شماره 5302 مورخه 1396/5/26 آقاى حجت اهللا رضایى خرمنانى به شناسنامه شماره 19 کدملى 
5499553580صادره نجف آباد  فرزند محمد درششــدانگ یکباب خانه وزمین متصله به مســاحت 
316/18 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال 

ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
رأى شــماره 5299 مورخه 1396/5/26 آقــاى حجت اهللا رضایى خرمنانى به شناســنامه شــماره 
19 کدملــى 5499553580صادره نجــف آباد  فرزند محمد درششــدانگ دو باب مغــازه متصله به 
مســاحت 53/65 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دریزدانشــهر بخش 12 ثبت
 اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى و مع الواسطه مى باشد 

رأى شماره 5304 مورخه 1396/5/26 آقاى حجت اهللا رضایى خرمنانى به شناسنامه شماره 19 کدملى 
5499553580صادره نجف آباد فرزند محمد درششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 27/72 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى 

ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
رأى شماره 7201 مورخه 1396/8/2 آقاى غالم کافلى به شناسنامه شماره 1073کدملى 5759411861 
صادره چادگان فرزند سیف الدین درششــدانگ دوباب خانه ومغازه هاى متصله به مساحت 260/94 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دریزدانشــهر بخش12 ثبت اصفهان – انتقال ملک 
ازمالک رسمى ورثه غالمحســین معینى بصورت عادى و مع الواســطه مى باشد م الف 7744حسین 

زمانى - رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/531           
ابالغ اجراییه 

شماره ابالغنامه: 9610100361711941 شــماره پرونده: 9609980361700635 شماره بایگانى 
شعبه: 960713 پیرو آگهى هاى منتشره در جراید بدینوسیله به آقاى حسنعلى محمد بلندى که مجهول 
المکان مى باشد ابالغ مى شــود طبق اجراییه صادره از شــعبه 28 حقوقى اصفهان در پرونده کالسه 
9960713ح28 به موجب دادنامه شــماره 969601412 مورخ 96/8/30 صادره از شعبه 28 محکوم 
علیه حســنعلى محمد بلندى محکوم به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز 

پرداخت خســارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 96/5/30 لغایت زمان اجراى حکم و پرداخت مبلغ 
18/897/000 ریال بابت خسارات دادرسى در مرحله بدوى در حق محکوم له سید امیرحسین میرلوحى 
مى باشد. پرداخت نیم عشر  حق االجرا و نیز هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. بدیهى 
است با توجه به غیابى بودن حکم، اجراى حکم غیابى منوط به معرفى ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب 
از محکوم له، با ابالغ واقعى اجراییه به محکوم علیه مى باشد لذا مفاد اجراییه صادره یک نوبت در اجراى 
ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجراى احکام مدنى در یکى از جراید کثیراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده 
روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجراییه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجراى احکام 
طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجراییه و وصول هزینه اجرایى اقدام خواهد نمود. م الف: 36000 

شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/893
ابالغیه

شماره ابالغنامه: 9610106793302173 شــماره پرونده: 9609986793300684 شماره بایگانى 
شعبه: 960706 مشخصات ابال غ شونده حقیقى: حسین صفرى فرزند صفر به نشانى فعال زندان مرکزى 
اصفهان مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز، محل حضور: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله ارباب، 
روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 نوع علت حضور: مالحظه نظریه کارشناس و 
اظهار هر مطلبى نفیا یا اثباتا با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ مى گردد ظرف 
مهلت مقرر اقدام، در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شــد. م الف: 35926 شعبه 3 

حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /11/894
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970350601762 شماره پرونده: 9609980350600728 شماره بایگانى شعبه: 
960874 خواهان: آقاى پویا امواقاجانى فرزند غالمحســین با وکالت آقاى امیر قاسمیان دستجردى 
فرزند حسین به نشــانى اصفهان، چهارراه پلیس، ابتداى توحید جنوبى مجتمع تابان طبقه اول واحد 1 
خوانده: آقاى دانیال بریموندى فرزند علیمراد به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرسى2- تامین خواسته 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4- مطالبه وجه چک دادگاه با عنایت به جامع 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: 
در خصوص دعوى آقاى پویا امواقاجانى فرزند غالمحســین با وکالت آقاى امیر قاسمیان دستجردى 
به طرفیت آقاى دانیال بریموندى فرزند علیمراد به خواســته مطالبه مبلغ 230/000/000 ریال وجه 
چک شماره 2383/988985- 1395/03/05 عهده بانک تجارت بانضمام خسارات دادرسى و تاخیر 
تادیه با عنایــت به جامع محتویات پرونده، رونوشــت مصدق چک و گواهى عــدم پرداخت صادره از 
بانک محال علیه، وجود اصول مدارك در ید خواهان و اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارســازى 
و پرداخت گردد و خوانده با وصف ابالغ اخطاریه و نشــر آگهى در جلســه دادگاه حاضر نشــده و در 
قبال دعوى خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعى ننموده فلذا دعوى خواهان محمول بر صحت 
تلقى و مستندا به ماده 310- 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى ماده 2 قانون چک و ماده واحده مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 198-515-519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده به پرداخت 
مبلغ دویست و سى میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و نیز پرداخت مبلغ هفت میلیون و یکصد و 
هشتاد ه زار ریال بابت خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر 
تادیه بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزى اعالم و حین اجراى 
حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم تجدیدنظر اصفهان مى باشــد. م الف: 36002 نبوى رئیس شعبه ششم دادگاه عمومى حقوقى 

اصفهان /11/895
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970361700809 شماره پرونده: 9609980361700006 شماره بایگانى شعبه: 
960006 خواهان: آقاى على ادیب مجلسى فرزند حسین به نشانى اصفهان، خ کاوه، سه راه ملک شهر، 
نبش خیابان مخابرات، طبقه فوقانى کاشى نگین کدپســتى 8196896586 همراه 09131116084 
خواندگان: 1- آقاى اکبر گل سرخى اصفهانى فرزند مصطفى 2- خانم آرزو صفارى محمدآبادى فرزند 
غالمرضا 3- خانم فاطمه درویش زاده بروجنى فرزند قدرت اله 4- آقاى ســیدمهدى طاهرزاده فرزند 
سیدحسین همگى به نشانى 5- آقاى مهران خوروش فرزند رســول 6- خانم مرضیه خوروش فرزند 
رسول 7- خانم مریم خوروش فرزند رسول 8- آقاى بدرالملوك دالئلى با وکالت آقاى کیوان مختاریان 
دهکردى فرزند خسرو به نشانى اصفهان، خ شریعتى چهارراه پلیس مجتمع ماکان 3 طبقه شش واحد 
28، 9- آقاى ساموئل یعقوبیان فرزند روبن به نشــانى اصفهان، میدان انقالب، مجتمع 124 فروشگاه 
سیکا پالك 2، 10- خانم مژگان لوئى راده فرزند یوسف به نشانى اصفهان، میدان انقالب، مجتمع 124، 
فروشگاه سیکا، پالك 2 خواسته ها: 1- دســتور موقت 2- الزام به تنظیم سند رسمى ملک 3- مطالبه 
خسارت دادرسى 4- ابطال سند رسمى (موضوع سند ملک است) گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: خواسته على 
ادیب مجلسى به طرفیت 1- سیدمهدى طاهرزاده 2- بدرالملوك دالیلى 3- مهران 4- مرضیه 5- مریم 
شهرت هر سه خوروش 6- ســاموئل یعقوبیان 7- مژگان لویى زاده 8- فاطمه درویش زاده بروجنى 
9- اکبر گل سرخى اصفهانى 10- آرزو صفارى محمدآبادى که وکالت خواندگان دوم تا هفتم را کیوان 
مختاریان بر عهده دارد، 1- تقاضاى صدور دستور موقت فورى مبنى بر منع هر گونه نقل و انتقال رسمى 
پالك ثبتى 209 فرعى مجزى شده از پالك هاى 4824 و 4825 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
2- ابطال سند رسمى ثبت شــده در صفحه 325 دفتر 721 دفتر امالك با موضوع انتقال پالك فوق 
3- الزام به تنظیم سند رسمى ملک فوق 4- مطالبه خســارات دادرسى است که توضیحا اعالم کرده 
خوانده اول براساس قرارداد با خواندگان دوم تا پنجم بر پالك موصوف ساختمانى ساخته و مقرر بوده سه 
دانگ از ملک به او انتقال یابد اما خواندگان یاد شده ملک را به خواندگان ششم و هفتم و افراد اخیر آن را 
به خواندگان هشتم به بعد منتقل کرده اند. وى در جلسه دادرسى مورخ 96/5/25 منظور از سند موضوع 
تقاضاى ابطال را سند انتقال به خواندگان ششم و هفتم اعالم کرده است. اوال دادگاه فوریتى در صدور 
دستور موقت تشخیص نمى دهد و به استناد ماده 315 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد درخواست صادر 
مى کند. ثانیًا در مورد خواسته هاى دوم به بعد دعوى را متوجه خواندگان اول و هشتم به بعد نمى داند 
و نسبت به آنان به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون مذکور قرار رد دعوا صادر مى نماید. ثانیًا نظر به 
اینکه مقدمه خواسته ابطال سند، ابطال بیع منتهى به تنظیم سند رسمى است که چنین دعوایى طرح یا 
راى قطعى در این خصوص ارائه نشده خواسته دوم فعال قابل رسیدگى نیست لذا مستندا به ماده 2 قانون 
مزبور قرار عدم اســتماع آن صادر مى گردد. رابعًا نظر به عدم تفکیک پالك موضوف خواسته، امکان 
تنظیم سند یک واحد آپارتمان از پالك وجود ندارد و خواســته سوم نیز با کیفیت حاضر قابل رسیدگى 
نیست لذا در خصوص این خواسته و بالتبع خواسته چهارم نیز به استناد ماده قانونى اخیرالذکر قرار عدم 

استماع دعوى صادر مى گردد. راى صادر شده حضورى و ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى 
در دادگاه تجتدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 35997 وطن خواه- دادرس  شعبه 28 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /11/896
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 610/90 شماره دادنامه: 1511- 90/8/18 مرجع رسیدگى: شعبه 14 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: فاطمه صغرا امینى به وکالت ابراهیم محبى به آدرس: اصفهان- خوراسگان- محله 
سمسور کوچه شهید رسول ربیعى پالك 67 وکیل خواهان: ابراهیم محبى به نشانى- اصفهان خیابان 
جى- فلکه خوراســگان- خیابان اباذر مقابل کوچه توحید پ 265 دفتر وکالت خواندگان: 1- رسول 
میزبانى 2- ناصر میزبانى نشانى هر دو: اصفهان خیابان جى شرقى- ارغوانیه- بلوار ارغوان- ارغوان 
25، 3- رمضانعلى میزبانى 4- حســن و 5- احترام- 6- صدیقه 7- مهرى و 8- زهرا همگى میزبانى 
ورثه شادروان رضا میزبانى با توجه به اینکه خواندگان بعضى فوت کردند اسامى به شرح زیر اعالم مى 
گردد: ورثه رضا میزبانى: ناصر و رسول و رمضانعلى- حسن- احترام- صدیقه- مهرى و زهرا میزبانى 
ورثه رمضانعلى: شهین- ســهیال- على و محمد میزبانى ورثه محمد: الهه- شــهین- مهشاد- فواد 
میزبانى خواسته: الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمى و تنظیم سند انتقال قطعى رسمى بنام 
خواهان بانضمام خسارات دادرســى و حق الوکاله وکیل مقوم به مبلغ 50/000/000 ریال رأى قاضى 
شورا: درخصوص دعوى خواهان خانم فاطمه صغرا امینى به وکالت ابراهیم محبى به طرفیت خواندگان 
ردیف اول تا هشتم به خواسته الزام به انتقال ســند 162 مترمربع زمین از پالك ثبتى 15234 بخش 5 
ثبت اصفهان و خسارات دادرسى به شرح دادخواســت تقدیمى که وکیل خواهان با ارائه قولنامه مورخ 
1361/7/24 اعالم مى دارد که مورث خواندگان 162 متر زمین از پالك موصوف به خواهان واگذار شده 
و خواستار انتقال ســند ملک مذکور به نام موکل خود شده است خواندگان ردیف اول تا چهارم و ردیف 
هفتم با حضور در جلسه رسیدگى مورخ 1390/8/7 و تقدیم الیحه مورخ 1390/8/7 به شماره 1100 
اصل قولنامه را قبول نموده و به آن ایرادى نگرفته و خواندگان ردیف پنجم و ششــم و هشــتم وصف 
ابالغ قانونى در محضر شورا حاضر نشده و الیحه اى نیز تقدیم ننموده اند نظر به گواهى انحصار وراثت 
به شماره 906- 88/3/6 و استعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالك اصفهان به شماره 9099 مورخ 
90/5/1 که مالکیت مورث خواندگان به پالك ثبتى 15234 اعالم شده لذا شورا دعوى وکیل خواهان را 
وارد دانسته و به استناد مواد 10- 219- 220- 225- 362 و 231 قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 519 
قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول تا هشتم به حضور در یکى از دفاتر 
اسناد رسمى و انتقال رسمى 162 متر زمین از پالك ثبتى 15234 بخش 5 ثبت اصفهان به نسبت سهم 
االرث وراث و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و مبلغ سى و دو هزار ریال هزینه دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید رأى صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم و سوم و چهارم 
وهفتم حضورى و نظر به قبول و اقرار قطعى مى باشد و نسبت به خواندگان ردیف پنجم و شش م غیابى 
که قابل واخواهى در شورا ظرف مهلت 20 روز پس از تاریخ ابالغ و سپس قابل تجدیدنظر خواهى ظرف 
20 روز بعد در محاکم عمومى و حقوقى اصفهان مى باشد شورا نسبت به خوانده ردیف هشتم ورثه مرحوم 
امیر میزبانى به دلیل عدم ارائه گواهى انحصار وراثت قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نماید 
که قرار صادره حضورى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى مى باشد. م الف: 35978 

شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/897
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351112757 شــماره پرونده: 9609980351101180 شماره بایگانى 
شعبه: 961320 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به حبیب اله عابدى فرزند محمدباقر- ناهید 
فقیه حبیب آبادى فرزند عبدالحسین – فروغ فقیه حبیب آبادى فرزند عبدالحسین- دانشور امینى فرزند 
محمداسماعیل- فرید انوارى فرزند احمد- حمید انوارى فرزند احمد- مجید انوارى فرزند احمد- هاله 
انوارى فرزند احمد- بدرالملوك امین قهفرخى فرزند یوسف – هدا امینى قهفرخى فرزند دانشور- منا 
امینى قهفرخى فرزند دانشــور- دانش امینى قهفرخى فرزند دانشور- هوشــمند امینى فرزند دانشور 
خواهان آقاى احمد قاسمى زودانى فرزند حسن دادخواستى به طرفیت خواندگان حبیب اله عابدى فرزند 
محمدباقر- ناهید فقیه حبیب آبادى فرزند عبدالحسین – فروغ فقیه حبیب آبادى فرزند عبدالحسین- 
دانشور امینى فرزند محمداسماعیل- فرید انوارى فرزند احمد- حمید انوارى فرزند احمد- مجید انوارى 
فرزند احمد- هاله انوارى فرزند احمد- بدر الملوك امین قهفرخى فرزند یوســف- هدا امینى قهفرخى 
فرزند دانشور- منا امینى قهفرخى فرزند دانشور- دانش امینى قهفرخى فرزند دانشور- هوشمند امینى 
فرزند دانشور- اداره کل راه و شهرسازى اســتان اصفهان- اداره ثبت اسناد و امالك استان اصفهان- 
عباس قاسمى- قدیرعلى قاسمى زودانى- ابراهیم قاسمى زودانى- اسماعیل قاسمى- جمشید قاسمى 
زودانى- منوچهر قاســمى زودانى- حسین قاسمى زودانى- بهروز قاســمى زودانى- مجتبى قاسمى 
زودانى- اصغر قاسمى- پرویز قاســمى زودانى- رضوان قاسمى- عصمت قاســمى- محترم الهام 
قدیمى- رقیه شریفى- اسماعیل پوالدى باغبادرانى- به خواســته ابطال سند مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351101180 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/19 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 35920 شعبه 11 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/944
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351112723 شــماره پرونده: 9609980351101021 شماره بایگانى 
شعبه: 961144 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به خواندگان خواهان آقاى محمدرضا 
ستایش فرزند جواد دادخواستى به طرفیت خوانده 1- امیرحسین امیدزاد فرزند مرتضى 2- محمدرضا 
امیدزاد فرزند مرتضى 3- حســین امیدزاد فرزند مرتضى 4- عزت ک هالئى فرزند عباسقلى 5- ناهید 
جامى فرزند على به خواسته الزام به تنظیم سند رســمى ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609980351101021 شــعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و 
وقت رسیدگى مورخ 1397/02/09 ســاعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 35919 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /11/945

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان از آغاز طرح 
بازرسى نوروزى اصناف خبر داد و گفت: مراحل چهار گانه 
طرح بازرسى نوروزى اصناف به این معنا نیست که به سراغ 

بازرسى دیگر کاالها نرویم.

جواد محمدى فشــارکى در خصوص طرح ویژه بازرسى 
اصناف در آستانه نوروز 97، اظهارداشت: در این طرح 101 
بازرس قراردادى و 245 بازرس افتخارى در ســطح استان 
اصفهان بر واحدهاى صنفى، نظارت ویژه اى خواهند داشت.

وى با بیان اینکه بازرسى ها در چهار مرحله و براساس نیاز 
مردم انجام مى شود، گفت: مرحله نخست بازرسى ها از دیروز 
آغاز و تا 25 اسفند ماه ادامه دارد که در این مرحله بر اصنافى 
چون کیف، کفش و  پوشاك نظارت و بازرسى انجام مى شود.

مدیر بازرسى و نظارت اصناف اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه از 25 اسفند ماه تا یکم فروردین 97، بازرسى ها به سمت 
کاالهاى اساســى مورد نیاز مردم همچون گز و شیرینى، 
خشکبار و آجیل، میوه، گوشت سفید و قرمزمى رود، افزود: 
در مرحله سوم بازرسى ها(از اول تا 13 فروردین سال97 )، 
بر بخش عرضه کاال و خدماتى همچون صنایع دستى، گز 
و شیرینى، گوشت سفید، گوشــت قرمز، میوه، نانوایى ها، 
فروش آبمیوه، مواد غذایى، رســتوران ها، فست فودها و ... 

نظارت صورت مى گیرد.
وى ادامه داد: در مرحله چهارم بازرســى ها که از 14 تا 30 
فروردین ماه 97 آغاز مى شــود و بازرســى کاالها در تمام 
مراحل طرح بازرســى نوروزى به طور ویژه و گســترده تر 

انجام مى شود.
محمدى فشارکى تأکید کرد: مراحل چهار گانه طرح بازرسى 
نوروزى اصناف به این معنا نیست که به سراغ بازرسى دیگر 
کاالها نرویم، بلکه در این چهار مرحله بر کاالهاى اولویت 

دار، نظارت ویژه اى انجام خواهد شد.
وى در خصوص اینکه ســال گذشته بیشــترین تخلفات 
بازرسى هاى نوروزى، در صنف خرده فروشان میوه صورت

گرفته بود، گفت: متأسفانه نوروز 96 بیشترین تخلفات در 
بحث قیمت میوه و کیفیت آن در سطح خرده فروشى بود.

مدیر بازرســى و نظارت اصناف اســتان اصفهان با تأکید 
بر ضرورت نصب اتیکت قیمت بــر روى کاالها و اجناس 
اظهارداشت: با توجه به اینکه بیشترین محل فروش صنایع 
دســتى در محل میدان امام (ره) انجام مى شود، بازرسى و 
نظارت اصناف با استقرار در محل ثابتى در میدان امام (ره)، 
بر بازار خرید و فروش این محصوالت نظارت ویژه اى انجام 

مى دهند.

آغاز طرح بازرسى نوروزى اصناف
رئیس شوراى شــهر کرکوند درباره اینکه 
درآمد پایدار چه ویژگی باید داشــته باشــد 
به نصف جهــان گفت:  بایــد درآمد پایدار 
داراى پنــج ویژگى باشــد اعــم از؛ منبع 
آن از بیــن رفتنــى نباشــد یــا بــا ازبین 
رفتن آن جایگزینى داشــته باشد، به طور 
پیوسته قابل وصول باشد، در دوره هاى مالى 
مختلف نوسان شــدید نداشته باشد، همراه 
با افزایش هزینه هــا افزایش یابد وموجب 

آسیب رساندن به توسعه شهرى نشود.
بهروزاســماعیلى در تشــریح اینکه درآمد 
پایدار با افزایش هزینه ها باید افزایش یابد 
گفت: افزایــش عوارض باید بــه گونه اى 
باشد که به توسعه شــهر زیان وارد نکند و 
فشار مضاعفى هم به شهروندان وارد نشود 
چون باعث مسکوت ماندن توسعه شهرى 

مى شود.
وى ادامه داد: متأســفانه در قوانین توسعه 
پنج ســاله نقش شورا و شــهردارى ها در 
حال کم رنگ شدن است یعنى درآمدهاى 
شهردارى در قالب پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده از سوى دولت به طورپیوسته انجام 
نمى شــود واین انگیزه ها باعث مسکوت 
ماندن درآمدهاى شهردارى هاى شهرهاى 
کوچک مى شود. پس با صراحت باید گفت 
شــهردارى ها طبق ماده 77 مى توانند به 

موقع مطالبات را وصول کنند.

5 ویژگى براى درآمد پایدار 
شهردارى ها 

اعظم محمدى
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معاون روابط کار اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 
اصفهان با اشاره به تداوم پوشش بیمه بیکارى کارگران 
پلى اکریل تا پایان سال 96 گفت: با توجه به تأخیر پیش 
آمده در حمل و نقل دریایى، مواد اولیه خریدارى شــده 
هنوز به کشور وارد نشده است. سیف ا... علیخانى با اشاره 
به آخرین وضعیت بیمه کارگران پلى اکریل اظهارداشت: 
در مرحلــه اول، هــزار و 13 نفر از کارگران شــرکت 
پلى اکریل از ابتداى فروردین تا پایان شــهریور ماه به 
مدت شش ماه تحت پوشش بیمه بیکارى قرار گرفته اند.

وى با اشــاره به فراهم شــدن زمینه بازگشت تدریجى 
کارگران افزود: در راستاى حفظ و پایدارى بنگاه اقتصادى 

و اشتغال موجود مقرر شد با ورود مواد اولیه خریدارى شده 
از خارج از کشور کارگرانى که هنوز اشتغال ندارند از تاریخ 

15 بهمن ماه جارى مشغول به کار شوند.
وى ادامه داد:  با توجه به تأخیر پیش آمده در حمل و نقل 
دریایى، مواد اولیه خریدارى شــده هنوز به کشور وارد 
نشده و در نتیجه قسمت هاى وابسته به این مواد کماکان 

غیرفعال هستند.
وى اضافه کرد: به همین دلیل به درخواست مدیریت و 
شوراى اسالمى کار شــرکت و موافقت مدیریت استان 
مقرر شد تا پایان سال جارى پوشــش بیمه کارى ادامه 

پیدا کند.

رئیس اتاق تعاون اســتان اصفهان گفت: در راســتاى 
سیاست ها و ماموریت هاى بخش تعاون و ارتقاى جایگاه 
این بخش مهم در اقتصاد کشور، کارگروه اندیشه ورز در 

اتاق تعاون استان اصفهان تشکیل شد.
حبیب ا... بهرامى اظهارداشــت: به پیشنهاد اتاق تعاون 
اســتان و با تبادل نظر و همفکرى بــا اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان مقرر شد به منظور 
بررسى راهکارهاى چگونگى تشــویق و ترغیب مردم 
براى تشکیل تعاونى و فعالیت در قالب تعاونى، حمایت از 
تشکیل، توسعه، نوسازى و بهسازى تعاونى ها، ارائه ایده 
براى مسائل مبتال به حوزه هاى مختلف تعاون از طریق 

مطالعه و تحلیل پژوهش ها، کارگروه اندیشه ورز تعاون 
تشکیل شد.

وى افزود:آســیب شناســى علل رکود در تعاونى هاى 
تولیدى و خدماتى، تدوین چشــم اندازها، سیاست ها و 
راهبردهاى کوتاه مدت و بلندمدت بــه منظور ارتقاى 
جایگاه بخش تعاون در اقتصاد استان، مطالعه و تدوین 
طرح هاى استراتژیک، ارائه بسته هاى مدیریتى جامع و 
برنامه ریزى به منظور برگزارى کارگاه ها و سمینارهاى 
آموزشــى ترویجى جهت آشــنایى فارغ التحصیالن 
دانشگاهى با مزایاى فعالیت اقتصادى در قالب تعاونى، از 

دیگر اهداف تشکیل این کارگروه است.

چشم کارگران پلى اکریل
 به آب هاى دریا

تشکیل کارگروه اندیشه ورز 
تعاون در نصف جهان

امروز؛ تشییع  قربانى سانچى
 در شاهین شهر

مراسم تشـییع و خاکسـپارى میالد آروى از شهداى 
واقعه سانچى امروز در شاهین شهر برگزار مى شود.

این مراسم در مصالى شاهین شـهر واقع در ورودى 
بازارچه شهید خرازى از ساعت 9صبح برگزار مى شود 
و سپس براى خاکسپارى در گلستان شهداى بهشت 

معصومه (س) به خاك سپرده خواهد شد.
مراسم سومین روز درگذشت میالد آورى نیز روز سه 
شنبه، یک اسـفند مصادف با شهادت حضرت فاطمه 
زهرا (س) در مسجد قمر بنى هاشم(ع) واقع در خیابان 

مخابرات فرعى 10 شرقى برگزار مى شود.

اجراى شبکه جدید برق 
خوانسار با استفاده از کابل 

مدیـراداره برق شهرسـتان خوانسـار گفـت: از 341 
کیلومتر شبکه فشار ضعیف، 100 کیلومتر آن تا کنون 
به کابل خودنگه دار تبدیل شـده و بقیـه طبق برنامه 

ریزى انجام شده اجرا خواهد شد.
فرهاد بالبـادى اظهارداشـت: امور برق شهرسـتان 
خوانسار داراى 19 هزار و 960 مشترك برق بوده که 
میانگین مصرف این مشـترکین 12/5 مگاوات است 

که در فصل تابستان به 14 مگاوات هم مى رسد.
وى با بیان این که از کل مشـترکین برق شهرسـتان 
تعداد 266 مشـترك دیماندى و شـش هـزار و 600 
مشـترك روسـتایى و بقیـه شـهرى هسـتند، افزود: 
برق رسـانى به این مشـترکان از طریق 654 دستگاه 
ترانسفورماتور و به وسـیله 458 کیلومتر شبکه فشار 
قوى و 341 کیلومتر شبکه فشار ضعیف انجام مى شود.
مدیـر اداره بـرق شهرسـتان خوانسـار ادامـه داد: در 
شهرسـتان خوانسـار از 341 کیلومتـر شـبکه فشـار 
ضعیف، 100 کیلومتر آن تا کنون به کابل خودنگه دار 
تبدیل شـده و بقیه طبق برنامه ریزى انجام شـده در 

طول سال هاى آتى اجرا خواهد شد.

50 دستگاه اتوبوس جدید 
وارد اصفهان مى شود

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسـرانى اصفهان و حومه 
گفت: تا پایان بهمن ماه سال جارى، 50 دستگاه اتوبوس 
جدید به نـاوگان اتوبوسـرانى اصفهـان اضافه خواهد 
شـد.قدرت افتخارى اظهارداشـت: به منظور کاهش 
آالینده هاى ناشى از تردد وسایل نقلیه عمومى به ویژه 
در مناطق مرکزى و تاریخى شهر، بررسى هایى انجام 
شده تا بتوانیم در سال آینده از اتوبوس هاى برقى، گاز 

سوز و هیبریدى استفاده کنیم.
وى بـا بیان اینکه قیمـت اتوبوس هاى برقـى دو برابر 
اتوبوس هاى معمولى است، افزود: باید با در نظر گرفتن 
هزینه هـاى نگهـدارى و پشـتیبانى، تعدادمحدودى 
اتوبوس هاى برقى را به ناوگان اضافـه کنیم تا پس از 
مشـخص شـدن کارکرد و هزینه هاى مرتبط بتوانیم 

تعداد آنها را در مناطق مرکزى شهر توسعه دهیم.

خبر

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100351112721 شــماره پرونده: 9609980351100966 شماره بایگانى شعبه: 
961088 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى حامد نادرى نجف آبادى فرزند عبدالحسین 
خواهان سلیمان- اسمعیل- سارا- نیکو- صبا- نگار- ناهید همگى رکنى و اشکان آقارخ- بلقیس آریانى و 
آناهیتا آقارخ دادخواستى به طرفیت خوانده به خواسته ابطال سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980351100966  شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/02/05 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف: 35918 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/946
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351112516 شــماره پرونده: 9609980351101016 شماره بایگانى شعبه: 
961139 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على کارگران طالخونچه فرزند ضرغام خواهان 
سازمان عمران شهردارى بهارستان دادخواستى به طرفیت خوانده آقایان 1- على کارگران طالخونچه فرزند 
ضرغام 2- سیدمهدى بدرى به خواسته مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980351101016 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/02/18 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م 

الف: 35917 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/947
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351112522 شــماره پرونده: 9609980351101183 شماره بایگانى شعبه: 
961323 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى 1- محمدعلى قوچى رنانى فرزند محمدحسین 
2- اکبر حنائى 3- فاطمه سلطان قوچى رنانى فرزند محمدحســین 4- سعید احمدى رنانى فرزند مصطفى 
5- حسن احمدى رنانى فرزند مصطفى 6- مهدى احمدى رنانى فرزند مصطفى خواهان آقاى ابراهیم بهرامى 
فرزند غضنفر دادخواستى به طرفیت خواندگان 1- محمدعلى قوچى رنانى فرزند محمدحسین 2- اکبر حنائى 
3- فاطمه سلطان قوچى رنانى فرزند محمدحسین 4- سعید احمدى رنانى فرزند مصطفى 5- حسن احمدى 
رنانى فرزند مصطفى 6- مهدى احمدى رنانى فرزند مصطفى 7- غضنفر بهرامى رنانى فرزند على به خواسته 
الزام به تنظیم سند رسمى ملک و مطالبه خسارات دادرســى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980351101183 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/02/19 ساعت 11:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 

کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 35912 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/949

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100351112569 شــماره پرونده: 9609980351101215 شماره بایگانى شعبه: 
961368 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سیامک درخشان فرزند ابوطالب خواهان آقاى 
محمود گودرزى فرزند حســینعلى با وکالت آقاى رضا دانشور دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى سیامک 
درخشان فرزند ابوطالب دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت و تاخیر تادیه مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351101215 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/16 ساعت 12:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 35911 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/950

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9610100351112534 شــماره پرونــده: 9609980351101153 شــماره بایگانى 
شعبه: 961293 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى اسداله راســتى خواهان خانم خدیجه 
مسعودیان خوزانى فرزند على با وکالت خانم زهرا باقرزاده دادخواستى به طرفیت خواندگان 1- اسداله راستى 
2- سیف اله راستى فرزند نصراله 3- محمد امان الهى فرزند ابوالقاســم 4- على مسعودیان فرزند حسن به 
خواســته اثبات مالکیت و مطالبه خسارات دادرسى مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980351101153 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/02/18 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م 

الف: 35890 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/951
ابالغ اجراییه

شماره ابالغنامه: 9610103640710331 شــماره پرونده: 9309983640700913 شماره بایگانى شعبه: 
930939 ابالغ اجراییه به نام جعفر قاطع زاده فرزند کاظم به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 
و شماره دادنامه مربوطه 9509973640701513 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 84500000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2495000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان، اجراى احکام مکلف است 
به محاسبه نیم عشر دولتى و اخذ از خوانده واریز به حساب صندوق دولت جمهورى اسالمى ایران. راى صادره 

غیابى است. م الف: 1633 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان(زرین شهر) /11/956
حصر وراثت

شماره: 515/96ش5ح- 96/11/25 خانم بتول قاسمى قلعه قاســمى داراى شناسنامه شماره 280 به شرح 
دادخواست به کالســه 515/96 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان محمد ملک زاده قلعه قاسمى به شناسنامه 53 در تاریخ 96/11/09 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- فاطمه ملک زاده قلعه قاسمى فرزند محمد ش.ش 
1160267741 ت.ت 1373 صادره از لنجان (دختر متوفى) 2- علیرضا ملک زاده قلعه قاسمى فرزند محمد 
ش.ش 1160321371 ت.ت 1375 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- بتول قاسمى قلعه قاسمى فرزند حسن 
ش.ش 280 ت.ت 1356 صادره از لنجان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1625 توانگر رئیس شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /11/957
نظریه کارشناسى

شماره ابالغنامه: 9610103640306911 شــماره پرونده: 8709983640300022 شماره بایگانى شعبه: 
870022  در خصوص دعوى ســید کمال صفوى و غیره در کالســه پرونده 870022 شــعبه سوم حقوقى 
دادگسترى زرین شهر به طرفیت احمد توانگر و غیره با توجه به اینکه خوانده ردیف دوم احمد مکتد مجهول 
المکان معرفى شده لذا جهت مالحظه نظریه هیئت کارشناسان (ثبتى) کارشناسى مورخ 96/08/17 و اظهار 
هر مطلبى نفیا یا اثباتا پس از رؤیت آگهى در این شعبه حاضر گردد و نظریه کارشناسى را رؤیت نماید و پس از 
مهلت 7 روز پس از رؤیت آگهى چنانچه اعتراضى به نظریه کارشناسى دارد به این شعبه اعالم نماید. م الف: 

1622 باقرى شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /11/958
آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
 1.برابر راى شــماره 139660302177000810 مورخه 1396/10/13 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسن زمانى علویجه فرزند زین العابدین 
بشماره شناسنامه 120 نجف آباد و شماره ملى 1091967520 در ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى 
از پالك 3282 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 273/65 مترمربع انتقالى 
مع الواسطه از مالکین رسمى على شفیعى محرز گردیده است. 2.برابر راى شماره 139660302177000833 
مورخه 1396/10/24 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه 
و بالمعارض آقاى حســن ابراهیمى علویجه فرزند قاســم بشــماره شناســنامه 2 نجف آباد و شماره ملى 
1091897409 در ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 3398 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 557 مترمربع انتقالى از مالک رسمى رسول رضى زاد محرز گردیده است. 
3.برابر راى شــماره 139660302177000832 مورخه 1396/10/24 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسن ابراهیمى علویجه فرزند قاسم بشماره 
شناسنامه 2 نجف آباد و شماره ملى 1091897409 در ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قسمتى از پالك 
هاى شماره 3398 فرعى و 4708 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 534/60 
مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى رسول رضى زاد و محمد امینى علویجه محرز گردیده است. 4.برابر راى 
شماره 139660302177000785 مورخه 1396/09/28 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض اکرم زمانى علویجه فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 48 نجف 
آباد و شماره ملى 1091974144 در ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قسمتى از پالك 3269 فرعى واقع 

در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 459/66 مترمربع انتقالى از مالک رسمى محمدزمانى 
علویجه محرز گردیده است. 5.برابر راى شــماره 139660302177000800 مورخه 1396/10/12 هیات 
قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض محمدرضا علیرضایى 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 46 نجف آباد و شماره ملى 1092037810 در ششدانگ یکباب مغازه و فوقانى 
مسکونى احداثى برروى قســمتى از پالك 633 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 76/40 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث خانم صغرى محققى محرز گردیده است. 6.برابر راى 
شماره 139660302177000806 مورخه 1396/10/12 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسین کریمى علویجه فرزند اسداله بشماره شناسنامه 24 
نجف آباد و شــماره ملى 1091990573 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى 
از پالك 4885 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 105/72 مترمربع انتقالى 
از مالک رسمى صدیقه آقابابایى محرز گردیده است. 7.برابر راى شماره 139660302177000807 مورخه 
1396/10/12 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
سکینه آقابابائى علویجه فرزند حسین بشماره شناسنامه 5908 نجف آباد و شماره ملى 1090516185 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 4885 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 105/72 مترمربع انتقالى از مالک رسمى صدیقه آقابابایى محرز گردیده 
است. در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و برحسب 
ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر 
گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند 
از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى 
اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: یک شنبه 96/11/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 96/12/15 

7889/م الف-ابوالفضل ریحانى،کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/11/984
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351112668 شــماره پرونده: 9609980351100806 شماره بایگانى شعبه: 
960911 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مرتضى قائد امینى خواهان آقاى حسن ارمغان 
فرزند رضا با وکالت آقاى مسعود کریمى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى مرتضى قائد امینى و سرپرستى 
بانک آینده استان اصفهان به خواســته اعالم بطالن معامله مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980351100806 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/02/08 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف: 35913 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/948

عضو کمیتــه آب اتــاق بازرگانى، صنایــع, معادن و 
کشــاورزى اصفهان گفت: میزان ذخیره آب پشت سد 
زاینده رود به کمتــر از 130 میلیون متــر مکعب و به 

کمترین میزان خود طى 50 سال اخیر رسیده است.
مهدى بصیرى با اشــاره به اینکه بر اساس گزارشات 
موجود، میزان آب ذخیره پشت سد رودخانه زاینده رود 
به کمترین میزان خود طى 50 سال اخیر رسیده است،  
اظهار داشت: مسئوالن باید پاســخگو باشند که چقدر 

توانستند رودخانه را کنترل کنند.
وى با بیان اینکه امسال نسبت به سال گذشته تغییرى در 
میزان بارش ها نداشته ایم، افزود: این در حالى است که 
به دلیل عدم توانایى در کنترل برداشت ها در باالدست 
و پایین دست، ذخیره سد به وضع نامطلوب ترى رسیده 

است.
عضو کمیته آب اتاق بازرگانى اصفهــان با بیان اینکه 
در حال حاضر ذخیره آب سد زاینده رود به کمتر از 130 
میلیون متر مکعب رسیده است، تصریح کرد: ضرورى 
است صرفه جویى توسط صنایع آب بر، مصرف آب شرب 
و همچنین کنترل برداشت ها به واسطه پمپاژ، به صورت 

جدى در دستور کار قرار گیرد.
 وى با اشــاره به اینکه هنوز براى مصرف آب شرب به 
مرز هشــدار نرســیده ایم، ادامه داد: این در حالى است 
که چنانچه این شرایط ادامه داشــته باشد و صنایع در 
اصفهان و یزد و پمپ هاى شهرکرد مدیریت نشود، در 
سال آینده با وضعیت نامناسبى در تامین آب شرب روبرو 

خواهیم بود.
بصیرى با بیان اینکه در حال حاضر همه امید ما نسبت 
به بارش هاى زمستانى تا اردیبهشت است، اضافه کرد: 

همچنین باید توجه داشت که صرفه جویى در مصرف آب 
براى فضاى سبز در دستور کار باشد.

وى با بیان اینکه در آخرین برآوردهاى صورت گرفته، 
امکان واگذارى آب براى کشت بهاره کشاورزان شرق 

وجود ندارد، اضافه کــرد: این در حالى اســت که این 
کشاورزان در بدترین شرایط معیشــتى به سر مى برند 
و بیش از دو سال است که خســارتى هم از سوى جهاد 

کشاورزى دریافت نکرده اند.

وى گفــت: بایــد توجــه داشــت کــه مســئوالن
هنوز براى حل مشــکالت کشــاورزان شــرق ورود 
نکرده اند و ایــن معضلى بزرگ را در آینــده به همراه 

خواهد داشت.

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان با اشاره 
به آمار 10 ماهه مراجعات تصادفات ناشــى از 
حوادث ترافیکى استان اصفهان اظهار داشت: در 
این بازه زمانى، 873 نفر که در حوادث ترافیکى 
جان خود را از دست دادند، به اداره کل پزشکى 

قانونى استان اصفهان ارجاع داده شدند.
على سلیمانى پور با بیان اینکه تعداد مراجعات 
فوتى حوادث رانندگى چهار درصد کاهش داشته 
است، ابراز داشــت: از مجموع تلفات حوادث 
ترافیکى سال جارى در استان اصفهان، 198 نفر 

زن و 675 نفر مرد بودند.
وى با بیان اینکه بیشترین تلفات حوادث ترافیکى 
با 507 نفر در جاده هاى برون  شهرى و 322 نفر 
در مسیرهاى درون  شــهرى بوده است، گفت: 
همچنین 13 نفر در جاده هاى روستایى و 30 نفر 
نیز در سایر مسیرها در تصادفات جان باخته اند.

وى در خصوص تعداد مصدومین تصادفات ناشى 
از حوادث ترافیکى در 10 ماه امسال نیز افزود: در 
این بازه زمانى 21 هزار و 825 مصدوم حوادث 
ترافیکى به مراکز  پزشکى قانونى استان اصفهان 
مراجعه کرده اند که از این تعداد، پنج هزار و 858 

نفر زن و 15 هزار و 967 نفر مرد هستند.

 آب براى کشت بهاره در اصفهان نیست

مراجعه21هزار مصدوم
ورزش آپارتمانــى به دنبــال فقر حرکتــى بیش از 96  به مراکز پزشکى قانونى

درصد از زنان ، در باغ هاى بانوان اصفهان آموزش داده
 مى شود.

فقر حرکتــى اصلى ترین عامــل ایجاد آســیب هاى 
فیزیولوژیک اســت که از کودکى تا بلوغ و میانســالى 
زنــان را تهدید مى کنــد. با وجــود اثبات ایــن امر و
 آگاهى بســیارى از افــراد جامعه از اهمیــت فعالیت 
فیزیکى، وزیر بهداشــت اعالم کرد کــه  96 درصد از
زنــان و 83 درصد از مــردان کمبود فعالیــت فیزیکى 

دارند.
برنامه «براى ایــران» در باغ هاى بانــوان با چهار آیتم 
تفریحى و ورزشى در حال اجرا اســت که هدف اصلى 
آن، ایجــاد بــاور و نگرش بین شــهروندان بــه ویژه

 بانوان بوده که با آموزش تئورى و عملى ورزش همراه 
است.

این برنامه شــامل آیتم هایى چون آمــوزش حرکات 
اصالحــى ورزش صبحگاهى؛ بــراى آموزش حرکات 
صحیح و سالم در طول روز است، همچنین غرفه سالمت، 
بانوان را پایش سالمت مى کند و وضعیت جسمانى شان 

به آن ها اطالع داده مى شود.
آیتم بعدى،آموزش بعضى از رشته هاى برون محلى در 
فضاى انفرادى و تیمى و هدف اصلى آن آموزش مهارتى 
در آپارتمان هــاى کوچک و با همراهــى دیگر اعضاى 

خانواده است.
این برنامه اهداف غیر مســتقیمى مانند باال بردن نشاط 
شهروندان را با توجه به پایین بودن سرانه تحرك بانوان 
دنبال مى کند، تا این تحرك را همراه نشاط بانوان باالتر 
برده و براى ارائه خدمات با کیفیت به بانوان شرکت کننده 

کمک کند. 
این برنامه کامًال رایگان خدمات ورزشــى و تفریحى را 
در اختیار آنها قرار مى دهد؛ بعضى از غرفه ها نیز به خاطر 
رصد وضعیت و حفظ ارتباط با این بانوان اطالعاتى را از 

آنها مى گیرند.

آموزش ورزش آپارتمانى به بانوان اصفهان

  متقاضیان درب و پنجره پروفیل از افراد داراى پروانه 
کسب و با انعقاد قرار داد تقاضاى درب و پنجره سازى 

و نصب نمایند.
ایرج فالح رئیس اتحادیه درب و پنجره سازان پروفیل 
شهرستان اصفهان به نصف جهان گفت: در حال حاضر 
829 واحد صنفى داراى پروانه کسب  در حال فعالیت 
هستند و حدود 600 واحد صنفى هم براى اخذ پروانه 
کسب در دست اقدام است. غیر از این  در سال جارى 

بالغ بر 145 پروانه با تغییر شغل ابطال شد.
وى به پلمب 25 واحد صنفى غیر مجاز در سال جارى 
اشاره و عنوان کرد: امسال با بازرسى از واحدهاى صنفى  
به تعــدادى تذکر دادیم و و با تکار خطــا، به خاطیان، 
اخطار ابالغ شد که طى آن 25 واحد صنفى غیر مجاز 
بدلیل بى توجهى به این مهم، پلمب شد که الزم است از 
همکارى و مساعدت بازرسى اتاق اصناف کمال تشکر 
را داشته باشیم.فالح همچنین به مشکل بیمه تأمین 
اجتماعى کارگران درب و پنجره سازاشاره کرد و گفت: 
متأسفانه بیمه  تأمین اجتماعى پرداخت 10 درصدى 
بیمه توســط واحدهاى صنفى درب و پنجره ســاز را 

در زمان نصب در مجتمع هاى ســاختمانى 30 درصد 
حساب مى کند. لذا تقاضاى رسیدگى و مرتفع سازى  

این مشکل را از سوى مسئوالن مربوطه داریم.
وى با توجه به نوســانات قیمت آهن بــه نرخ گذارى 
هر کیلو پروفیل و مقایســه آن با سه ماه گذشته اشاره 
و عنوان کرد:  قیمت گذارى هــر کیلو پروفیل به نرخ 
دالر بستگى دارد بر این اســاس امروز شاهد افزایش 
100 تومان قیمت هــر کیلو پروفیل بــوده ایم یعنى  
هر کیلو پروفیل 3100 تومان عرضه مى شــود که در 
مقایسه با سه ماه گذشــته معادل 300 تومان افزایش 

قیمت داشته است.

بیمه کارگران درب و پنجره ساز مجتمع ها
 30 درصد حساب مى شود

امام جمعه موقت بادرود گفت: مردم بخش بادرود 
از عدم پذیرش بیماران به بیمارستان هاى کاشان 
و اعزام به شاهین شــهر با توجه به دورى مسافت 

ناراضى و گالیه مند هستند.
حجــت االســالم ابوالفضــل کلثومــى افزود: 
نارضایتى ها و گالیه هاى مردم منطقه بادرود در 
عدم پذیرش بیماران به بیمارســتان  هاى کاشان 
و اعزام به بیمارستان گلدیس شاهین شهر  فراوان 
به گوش مى رسد و نحوه قانون اعزام بیماران، از 
روى تدبیر نیست و به نفع مردم منطقه نبوده و باید 
مسئوالن تدبیرى بیاندیشند تا به خاطر بُعد مسافت 
و آسایش بیماران و همراهان، بیماران اعزامى در 

بیمارستان کاشان پذیرش شوند.

مدیرکل دادگسترى استان اصفهان گفت: با 
تالش و اقدامات مؤثر اعضاى ستاد پیشگیرى 
از وقوع جرم و دستگاه هاى قضائى و اجرایى 
استان دو جرم سرقت و ضرب و جرح عمدى 
که در ســال قبل در رتبه هاى اول و دوم بود 
به رتبه هاى ســوم و چهارم اســتان در سال 

96 رسید.
احمد خســروى وفا افــزود: بر این اســاس 
سیاست ها، برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه با 
محوریت مشى اسالم بهترین نتیجه را رقم زد. 

نارضایتى مردم بادرود 
از پذیرش نشدن در

 بیمارستان هاى کاشان

کاهش سرقت و ضرب و 
جرح عمدى در اصفهان 

اعظم محمدى


