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6 دلیل خونریزى لثه هابانک ها به معدنداران اهمیت نمى دهندچرا «88 متر» به «87 متر» تغییر پیدا کرد؟!فعًال از سلبریتى ها خبرى نیست سرنخ جنایت در ماشین لباسشویى  سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

فروش موتورسیکلت هاى برقى
 از نیمه دوم بهمن ماه

تصمیمات جدید براى آب شرب اصفهان
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بازیگرى جایگزین      
الناز شاکردوست نشده است

  عقاب آسیاى نوبتــى!

اعتراف همدست شیطان 
به آزار دانش آموزان

به جاى مجرمان  در کانال آب
خیابانى سراغ 
یقه سفیدها بروید
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 از نیمه دوم بهمن ماه

عضو هیئت مدیره کانــون وکالى مرکز گفت: 
مجازات ســنگین قطع ید براى سرقت گوسفند 
توسط فردى که فقط قصد داشت از فقر نمیرد با 

عدالت قضائى سازگار نیست.
على نجفى توانا در گفتگو با ایلنا با اشاره به اجراى 
حد سرقت در خراسان رضوى گفت: در جامعه اى 
که تورم از حد متعارف بیشتر است و فساد خانمان 
سوز وجود دارد، مشکالت اقتصادى و بیکارى بیداد 

مى کند، براى اعمال چنین مجازات سنگینى ...
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مأموریت نجات سپاهان به ابراهیم زاده واگذار شدمأموریت نجات سپاهان به ابراهیم زاده واگذار شد
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تجهیزات و لوازم کاهنده مصرف در برخى از نقاط شهر نصب مى شود 

پسِر شجاع 
و تقابل طالیى

 با سپاهان 

سر و کله آزاده نامدارى 

3

انتقاد عضو هیئت مدیره کانون وکالى مرکز
 از اجراى مجازات  قطع ید در مشهد

گالیه هاى شفر و کارشکنى هاى آقاى ایجنت 
براى سپاهان

 موضوعى که در مورد گالیه هاى «وینفرد شفر» از یک ایجنت ایرانى مطرح شده است پیش تر براى سپاهان اصفهان 
هم رخ داده بود.استقاللى ها هنوز نتوانستند بازیکن مورد نظرش را جذب کند. اگرچه شفر تا  حاال سعى کرده خیلى در 
این باره اظهار نظر نکند اما چندى قبل او پستى در اینستاگرامش نوشــت و گفت با ده بازیکن خارجى براى آمدن به 

استقالل مذاکره شده است. 
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تتتتتجهیزات

گگگالگالگگالگالگالگگالگالگگالگال

و موضوعىضوعىضوعىضوعضوعىککک
هههههههمممممم رخم رخ دا داده
اظهاظهاظهاظاظه اینیننبن باااره
لقالقاللمذ ستاستستتق

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
گفت: طرح فروش ویژه موتورسیکلت هاى برقى، از 

نیمه دوم بهمن ماه اجرایى مى شود.
علیرضا صلواتى اظهارداشــت: بــا توجه به اینکه 

موتورسیکلت ها سهم قابل توجهى   ...
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شجاعپسِر شجاع عپ ج ر پ
تقابلطالیو تقابل طالیى تقابلطالیىو ىو ل
اهان با سپاهان سپاهانا پبا

شهردارى طرق رود به استناد مصوبه شماره 96/1629 مورخ 96/03/28 در نظر دارد اقدام به برگزارى مناقصه واگذارى حجمى امور رفت و روب و خدمات شهرى از معابر شامل بلوارها و خیابان هاى 
اصلى، کوچه ها و معابر و پیاده روها، با استفاده از 10 نفر نیروى کار طبق شرایط عمومى کار اقدام نماید. شامل: جمع آورى و حمل زباله، تنظیف معابر، شست و شوى رفیوژ (جداول) میانى بلوارها و شست 
و شوى المان هاى شهرى از قبیل عالئم راهنمایى و رانندگى، ایستگاه هاى اتوبوس و تاکسى و پل هاى عابر پیاده، سطل هاى زباله، باکس هاى زباله، نیمکت ها، الیروبى، پاکسازى و حمل لجن جوى ها و 
انهار، جمع آورى و حمل شاخه و برگ هاى خزان، یخ زدایى و جمع آورى و حمل برف و یخ معابر اعم از سواره رو و پیاده رو و نیز نمک پاشى و پاکسازى کلیه معابر شهرى و به ویژه معابر مقابل اماکن عمومى 
مانند مساجد، مدارس، مرکز فنى و حرفه اى، ادارات و... از برف که بردن برف آن به وسیله خودرو مقدور مى باشد (توضیح: در سایر موارد کارها باید برحسب دستور دستگاه نظارت صورت پذیرد) رفع آب 
گرفتگى ها و پاکسازى محدوده از نخاله و مصالح ساختمانى و جلوگیرى از تخلیه نخاله در کلیه معابر و زمین هاى بایر شهرى، با هماهنگى مسئول امور شهرى شهردارى، پاکسازى محل هاى حفارى شده 

و محل هایى که عملیات تراش آسفالت در آن انجام مى گیرد. تخلیه سطل ها و مخازن زباله، جمع آورى و حمل زباله ها به محل سکوى زباله و یا محل هاى تعیین شده از دستگاه نظارت.
الف: شرایط شرکت کنندگان

1. شرکت کنندگان ضمن مطلع بودن به کلیه مقررات شرکت در معامالت دولتى و شهردارى ها باید رعایت منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهردارى ها در معامالت دولتى و 
شهردارى ها را داشته باشند.

2. شرکت کنندگان مى بایست داراى تأییدیه صالحیت از اداره کار و امور اجتماعى در امور خدماتى بوده و از نظر مالى توانایى پرداخت سه ماه حقوق و مزایاى ماهانه کارگردان بدون نیاز به دریافت مبلغى 
از کارفرما شهردارى را داشته باشند.

3. داراى توان مالى ارائه پنج درصد مبلغ اعتبار جهت شرکت در مناقصه و 10 درصد مبلغ اعتبار جهت عقد قرارداد به صورت ضمانت بانکى یا واریز مبلغ مربوط به حساب 104629754001 نزد بانک 
صادرات شعبه طرق رود به نام شهردارى طرق رود (چک مورد قبول نمى باشد).

ب: نحوه شرکت در استعالم:
1. متقاضیان واجد شرایط بند الف مى توانند جهت شرکت در استعالم و اخذ مشخصات فنى پروژه و دیگر مدارك مربوط تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه 96/11/15 به امور مالى شهردارى مراجعه و جهت 
دریافت نقشه و مشخصات مبلغ 300000 ریال به حساب جارى سپهر شماره 0108957406000 بانک ملى شعبه سرابان به نام شهردارى طرق رود واریز و نسبت به دریافت اسناد به دبیرخانه شهردارى 

تحویل نمایند.
2. متقاضیان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 96/11/25 طبق مدارك دریافت شده در دو پاکت جداگانه (الف و ب) الك و مهر شده در قبال اخذ رسید به دبیرخانه 

شهردارى نمایند.
پاکت الف: محتوى اسناد مناقصه و مشخصات مدارك مربوطه (شامل اساسنامه و مدارك ثبتى شرکت برابر اصل شده باشد) و گواهى تعیین صالحیت شرکت.

پاکت ب: محتوى پیشنهاد پیمانکار که با عدد و حروف خوانا نوشته شده و به امضاء و مهر پیمانکار رسیده باشد.
3. پیشنهادات رسیده در ساعت 10/30 روز پنج شنبه مورخ 96/11/26 در کمیسیون معامالت شهردارى باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاددهنده یا نماینده آن با هماهنگى قبلى در کمیسیون 

بالمانع است.
4. به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده قانونى و مغایر با بند 3 و یا آنهایى که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر نخواهد شد. 

5.کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در بند 2 رسیده و یا مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهد شد.
6. برنده استعالم در هنگام عقد قرارداد باید 10٪ کل پیمان را به عنوان ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى به حساب 104629754001 شهردارى نزد بانک صادرات شعبه طرق رود واریز و رسید آن را به 

شهردارى تسلیم نمایند.
7. کلیه کسورات قانونى نظیر: کل مالیات، کل بیمه، عوارض و غیره به عهده پیمانکار بوده و از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

8. رعایت الزام مقرر در ماده 10 آیین نامه مالى شهردارى ها مبنى بر کسر یا اضافه موضوع پیمان ها تنها تا 25 ٪ مبلغ پیمان امکان پذیر مى باشد.
9. پرداخت هرگونه وجه به پیمانکار موکول به تأیید صورت وضعیت کارکرد توسط دستگاه نظارت و کسر ده درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار مى باشد بدیهى است پس از تحویل قطعى قرارداد 

ده درصد مذکور مسترد خواهد شد. 
10. آئین نامه مالى شهردارى ها مصوب دوازدهم تیرماه 1346 و شرایط و ضوابط ذکر شده و قراردادى که براساس شرایط عمومى پیمان بین طرفین منعقد خواهد شد مالك عمل طرفین خواهد بود.

11. نظارت پروژه به عهده خدمات شهرى شهردارى مى باشد.
12. تعدیل آحاد پیمان: براساس افزایش درصد حقوق ساالنه کارگران به استناد مصوبه اداره کار به مبلغ پیشنهادى بابت پرداختى به کارگران از فروردین 1397 مبلغ موردنظر برحسب درصد اضافه 

مى گردد.
13. هیچ گونه وجهى به عنوان پیش پرداختى یا على الحساب به پیمانکار از سوى شهردارى بابت شروع کار پرداخت نمى گردد.

14. پیمانکار باید داراى توان، تجربه و تخصص کافى و توان پرداخت سه ماه حقوق و مزایا کارگران خود را بدون هرگونه پرداخت از سوى شهردارى داشته باشد.
15. تأمین کلیه تجهیزات و وسایل مورد نیاز کارگران به عهده پیمانکار مى باشد. 

16. شهردارى دو دستگاه ماشین آالت موردنیاز شامل دو دستگاه نیسان جهت جمع آورى زباله را در اختیار پیمانکار قرار مى دهد که کلیه هزینه نگهدارى و تعمیرات به عهده پیمانکار است و ماهانه بابت 
هر دستگاه مبلغ هفتصد میلیون ریال بابت اجاره از صورت وضعیت پیمانکار کسر مى گردد. هزینه سوخت ماشین آالت فوق (دو دستگاه نیسان شهردارى) بر عهده کارفرما مى باشد. در صورت جابجایى 

و تغییر ماشین آالت مذکور از سوى شهردارى نگهدارى ماشین آالت جدید بر عهده پیمانکار مى باشد.
17. رعایت کلیه مشخصات فنى و عمومى سازمان مدیریت و برنامه ریزى الزامى است و سوابق و مدارك کارهاى انجام شده پیوست نماید.

18. امضاهاى مجاز و تشخیص صالحیت اشخاص براى امضا پیمان ها الزامى مى باشد.
19. دوره تضمین پیمان از تاریخ اتمام قرارداد شش ماه و منوط به ارائه مفاصا حساب از سوى مراجع ذیربط (بیمه و...) مى باشد.

20. هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
21. مناقصه به صورت مکتوب برگزار مى گردد لذا کمترین قیمت پیشنهادى واصله مالك واگذارى مناقصه خواهد بود.

22. در صورت عدم مراجعه نفر اول در مهلت مقرر و عدم انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مى گردد و به همین ترتیب تا نفر سوم (در صورت عدم مراجعه نفر 
اول، نفر دوم در صورتى به عنوان برنده اعالم مى گردد که فاصله قیمت وى با نفر اول کمتر از مبلغ تضمین باشد- همچنین در مورد نفر سوم با نفر دوم.)

23. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت کروکى محدوده شهرى و آگاهى از تمامى شرایط، اسناد مناقصه و دریافت دفترچه پیمان به واحد امور مالى شهردارى طرق رود و یا با 
شماره تلفن 03154333422 تماس حاصل فرمایید.

24. مدت اعتبار پیشنهادها حداقل 3 ماه از تاریخ بازگشایى پاکت ها مى باشد.
25. نوبت اول در تاریخ 1396/11/08 در روزنامه نصف جهان و نوبت دوم در تاریخ 1396/11/15 در روزنامه نصف جهان چاپ خواهد شد. مهلت اخذ اسناد حداکثر هفت روز بعد از انتشار آگهى نوبت اول 

(تا پایان وقت ادارى ساعت 13:30 روز یک شنبه مورخ 1396/11/15 مى باشد.
26. پیمانکار موظف است یک نفر را به عنوان نماینده جهت پیگیرى امور فى مابین شرکت و شهردارى معرفى نماید.

27. پیمانکار موظف است پایان هر ماه نسبت به ارائه صورت وضعیت کارکرد کارگران به دستگاه نظارت اقدام و پس از تأیید دستگاه نظارت نسبت به پرداخت بیمه و کسورات به مرا جع ذیربط و کارگران 
شرکت موضوع پیمان اقدام نماید.

مناقصه واگذارى امور خدمات شهرى نوبت اول

جمشید اسماعیلى- شهردار طرق رود

شهردارى فالورجان در نظر دارد براساس مصوبه شماره 5/552 مورخ 96/10/19 شوراى اسالمى شهر فالورجان 
پارکینگ واقع در میدان آزادى به متراژ تقریبى 1600 مترمربع را طبق شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسى 

جهت پارکینگ عمومى به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یک سال شمسى واگذار نماید. 
الف) قیمت پایه اجاره ماهیانه مبلغ 61/000/000 ریال مى باشد که باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد 

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

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

مى باشد. 
د) شهردارى (کمیسیون) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى  www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید. 

آگهى مزایده نوبت دوم

جواد نصرى- شهردار فالورجان

بدینوسیله شهردارى دستگرد به استناد مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت به فروش 4 قطعه 
زمین با کاربرى تجارى اقدام نماید. لذا شرکت کنندگان در مزایده جهت اخذ اوراق مزایده حداکثر تا 
تاریخ 1396/11/24 به واحد مالى شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى مورخ 

1396/11/25 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 
مشخصات پالك هاى مورد مزایده:

آگهى مزایده مرحله سوم نوبت اول 

سید محسن تجویدى- شهردار دستگرد

موقعیتمدركکاربرىمساحت مترمربعشماره پالك
واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثرعادىتجارى73 مترمربع14
واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثرعادىتجارى72 مترمربع15
واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثرعادىتجارى71 مترمربع16

بر بلوار معلم و فشار قوىعادىتجارى83 مترمربع164

باز هم پیش بینى نصف جهان تحقق یافتباز هم پیش بینى نصف جهان تحقق یافت
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فرماندار ســرپل ذهاب درباره کمک ســلبریتى ها به 
زلزله زدگان کرمانشاه گفته اســت: یک بار دو سه نفر 
از نمایندگان علــى دایى پیش ما آمدند و قرار شــد، باز 
برگردندکه خبرى نشد؛ یک بار هم با خانم نیکى کریمى 
دیدارى داشتیم و ایشان طرحى داشــتند و قرار بر این 
شد که دوباره بازگردند. متأســفانه مشکلى که در حال 
حاضر وجود دارد، این اســت که افراد مشهور به صورت 
مســتقیم یا با واســطه از ما تقاضا دارند که قطعه زمین 
مشخصى به آنها داده شود تا در آنجا ساخت و ساز کنند 
یا اقدامات  الزم را انجام دهند، این در حالى اســت که 
متأسفانه کمبود زمین داریم و قیمت زمین ها گران است. 

بنابراین ما زمینى نداریم که به این افراد بدهیم تا در آن 
ساخت وساز کنند.

اکبر ســنجابى در ادامه تصریح کرد: به این افراد توصیه 
کردم شما به سراغ اقشار ضعیف جامعه ما بروید. به طور 
مثال ما اینجا 120 خانم داریم که بى سرپرست شده اند و 
بانک اطالعاتى آن موجود است. بیایید براى اینها ملک 
یا کانکس درنظــر بگیرید؛ این ابهام هنــوز در رابطه با 
کمک ها همچنان وجــود دارد؛ به هر حال این کمک ها 
باید جایى هزینه شــود و یا اطالع رسانى صورت گیرد. 
باالخره ما (مســئوالن) یا مردم شهر  باید این کمک ها 

را دیده باشند.

کارشناس منابع آبى و محیط زیست گفت: طى چند دهه 
اخیر نسبت به مصرف منابع آب زیر زمینى در بیش از 20 
استان کشور غفلت کردیم و بیشترین منابع آب زیرزمینى 

کشور مصرف شده است.
تورج فتحى اظهار داشــت: در فالت مرکزى ایران و در 
دشت هاى اســتان هایى مانند یزد، کرمان، اصفهان، 
سیستان و بلوچستان، خراسان رضوى و جنوبى، تهران، 
قزوین و مرکزى به اضافه استان هاى فارس، بوشهر و 
بخش هایى از اســتان خوزستان با مشکل  تخلیه سفره 
آب هاى زیر زمینى روبه رو هســتیم. وى درباره نحوه 
مواجهه با این موضوع گفت: بایــد بدانیم پروژه احیاى 

آب هاى زیر زمینى کامل به بارش وابســته است و اگر 
در خشکسالى طوالنى باشیم، احیاى آنها زمانبر است و 

گاهى بیش از چند دهه زمان الزم دارد. 
فتحى درباره انتقال آب براى پروژه هاى توسعه اى گفت: 
در دوره اى باغات پسته در کرمان راه اندازى شد و حاال 
اینها مشکل جدى کمبود آب دارند یا در دوره دیگرى در 
یزد شهرك فوالدى ایجاد شــد. وقتى این فعالیت هاى 
نیازمند به آب ایجاد شــدند، به ناچار به سراغ انتقال آب 
رفتند. کارشــناس منابع آبى و محیط زیست افزود: ما 
صنعت را کنار آب نبردیم و حاال مى خواهیم آب را به هر 

روشى کنار صنعت ببریم. 

فعالً از سلبریتى ها 
خبرى نیست

غفلت آبــــــى 
بزرگ

گناه، خشکسالى مى آورد
  ایسنا| آیت ا... جعفر سـبحانى از مراجع تقلید 
در دیدار بـا وزیر نیرو اظهار داشـت: طبـق آیات الهى 
میان پاکى جماعت و بارش بـاران ارتباط وجود دارد و 
اگر انسان ها به گناه روى بیاورند خشکسالى نیز ایجاد 
مى شود. از آنجا که این قاعده از سوى قرآن بیان شده 
و عالم وحى نیز فوق همه مسائل مادى و دنیوى است، 
مشـخص کردن علت این رابطـه در هیـچ البراتوار و 
آزمایشگاهى امکانپذیر نیست. او در پایان متذکر شد: 
هرچند نماز باران قرائت شد اما یک بار کافى نیست و 

باید بارها خوانده شود تا شاهد بارش باران باشیم.

مصاحبه محرمانه 
معـاون سـازمان بنـادر و دریانـوردى با    ایلنا |
بیان اینکه مصاحبه با خدمه کشـتى فله بر کریسـتال 
به اتمام رسـید، گفت: نتایج مصاحبه محرمانه اسـت. 
هادى حق شـناس با بیان اینکه در بازخوانى دو جعبه 
سیاه کشتى نفتکش سانچى و کریستال نماینده چهار 
کشـور ایران، کره جنوبى، چین و پاناما حضور خواهند 
داشت، گفت: در حال حاضر تمام اطالعات جعبه سیاه 
کپى شده است و  تمام پروسه رمزخوانى از جعبه سیاه 
با حضور نمایندگان چهار کشـور مذکور در شانگهاى 
چین انجام مى شود که ممکن اسـت کمتر یا بیشتر از 

سه ماه زمان ببرد.

فقط یک پنجم 
  ایلنا | مسئول کمیته پیگیرى مطالبات وزارت 
نفت گفت: شرکاى خارجى بابک زنجانى به ایران آمده 
و اعالم کردند که ما بدهى هایش را پرداخت مى کنیم، 
ولى هنوز خبـرى از پرداخـت بدهى ها نیسـت. اصغر 
هندى گفت: با توجـه بـه رأى دادگاه 90 درصد اموال 
بابک زنجانى به وزارت نفت منتقل شده که این میزان 
یک پنجم بدهى اش را مى پوشاند و بابت بقیه مطالبات 

هم منتظریم ببینیم چه پیش مى آید.

کمى ناهماهنگى!
 تابناك| خبرگزارى «نووسـتى» با طـرح این 
پرسش که سـردار رحیم صفوى دستیار و مشاور عالى 
نظامـى فرمانـده معظم کل قوا پیشـنهاد کرده اسـت 
ائتالفى براى مقابله با ائتالف آمریکا در منطقه تشکیل 
شود و در آن عالوه بر روسیه و سوریه، عراق و پاکستان 
نیز مشارکت داشته باشـند، نظر «لئونید اسلوتسکى» 
رئیس کمیته امور بین الملل دوماى روسـیه را در این 
باره پرسـیده که وى اظهار داشته است: «ما نباید هیچ 
ائتالف رسـمى جدیدى ایجاد کنیم. ما باید بر اسـاس 
سیاسـت خودمان عمل کنیم کـه در همـه جنبه ها با 

سیاست ایران هماهنگ نیست».

پول خودش بوده...
  ایلنا | عضو فراکسـیون روحانیـت مجلس در 
واکنش به سـاخت قایق قایق قرآنى طالکارى شـده 
خاطرنشان کرد: همانطور که ممکن است کسى دارایى 
و پولش را در تایلند هزینه کند یا بـه دریا بریزد، ممکن 
است کسى هم بخواهد پولش را براى تهیه قرآن مطال 
به کار ببرد و دین خود را به قرآن ادا کند. حجت االسالم 
حسن نوروزى در واکنش به برخى انتقادها نسبت به آنکه 
در شـرایط اقتصادى امروز و باتوجه به تأکیدات فراوان 
بر رعایت اقتصاد مقاومتى، این هزینه ها اضافى اسـت، 
گفت: در این صورت باید بگوییم مسجد نسازیم، مصال 

نسازیم و همه چیز را تعطیل کنیم.

ادعاى تازه درباره ایران
«دنى دانون» سفیر رژیم صهیونیستى   تابناك|
در سازمان ملل متحد، با بیان این ادعا که تعداد 82 هزار 
جنگجوى نظامى در سـوریه از سـوى ایـران هدایت 
و کنترل مى شـوند بیـان کرده اسـت که از ایـن تعداد 
60 هـزار نیـروى سـورى، ده هـزار نیـروى نظامى از 
افغانسـتان، عراق و پاکسـتان، 9 هزار نیرو از حزب ا... 
لبنان و سه هزار نیرو از نیروهاى سپاه پاسداران هستند 
و ایران تاکنون 35 میلیارد دالر براى  این نیروها هزینه 

کرده است.

خبرخوان
20 سال پیش...

  سینماسینما | عبدالرضا کاهانى، 
کارگردان ســینما که فیلم هایــش همواره با 
حاشیه هاى زیادى همراه بوده است، به مناسبت 
تولد شیما (همسرش) پستى متفاوت و عجیب 
در صفحه اینســتاگرامش منتشر کرد. کاهانى 
در این پست نوشــته: «همچین شبى نیروى 
انتظامى گیر داده بود و باید ثابت مى کردیم زن 
و شوهریم! لج کرده بودیم و سئوال هارو غلط 
جواب مى دادیم. نذارین بگم چى شــد! از اون 

شب 20 سال مى گذره.»

حمله آنفلوآنزا 
به 10 استان

رئیــس مرکــز مدیریــت    جماران |
بیمارى هــاى واگیر وزارت بهداشــت گفت: 
در زمــان اوج آنفلوآنــزا بــه ســر مى بریم، 
درحال حاضر ســه نــوع آنفلوآنزا در کشــور 
شــایع اســت و همــه کشــور درگیــر آن 
هســتند، اما در کرمان، قزویــن، چهارمحال 
و بختیــارى، تهــران، اصفهــان، خراســان 
رضــوى،  ایالم، یــزد، همــدان و آذربایجان 
شرقى شــدیدتر است. این ســه نوع ویروس
مشــابه یکدیگــر و همــه آنفلوآنــزاى

فصلــى محســوب مى شــوند. محمدمهدى 
گویــا افــزود: در هفته هــاى اخیــر شــاهد 
افزایش ابتــالى کــودکان به آنفلوآنــزا نیز 

هستیم. 

استفاده جدید از 
کارت ملى 

سخنگوى سازمان ثبت  احوال    ایسنا |
کشــور از آغاز استفاده ســازمان ثبت  اسناد و 
امالك کشور از کارت ملى هوشمند براى احراز 
هویت افراد در معامالت ملکى در دهه فجر خبر 
داد. ســیف ا... ابوترابى با بیان اینکه قرار است 
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور از استفاده از
کارت ملــى هوشــمند رونمایى کنــد، گفت: 
مقرر شد با کارت ملى هوشمند مشخص شود 
که فرد حقیقى معامالت ملکــى را انجام داده 

است یا نه.

بازار سیاه فیلم دیدن
فــروش محــدود بلیت هاى    تابناك|
سى و ششمین جشــنواره فیلم فجر منجر به 
یک رقابت شدید براى حضور در این رویداد از 
سوى مردم شده و قیمت سرى کامل بلیت هاى 
جشــنواره فیلم فجر را تا دو میلیــون و 200 
هزار تومان افزایش داده اســت؛ اتفاقى که در 
روزهــاى پیشــین توســط مســئوالن این 
رویــداد انکار مى شــد امــا اکنون شــواهد 
نشــان مى دهد که با یک بازار ســیاه گسترده 
براى تصاحب چهار هزار و500 بلیت جشنواره 

مواجه هستیم.

 تصمیم اشتباه 
براى مردم زلزله زده

نماینده مردم قصرشــیرین    تسنیم|
گفت: متأسفانه با وجود وعده هایى که از سوى 
مسئوالن در دولت و بنیاد مســکن داشتیم و 
برخالف برآوردهایى که انجام شده بود بسیارى 
از مردم مناطق زلزله زده فاقد کانکس هستند. 
فرهاد تجرى با اشــاره به اینکه بــا قاعده اى 
که براى توزیــع کانکس ها گذاشــته اند این

کانکس هــا شــامل حــال خیلــى  از افراد 
نمى شــود عنوان کرد: به عنوان مثال مالکان 
ساختمان هایى که تخریبى نوع 2 تشخیص داده 
شده اند، کانکس نگرفته اند و اولویت را به نوع1 
داده اند و در چنین شــرایطى با توجه به اینکه 
مالکان این ســاختما ها به مقاومت ساختمان 
آســیب دیده خود اطمینانى ندارند و منطقه نیز 
مدام درگیر پس لرزه است، مجبورند همچنان 

در این هواى سرد در زیر چادر زندگى کنند.

روزنامه «جمهورى اسالمى» خطاب به رئیس جمهور 
نوشت: از مجموع قواى ســه گانه، شما یک قوه را در 
اختیار دارید که خانه پر آن مى شــود یک سوم قدرت 
البته با خوشــبینى کامل. ولى همین یک سوم هم در 
اختیار شما نیست. زیرا اوًال اقتصاد کشور به گونه اى 
طراحى شــده که تقریبًا 90 درصد آن در اختیار چند 
نهاد غیردولتى است.  ثانیًا رسانه ملى و سایر رسانه ها 
هم در اختیار دولت نیســتند و اگر یک روزنامه دولتى 
و چند روزنامه حامى دولت وجود دارند، در برابر انبوه 
رسانه هایى که با بودجه هاى سرسام آور مشغول ناامید 
کردن مردم از دولت هســتند چیزى بیش از قطره اى 
در برابر یک دریا نیستند  و ثالثًا حتى کارگزاران دولت 
در دستگاه هاى مختلف به میزان بیش از 70 درصد با 

دولت هماهنگ نیستند. با توجه به این واقعیت که فقط 
بخشى از واقعیت هاست، شــما آقاى رئیس جمهور 
حداکثر 15 تا 20 درصد از قــدرت را در اختیار دارید 
و روشــن اســت که با این میزان از قدرت نمى توانید 
کشــور را اداره کنید و پاســخگوى تمام مشکالت و 
معضالت باشــید آنهم در شــرایطى که بخش قابل 
توجهى از بودجه دولت شــما در اختیار دســتگاه ها 
و کســانى قرار مى گیرد که مدیریت شــما را نقض 
مى کنند...در چنین شرایطى شما به حرف زدن با مردم 
نیاز دارید. وقتى قدرت و اختیارات الزم را ندارید باید 
دالیل موفقیت ها و عدم موفقیت هایتان را با صراحت 
و بدون پرده پوشــى با مردم در میان بگذارید. هدف 
این نیست که با سخنان صریح و شــفافتان مردم را 

علیه کســى یا چیزى تحریک کنید و بشورانید، بلکه 
هدف این است که مردم بدانند از رئیس جمهورشان 

چقدر مى توانند انتظار و توقع داشته باشند.

قــارى مشــهور قرآن    انصاف نیوز |
گفــت: رأى تبرئــه ام صــادر شــده و بــه 
وکیلم نیــز ابالغ شــده و به زودى منتشــر 

مى شود. 
سعید طوســى در پاســخ به ادعاى زد و بند 
در ایــن پرونده از ســوى محمــود صادقى 
نماینــده  مردم تهــران در مجلس شــوراى 
اســالمى گفــت: مــن ایــن آقــا را اصًال

نمى شناســم. قطعًا ایشــان هر کسى هست 
دروغ مى گوید و ادعاى بى خودى دارد و براى 
خودش حرف زده اســت. اگر ایشان مشکلى 
دارند با وکیلــم، آقاى حمید هــروى تماس 

بگیرند تا توجیه شوند.
 محمود صادقى، نماینده  تهــران در مجلس 
در توییتــر نوشــته بــود: شــعبه 56 دادگاه 
تجدیدنظــر تهران بــدون امضــاى رئیس 
دادگاه بــا رأى دو مستشــار از شــعبه دیگر 
حکم صــادره علیــه مربى صــوت و لحن 
مبنى بر چهار ســال حبس را نقــض و او را 
تبرئه کرد؛ اســناد پرونده حاکــى از اعمال
نفوذ آشــکار در فرآیند دادرسى است. حدود 
دو سال بود که مدیرکل دادگسترى پرونده را 

ازدادگاه گرفته بود.

«نیکــى هیلى» نماینــده آمریکا در ســازمان ملل، 
در واکنش به شــایعات مطرح شــده دربــاره روابط 
غیراخالقى اش با «دونالد ترامپ»رئیس جمهورى این 
کشور، عنوان داشت این شایعات «بسیار آزارددهنده» 
و «نفرت انگیز» است که معموًال  درباره زنان قدرتمند 

مطرح مى شود.
به گزارش نامــه نیوز، این شــایعات اولین بار پس از 
آن مطرح شــد که «مایکل وولف» نویســنده کتاب 
جنجالى «خشــم و آتش؛ درون کاخ سفید ترامپ»، 
هفته گذشته در مصاحبه اى گفت که ترامپ در حال 
حاضر نیز با یک زن در کاخ سفید «رابطه نامشروع» 

دارد.
نویسنده کتاب «آتش  و خشــم» گفته است که یک 
سرى «در هاى پشــتى» در کاخ سفید هستند که این

امکان را بــراى ترامــپ فراهم مى کنند تــا ارتباط 
نامشروع داشته باشــد بدون آنکه کسى متوجه این 

موضوع شود.
در پى انتشــار این مصاحبه بسیارى از کاربران توییتر 
در واکنش بــه این افشــاگرى وولف، بــه حدس و 
گمانه زنى هایى درباره هویت این زن در کاخ ســفید 
پرداخته  و احتمال دادند که این زنان «کلیان کانوى» 

و یا نیکى هیلى است.
هیلى گفــت: «اینهــا کامًال نادرســت هســتند.» 
او همچنیــن گفــت حمالت وولف شــبیه ســایر

حمالتى هســتند که خــودش و دیگر زنــان موفق 
متحمل شده اند. 

برنامه این بار «دســتخط» با حضور سید مصطفى 
هاشمى طبا، رئیس اســبق ســازمان تربیت بدنى
و نامزد انتخابات ریاســت جمهورى در ســال هاى 
1380 و 1396 بــه روى آنتن رفت. هاشــمى طبا 
در این گفتگــو از جمله به این پرداخــت که زمانى 
بازیگرى هم کرده اســت. این بخــش از گفتگو را 

بخوانید:
شــما بازیگرى کرده اید. در کنار 

آقاى فرامرز قریبیان بودید.
بله.

فیلم سینمایى بود؟
بله. چند بار در صداوسیما پخش شده است.

چه سالى بود؟
سال 56 بود. ولى استعداد من در این زمینه کم است.

یعنى قبل از انقالب؟!
بله. قبل از انقالب یک مؤسســه فرهنگى در جهت 
انقالب به نام «آیت فیلم» داشتیم. ما 50 هزار ست 
اسالید با صوت مربوطه در سراسر ایران پخش کردیم 
و این یک کار بسیار عظیمى بود که مردم در روستاها 
مى گذاشتند و هم صدا و هم تصویر را مى دیدند و در 
جهت انقالب هم بود. در آنجا این فیلم به نام «ُجنگ 

اطهر» را ساختیم و من هم بازى مى کردم.

کارگردان چه کسى بود؟
آقاى محمدعلى نجفى بود. مهندس نجفى که فیلم 

«سربداران» را ساختند.
شــما نقش یک مدیر مدرسه را 
بــازى مى کردید که با ســاواك 

ارتباط داشت.
بله؛ متعهد بود. (مى خندد)

 چــرا ادامــه ندادید؟ دوســت 
نداشتید؟

نه. بعد از انقالب پخش شدیم. مثًال آقاى انوار، آقاى 
بهشتى و آقاى نجفى در کار سینما رفتند. من اول به 

تلویزیون آمدم و بعد به جهاد سازندگى رفتم.
 در تلویزیون مدیرتولید بودید؟

بله. در اینجا مدیر تولید بودم. با آقاى قطب زاده قدرى 
حرفمان شد و من استعفا کردم و رفتم.
 سر چه موضوعى بود؟

ســر رفتار ایشــان و رفتارى که اصوًال در مجموعه 
داشــت، به خصوص آنجا تظاهراتى شد و خانم ها 
تظاهراتى کردند، سردســته آنها را بیــرون کردم 
از مجموعه اى که داشــتیم. ایشــان اصرار داشت 
که بازگردد. من هــم گفتم یا من یا ایشــان. آقاى 

قطب زاده هم گفت او! من هم قبول کردم.

عضو هیئت مدیره کانون وکالى مرکز گفت: مجازات 
سنگین قطع ید براى ســرقت گوسفند توسط فردى که 
فقط قصد داشــت از فقر نمیرد با عدالت قضائى سازگار 

نیست.
على نجفى توانا در گفتگو با ایلنا با اشــاره به اجراى حد 
سرقت در خراســان رضوى گفت: در جامعه اى که تورم 
از حد متعارف بیشــتر است و فســاد خانمان سوز وجود 
دارد، مشکالت اقتصادى و بیکارى بیداد مى کند، براى 
اعمال چنین مجازات ســنگینى باید دید چنین فردى از 
جامعه که داراى همسر مریض و کودك خردسال است 
مورد حمایت جامعه بوده یا خیر و آیــا جامعه در قبال او 
به وظایف خود عمل کرده اســت یا خیر کــه حاال او را 

مجازات مى کند.
این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه انســان موجودى 
محاسبه گر است گفت: اگر شخصى در جامعه امکانات 
الزم را داشته باشد و کار، مسکن و حداقل هاى زندگى او 
فراهم باشد حس محافظه کارى ناشى از حفظ این موارد 
باعث مى شود او ســمت ارتکاب جرم نرود. باید دید چرا 
در کشــورى مثل هلند زندان ها تبدیل به هتل مى شود 
ولى ایران نظم گریز ترین کشور است و این میزان فساد 

اقتصادى وجود دارد.
این وکیل دادگسترى افزود: با تکیه به این استدالل ها باید 
اضافه کنیم قوانین جزائى ما هم همینگونه است و چندین 
شرط براى اعمال مجازات حد سرقت در نظر گرفته است 
که باید با هم موجود باشند. اصوًال صرف نظر از احراز این 
شرایط مجازات هایى که به نفع اسالم و جامعه نیست مانند 

قطع ید و آفتابه به گردن انداختن نباید اجرا شود.
نجفى توانــا یــادآور شــد: اکثــراً مرتکبــان جرائمى 
که ایــن مجازات هــا در مورد آنهــا اجرا مى شــود یقه 
آبى هــا و مســتضعفین جامعه هســتند و تا بــه حال 
دانه درشتى که میلیاردى مى برد مشمول این مجازات ها 

نشده است.

این وکیل دادگسترى یادآور شــد: باید دید آیا اعمال این 
مجازات ها جرائم را کاهش داده است یا خیر. پاسخ منفى 
است میزان پرونده  هاى ما درحال رشــد است و جزو ده 
کشور صدر جهان در رابطه با آمار جزائى هستیم. در هیچ 
کشورى به اندازه کشور ما فســاد مدیریتى وجود ندارد. 

مجازات ســنگین قطع ید براى ســرقت گوسفند توسط 
فردى که فقط قصد داشت از فقر نمیرد با عدالت قضائى 

سازگار نیست.
نجفــى توانا تأکید کرد: زمان آن رســیده کــه با توجه 
به نارضایتى هاى موجود از اقتصــاد، به جاى مجازات 

مجرمان خیابانى ساده ســراغ یقه سفید ها و کسانى که 
یک شبه ثروتمند شــدند برویم و از آنها بپرسیم از کجا 
آورده اى؟ این افراد مســبب وجود ایــن جرائم خیابانى 
هستند و من هم اگر جاى این جوان خراسانى بودم این 

کار را مى کردم زیرا اضطرار آدم را مجبور مى کند.

هاشمى طبا:  استعداد بازیگرى ندارم

انتقاد عضو هیئت م دیره کانون وکالى مرکز از اجراى مجازات  قطع ید در مشهد

به جاى مجرمان خیابانى سراغ یقه سفیدها بروید

دروغ مى گوید... 

آقاى رئیس جمهور! حداکثر 20 درصد قدرت را در اختیار دارید

روابط غیراخالقى
 نیکى هیلى با ترامپ؟! 
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شاید تا پنج سال پیش کسى فکرش را نمى کرد که فوتبالیست سابق، این روزها به یکى از 
گزینه هاى جدى در بازیگرى محسوب شود. پژمان جمشیدى در ابتدا کار خود را با بازى 
در تئاتر آغاز کرد و در همان ابتدا 
هجمه هــاى فراوانى 
را علیه خود دید. 

جمشیدى متولد 20 شهریور 1356 تهران، بازیکن سابق فوتبال و بازیگر سینما، تئاتر و 
تلویزیون ایرانى است. او در سال 1392 با بازى مجموعه تلویزیونى «پژمان» به دنیاى 

بازیگرى قدم نهاد.
جمشیدى طى این سال ها با تمامى نقدها کنار آمد و کار تا جایى پیش رفت که به عنوان 
یکى از پرفروش ترین بازیگران تئاتر تبدیل شــد و در عرصه تلویزیون نیز با سریال 
«پژمان» محبوبیت فراوانى را به دست آورد.  جمشیدى براى اولین بار در فیلم «آتش 
بس 2» طعم سینما را چشید و خیلى زود بعد از بازى در این فیلم پیشنهادات فراوانى به 
سمت وى سرازیر شد.  وى در آثار متفاوتى به ایفاى نقش پرداخت و ژانرهاى مختلفى را 
تجربه کرد اما بدون شک جمشیدى به عنوان یکى از بازیگران موفق سینماى کمدى 

محسوب مى شود. 
فیلم سینمایى «خوب، بد، جلف» اولین ســاخته پیمان قاسمخانى توانست به خوبى 
مخاطب را راضى کند و فروش خوبى را به ثبت رساند. زوج درخشانى و جمشیدى در این 

فیلم یکى از موفق ترین زوج هاى سال هاى اخیر سینما بود. 
حضور جمشیدى در فیلم «آذر» نوار موفقیت هاى این بازیگر را پاره کرد و وى را بر آن 
داشت تا بار دیگر ژانر کمدى را تجربه کند و به همین دلیل به پروژه کمدى «لونه زنبور» 
پیوست.جمشیدى امسال با فیلم سینمایى«سوءتفاهم» با احمدرضا معتمدى همکارى 
کرده و امیدوار است تا این بار بازى در فیلمى غیر کمدى برایش عاقبت خوبى به همراه 
داشته باشد. وى در این فیلم با مریال زارعى همبازى شده است. قصه فیلم «سوء تفاهم» 
ماجراى یک گروگان گیرى است که همه چیز در متن واقعیت پیش مى رود، اما با گذشت 
زمان این شبهه پیش مى آید که این حادثه بیشتر شبیه یک «سوء تفاهم» یا توهم است.

مریال زارعى، کامبیز دیرباز، اکبر عبدى و هانیه توسلى از جمله بازیگرانى هستند که با 
جمشیدى همبازى شده اند. بازیگرانى که جمشیدى با بازى در کنار آنها به اولین سیمرغ 

بلورین جشنواره فیلم فجر فکر مى کند.

بازیگر نقش «بزرگ آقا» گفت: بازى در «امپراتور جهنم» 
یکى از سخت ترین تجربه هاى من در بازیگرى بود. هنوز 
فیلم را کامل ندیده ام اما شرایط جوى و برف و باران به شدت 

کار را براى گروه و تولید سخت تر کرده بود.
على نصیریان درخصوص حضور دوباره خود در جشــنواره 
فیلم فجر گفت: امسال در فیلم «حکایت دریا» به کارگردانى 
بهمن فرمان آرا حضور داشتم و تا آنجا که مى دانم این فیلم 
به جشنواره فیلم فجر امسال نرســید اما فیلم دیگرى را در 

جشنواره دارم.
وى در همین راستا افزود: امسال بار دیگر همکارى خوبى 
را در فیلــم «امپراتور جهنم» با پرویز شــیخ طادى تجربه 
کردم. همکارى مثبتى که در فیلم «شــکارچى شنبه» نیز 

اتفاق افتاده بود.
بازیگر نقش«بزرگ آقا» درباره ایفاى نقش در فیلم «امپراتور 
جهنم» تصریــح کرد: بازى در «امپراتــور جهنم» یکى از 
ســخت ترین تجربه هاى من در بازیگرى بود. هنوز فیلم را 
کامل ندیده ام اما شرایط جوى و برف و باران به شدت کار را 

براى گروه و تولید سخت تر کرده بود.
وى درباره اهمیت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر تأکید 
کرد: هیچوقت به سیمرغ جشنواره فیلم فجر فکر نمى کنم 

و برایم مهم نیست. من به عنوان یک بازیگر بهترین عمل 
خود را انجام مى دهم و هیچ زمانى کارى براى دریافت جایزه 

انجام نداده و نمى دهم. 
وى درباره حضور خود در فیلم «حکایت دریا» خاطرنشان 
کرد: البته بازى من در «حکایت دریا» بازى بسیار کوتاهى 
و در حد یک ســکانس اســت. این فیلم را به دلیل احترام 
فراوانى که براى بهمن فرمان آرا قائل هســتم پذیرفتم و 
چون آن را ندیده ام در مورد کیفیتش نمى توانم نظر درستى

 بدهم.

آزاده نامدارى در برنامه «کافه تماشــا» با 
هنرمندان و چهره هاى شناخته شده گفتگو 
خواهــد کرد. برنامــه اینترنتــى «کافه 
تماشــا» با اجراى آزاده نامدارى در 
ایام جشنواره فیلم فجر هر شب 
ساعت 20 از شبکه اینترنتى 

تماشا پخش خواهد شد.
در این برنامه آزاده نامدارى 
با هنرمندان و چهره هاى 
هنرى درباره موضوعات 
مختلف روز جامعه گفتگو

 خواهد کرد.
پخش این برنامه مصادف 
شده است با سى وششمین 
جشنواره فیلم فجر و بخشى 
از گفتگــوى مهمان ها نیز 
دربــاره فیلم هــا و فضاى 

جشنواره خواهد بود. 
 پیش از این برنامه نامدارى با 
سایت تماشا همکارى داشته 

است.

کیانــوش 
عیــارى درباره 

سریال «87 متر» که 
این روزها در حال ساخت آن 

اســت، گفت: براى من داستان و 
هسته اصلى هر قصه اى بهانه اى است 

تا آنچــه را مى خواهم، بیان کنم. در ســریال 
«روزگار قریب» هم همینطور بود قصد من این نبود 

که بیوگرافى اى از زندگى یک پزشک ارائه کرده و زندگى اش را 
تصویر کنم بلکه منظور دیگرى داشتم.

وى ادامه داد: زندگى پزشک «روزگار قریب» بهانه اى شد تا بتوانم پوست 
انداختن کشور را در آن سال ها یعنى سال 1895 به این طرف ببینم. در آن 

دوره 
رى  بسیا
از پدیده ها در 
حال شــکل گیرى 
بودنــد و آن مقطــع براى 
کشورى که مى خواست تغییر کند 

بسیار حساس بود.
این کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون 
تصریح کرد: آن زمان شخصیت دکتر قریب در درجه 
دوم اهمیت قرار داشت ولى بهانه و عنصر خوبى بود تا بتوانیم با 
استفاده از نمایش زندگى وى مسائل مورد نظرمان را بیان کنیم. اینجا هم 
دغدغه ما همین است، درباره موضوعى که سریال مى سازیم یعنى فروش 
یک خانه در یک زمان به دو نفر و کالهبردارى با آن فیلم و سریال هاى 

بسیارى 
ساخته شده 
ایــن  و  اســت 
موضوع به تنهایى براى 

من حایز اهمیت نیست.
عیارى با اشاره به دغدغه هاى خود 
عنوان کرد: آنچه براى من مهم است ارتباط 
آدم ها با یکدیگر و جامعه اســت و ما مسائلى از 
جمله حقه بازى، تقلب، بى مسئولیتى، دروغ و... را مطرح 

مى کنیم که در جامعه وجود دارد.
این کارگردان سینما و تلویزیون درباره بودجه تلویزیون و اینکه این 
پروژه را دچار مشکل خواهد کرد یا خیر؟ توضیح داد: ما این نگرانى را داریم 
که کمبود بودجه تأثیر خود را روى سریال بگذارد و مى گذارد با این حال 
من سعى مى کنم تا جایى که زورم برسد این مشکالت را پشت سر بگذارم 
و کیفیت کار خود را کاهش ندهم. وى درباره اینکه چرا نام این ســریال 
فقط به دلیل ارجاع به یک اتفاق تغییر کرد، گفت: به هر حال تلویزیون بنا 

بر مصلحت هایى ترجیح داد که نام این سریال از«88متر» به «87 
متر» تغییر یابد و متأسفانه اینگونه عنوانش عوض

 شد.
عیارى در پایــان درباره رویکــرد تلویزیون 
نســبت به داســتان و اینکه ســختگیرى 

داشته اند یا خیر بیان کرد: ما تا االن راحت 
کار کردیم و مشــکلى نداشــتیم و بخشى 

از تصاویرى هم گرفته شــده اســت براى 
مدیران فرستاده شده که خوشبختانه مشکلى

نداشتند.

چرا «چرا «8888 متر» به « متر» به «8787 متر» تغییر پیدا کرد؟! متر» تغییر پیدا کرد؟!
کارگردان مشهور از آخرین اثرش مى گویدکارگردان مشهور از آخرین اثرش مى گوید

جواد عزتى با 2 فیلم به 
جشنواره رفته است

جواد عزتى بازیگر محبوب و مطرح این روزهاى سینما و تلویزیون امسال با دو فیلم 
«التارى» و «تنگه ابوُغریب» راهى جشنواره فیلم فجر شده است.

عزتى امسال در دو فیلم دیگر نیز به ایفاى نقش پرداخت اما این دو اثر در جشنواره 
حاضر نشدند. عزتى این روزها پرفروش ترین فیلم نیمه دوم سال یعنى «آینه بغل» 
را در چرخه اکران دارد.  فیلم «آینه بغل» به کارگردانى منوچهر هادى محصول سال 
1396 که جواد عزتى یکى از نقش هاى اصلى آن را بازى کرده است، در سه روز اول 
فروش خود توانست به فروش یک میلیارد و 200 میلیون تومانى دست یابد و رکورد 

فیلم هاى «فروشنده» و «ساعت پنج عصر» را بشکند.
عزتى سال گذشته با فیلم متفاوت «ماجراى نیمروز» مورد تحسین منتقدین قرار 
گرفت و امسال نیز بار دیگر در همکارى مشترك با محمدحسین مهدویان «التارى» 

را در جشنواره فیلم فجر دارد. 
عزتى در «التارى» با بازیگرانى همچون هادى حجازى فر، ســاعد سهیلى، زیبا 

کرمعلى، حمید فرخ نژاد، امیرحسین هاشمى و نادر سلیمانى همکارى داشته است.
محمدجواد عزتى متولد 20 دى 1360 در تهران بازیگر ایرانى است. او فارغ التحصیل 
رشته تئاتر از هنرستان سوره است. جواد عزتى فعالیت سینمایى اش را از سال 1387 
با بازى در فیلم «طال و مس» آغاز کرد و پس از آن در 23 فیلم دیگر به ایفاى نقش 

پرداخت.
عزتى امسال عالوه بر فیلم «التارى» فیلمى متفاوت و با مضمون دفاع مقدس با نام 

«تنگه ابوُغریب» را در جشنواره فیلم فجر دارد.
در 21 تیرماه 1367، حمله وسیعى سراسر جبهه جنوب را درگیر مى کند، یکى از نقاط 
حساسى که دشمن قصد عبور از آن و رسیدن به شهرها و جاده هاى کلیدى ایران را 
دارد تنگه ابوُغریب است، تنگه اى که نام و خاطره اش در میانه تاریخ رسمى روزهاى 

پایانى جنگ گم شده است. تنگه اى که محل مقاومت افراد گردان عمار بود. 

پژمان جمشیدى؛ فوتبالیست دیروز، بازیگر امروز

سر و کله آزاده نامدارى 
دوباره پیدا شد! 

در تئاتر آغاز کرد و در همان ابتدا 
هجمه هــاى فراوانى

را علیه خود دید. 

آزاده نامدارى در برنامه «کافه
هنرمندان و چهره هاى شناخته
خواهــد کرد. برنامــه اینترنت
تماشــا» با اجراى آزاده

ایام جشنواره فیلم فج
ساعت 20 از شبک
تماشا پخش خوا
در این برنامه آز
با هنرمندان و
هنرى درباره
مختلف روز ج

 خواهد کرد.
پخش این برنا
شده است با سى
جشنواره فیلم فج
از گفتگــوى مه
دربــاره فیلم هـ
جشنواره خواهد بو
 پیش از این برنامه
سایت تماشا همک

ااست.

سر و کله آزاده نامدارسر و کله آزاده نامدار
بازیگر «پایتخت»دوباره پیدا شد!دوباره پیدا شد!

 به «ساخت ایران 2» پیوست
تصویربردارى سریال «ساخت ایران 2» به کارگردانى برزو نیک نژاد و 
تهیه کنندگى امیر پروین حسینى و منصور سهراب پور این روزها در خارج 
از کشور در حال پیگیرى است. «ساخت ایران 2» در 26 قسمت براى 
پخش در شبکه نمایش خانگى در ایران و خارج از کشور تولید خواهد شد 

و تصویربردارى آن پنج ماه به طول مى انجامد.
مهران احمدى بازیگر «پایتخت 2» به تازگــى به جمع بازیگران این 
سریال اضافه شده است. محمدرضا گلزار، امین حیایى، محسن کیایى، 
سحردولتشاهى، سارا بهرامى و دو بازیگر لبنانى از بازیگران این سریال 

هستند.فصل اول این مجموعه به کارگردانى محمدحسین لطیفى 
در سال 90 و در 18 قسمت تولید شد. در فصل اول این سریال 

محمدرضا گلزار، امین حیایى، فرهاد اصالنى، بهنام تشکر، 
گوهر خیراندیش، ملیکا عبدالرزاقى و بهاره رهنما به 

عنوان بازیگر حضور داشتند.
«ساخت ایران 2»به کارگردانى برزو نیک نژاد 

و تهیه کنندگى منصور سهراب پور و امیر 
پروین حسینى در شــبکه نمایش 

خانگى تولید مى شود.

على نصیریان: 
بازى در «امپراتور جهنم» بسیار سخت بود

بازیگرى جایگزین الناز شاکردوست نشده است
کارگردان فیلم «دو طبقه روى پیلوت» گفت: هیچ بازیگرى 

جایگزین الناز شاکردوست در این فیلم نشده است.
ابراهیم ابراهیمیان در پى حادثه اى که براى الناز شاکردوست 
بازیگر فیلم جدیدش پیش آمده و منجر به بسترى شدن 
او در بیمارستان شده است، بیان کرد: در حال حاضر 
پروژه را متوقف کرده ایم و  توجه همه ما معطوف 
به این اســت که حال خانم شاکردوست بهتر 

شود.
او افزود: ما با هیــچ بازیگرى مذاکره 
نکرده ایم  و قرار هم نیســت فعًال 
هیچ بازیگــرى جایگزین او 
شــود تا ببینیم وضعیت 
خانم شاکردوست چه 
مى شود. چون این 
آسیب دیدگى 
در دیسک 

مهره براى خود من هم یک بــار اتفاق افتاده و احتماًال باید 
فیزیوتراپى داشته باشد.

ابراهیمیان همچنین تأکید کرد: این حادثه خارج از صحنه 
فیلمبردارى رخ داده و بر اثر یک بى احتیاطى بوده که نه به 

خانم شاکردوست ارتباط داشته و نه به پروژه. 
فیلم سینمایى «دو طبقه روى پیلوت» به کارگردانى ابراهیم 
ابراهیمیان یک کمدى اجتماعى اســت و در برخى خبرها 
ســعید آقاخانى، جواد عزتى، حمیدرضــا آذرنگ و هادى 
حجازى فر به عنوان دیگر بازیگران این فیلم معرفى شده اند.
ابراهیمیــان پیش تر فیلم هــاى ســینمایى «آاادت 
نمى کنیم» و «ارســال یک آگهى تســلیت براى 

روزنامه» را نیز کارگردانى کرده است.

فوتبالو بازیگر سینما، تئاتر و
لویزیونى «پژمان» به دنیاى 

جایى پیش رفت که به عنوان 
رصه تلویزیون نیز با سریال 
راى اولین بار در فیلم «آتش 
 فیلم پیشنهادات فراوانى به 
رداخت و ژانرهاى مختلفى را 
گران موفق سینماى کمدى 

اسمخانى توانست به خوبى 
درخشانىو جمشیدى دراین

د. 
یگر را پاره کرد و وى را بر آن 
 به پروژه کمدى «لونه زنبور» 
 احمدرضا معتمدى همکارى

رایش عاقبت خوبى به همراه 
ست. قصه فیلم «سوء تفاهم» 
ت پیش مى رود، اما با گذشت 
 «سوء تفاهم» یا توهم است.

جمله بازیگرانىهستند که با 
ى در کنار آنها به اولین سیمرغ 

وره 
ى

 در 
رى 
اى 
کند 

ون 
جه 
م با 
 هم 
ش

اى 

من سعى مى کنم تا جایى که زورم برسد این مشکالت را پشت سر بگذارم 
و کیفیت کار خود را کاهش ندهم. وى درباره اینکه چرا نام این ســریال 
فقط به دلیل ارجاع به یک اتفاق تغییر کرد، گفت: به هر حال تلویزیون بنا 

بر مصلحت هایى ترجیح داد که نام این سریال از«88متر» ه «به «87
ض عوض متر» تغییر یابد و متأسفانه اینگونه عنوانش

 شد.
نیون عیارى در پایــان درباره رویکــرد تلویز
نســبت به داســتان و اینکه ســختگیرى 

داشته اند یا خیر بیانکرد: ما تا االن راحت 
کار کردیم و مشــکلى نداشــتیم و بخشى 

از تصاویرى هم گرفته شــده اســت براى 
مدیران فرستاده شده که خوشبختانه مشکلى

نداشتند.

جواد عزتى با 2 فیلم به 
جشنواره رفته است

جواد عزتى بازیگر محبوب و مطرح این روزهاى سینما و تلویزیون امسال با دو فیلم
«التارى» و «تنگه ابوُغریب» راهى جشنواره فیلم فجر شده است.

عزتى امسال در دو فیلم دیگر نیز به ایفاى نقش پرداخت اما این دو اثر در جشنواره
حاضر نشدند. عزتى این روزها پرفروش ترین فیلم نیمه دوم سال یعنى «آینه بغل»
را در چرخهاکران دارد.  فیلم «آینه بغل» به کارگردانى منوچهر هادى محصولسال
اول 1396 که جوادعزتى یکى ازنقشهاىاصلى آن را بازىکرده است، در سه روز
0فروشخودتوانست به فروش یک میلیارد و200 میلیون تومانى دست یابد و رکورد

فیلم هاى «فروشنده» و «ساعت پنج عصر» را بشکند.
عزتى سال گذشته با فیلم متفاوت «ماجراى نیمروز» مورد تحسین منتقدین قرار
گرفت و امسال نیز بار دیگر در همکارى مشترك با محمدحسین مهدویان «التارى»

را در جشنواره فیلم فجر دارد. 
عزتى در «التارى» با بازیگرانى همچون هادى حجازى فر، ســاعد سهیلى، زیبا
کرمعلى، حمید فرخ نژاد، امیرحسین هاشمى و نادر سلیمانى همکارى داشته است.

0 دى 1360 در تهران بازیگر ایرانى است. او فارغ التحصیل 0محمدجواد عزتى متولد 20
7رشته تئاتر ازهنرستانسوره است. جواد عزتىفعالیت سینمایى اش را ازسال1387
3با بازى در فیلم «طال و مس» آغاز کرد وپس از آن در23 فیلم دیگر به ایفاى نقش

پرداخت.
عزتى امسال عالوه بر فیلم «التارى» فیلمى متفاوت و با مضمون دفاع مقدس با نام

«تنگه ابوُغریب» را در جشنواره فیلم فجر دارد.
7 تیرماه 1367، حمله وسیعى سراسر جبهه جنوب را درگیر مى کند، یکى از نقاط 1در 21
حساسى که دشمن قصد عبور از آن و رسیدن به شهرها و جاده هاى کلیدى ایران را
دارد تنگه ابوُغریب است، تنگه اى که نام و خاطره اش در میانه تاریخ رسمى روزهاى

پایانى جنگ گم شده است. تنگه اى که محل مقاومت افراد گردان عمار بود. 

وزوز

خت»
» پیوست

رگردانىبرزو نیک نژاد و
راب پور این روزها در خارج 
6» در 26 قسمت براى 2ن2

ج از کشور تولید خواهد شد 

ـى به جمع بازیگران این 
ن حیایى، محسن کیایى، 
ى از بازیگران این سریال 

ى محمدحسین لطیفى 
ل اول این سریال

 بهنام تشکر، 
رهنما به 

کارگردان فیلم «دو طبقه روى پیلوت» گفت: هیچ بازیگرى 
جایگزینالناز شاکردوست در این فیلم نشده است.

ابراهیم ابراهیمیان در پى حادثه اى که براى الناز شاکردوست 
بازیگر فیلم جدیدش پیش آمده و منجر به بسترى شدن 
او در بیمارستان شده است، بیان کرد: در حال حاضر 
متوقف کرده ایم و  توجه همه ما معطوف پروژه را

به این اســت که حال خانم شاکردوست بهتر 
شود.

او افزود: ما با هیــچ بازیگرى مذاکره
نکرده ایم  و قرار هم نیســت فعًال 
هیچ بازیگــرى جایگزین او

شــود تا ببینیم وضعیت 
خانم شاکردوست چه 
مى شود. چون این 
آسیب دیدگى 
در دیسک 

مهره براى خود من هم یک بــار اتفاق افتاده و احتما
فیزیوتراپى داشته باشد.

ابراهیمیان همچنین تأکید کرد: این حادثه خارج از
فیلمبردارى رخ داده و بر اثر یک بى احتیاطى بوده ک

خانم شاکردوست ارتباط داشته و نه به پروژه. 
فیلم سینمایى «دو طبقه روى پیلوت» به کارگردانىا
ابراهیمیان یک کمدى اجتماعى اســت و در برخى
ســعید آقاخانى، جواد عزتى، حمیدرضــا آذرنگ و
حجازى فر به عنوان دیگر بازیگران این فیلم معرفى ش
فیلم هــاى ســینمایى « ابراهیمیــان پیش تر
نمى کنیم» و «ارســال یک آگهى تســلیت

است ده ک دان گ کا ز ن ا ه» زنا

به فیلم 2 با

روزنامه» را نیز کارگردانى کرده است.
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استقالل هم به درد چند سال پیش زردها دچار شد

تیم تحت هدایت قلعه نویى در بهترین فرم به لیگ قهرمانان آسیا مى رود.ذوب آهن اصفهان با بهترین فرم ممکن براى دیدار با نماینده هند در لیگ قهرمانان آسیا 
آماده مى شود.

امیر قلعه نویى فصل گذشته در این مســابقات حضور نداشــت تا حاال بعد از یکســال دورى از این تورنمنت این بار با ذوب آهن در این مسابقات 
حاضر شود. 

سرمربى پیشین تیم ملى ایران، با تیم هاى استقالل، سپاهان و تراکتورسازى حضور در لیگ قهرمانان را تجربه کرده بود و حاال با چهارمین 
تیم در این مسابقات در شرایطى حاضر مى شود که به یک برد در دیدار با آیزاول براى حضور در مرحله گروهى نیاز دارد.

 آخرین حضور قلعه نویى در لیگ قهرمانان به دو فصل گذشته باز مى گردد که او توانست با تراکتورسازى به مرحله یک هشتم نهایى صعود 
کند؛ اما در این مرحله برابر النصر امارات حذف شد و حاال امیدوار است تا در بازگشت دوباره به سطح اول قاره، تجربه اى درخشان ثبت کند.
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استقالل هم به درد چند سا

 موضوعى که در مورد گالیه هاى «وینفرد شفر» 
از یک ایجنت ایرانى مطرح شــده است پیش تر 

براى سپاهان اصفهان هم رخ داده بود.
استقاللى ها هنوز نتوانستند بازیکن مورد نظرش را 
جذب کند. اگرچه شفر تا  حاال سعى کرده خیلى در 
این باره اظهار نظر نکند اما چندى قبل او پستى در 
اینستاگرامش نوشت و گفت با ده بازیکن خارجى 
براى آمدن به استقالل مذاکره شده است. غیر از 
بازیکن پرتغالى که در تهران و در تست پزشکى 
رد شد، بازیکنان بسیار دیگرى هم مورد رضایت 
شفر بودند اما تیم نتوانسته آنها را جذب کند. شفر 
گفته بود تعدادى از بازیکنان مورد نظر استقالل 
به این دلیل که خانواده هاى شــان نگذاشتند به 

ایران نیامده اند.
جالب تر خواهد بود که بدانیــد بازیکن کامرونى 
مورد نظر استقالل که اولین گزینه شفر و همبازى 

ســابق گوچى بود، براى آمدن به ایران حتى به 
فــرودگاه پاریس رفته بود اما اینطور که شــایعه 
شده اســت، «توماس کوئیکه» بازیکن پیشین 
اســتقالل با او و خالى کردن دلش ســبب شد 
حتــى مدیربرنامه هاى او به تهــران بیاید اما در 
طول مسیر او به مدیربرنامه اش ایمیل مى زند و 

مى گوید منصرف شده است!
اما پشــت پرده این اتفاق چیست؟ یکى از دالیل 
ناتوانــى اســتقالل در جذب مهاجــم خارجى، 
کارشکنى هاى یک ایجنت سرشناس است. او که 
با چند بازیکن اســتقالل قرارداد دارد، مى خواهد 
هر طور شده بازیکنان جدید هم از کانال خودش 

جذب شوند.
 سایت «آى اسپورت» در این باره نوشته: به نظر 
مى رسد ارتباط این ایجنت با برخى از مسئوالن 
استقالل باعث شده خیلى زود از مذاکرات شفر با 

بازیکنان مورد نظرش باخبر شود. واکنش بعدى 
او تماس با این بازیکنان و تالش براى منصرف 

کردن آنها از سفر به تهران است. 
در این تماس هــا اطالعاتى منفــى از ایران به 
بازیکنان خارجى داده مى شــود. مثــًال در مورد 
محدودیت هایى که براى خانواده بازیکن ممکن 
اســت پیش بیاید. در آخرین مورد با یک مهاجم 
برزیلى که سابقه بازى در آســیا هم دارد تماس 
گرفته شــده تا قید حضور در اســتقالل را بزند. 
اتفاقى که باعث شگفتى و خشم مرد آلمانى هم 

شده است.
«خبــر آنالین» هــم در مطلبــى با اشــاره به 
گالیه هاى شــفر دربــاره این ایجنت نوشــته: 
اینکــه این ایجنت بــه طور همزمــان مدیریت 
برنامه هــاى پنــج بازیکن کلیدى اســتقالل را 

هم دارد، خودش مى تواند چالش برانگیز باشــد 
بدتر اینکــه این ایجنــت که خــودش بازیکن

بوده، درباره مافیاى بازیکن توســط ایرانى ها در 
تیم هاى اروپایــى هم مصاحبه هایــى جنجالى 

کرده است!
به گزارش نصف جهان، ســپاهان هــم در چند 
سال گذشــته براى برخى بازیکنان تقریبًا مطرح 
خارجى به مشکل این روزهاى استقالل برخورده 
است. ایجنت نام آشــنایى که در مقطعى بازیکن 
همین تیم ســپاهان هم بوده و چند ماه پیش در 
مورد او افشــاگرى هاى الزم را انجام داده ایم با 
بازیکنان مورد نظر ســپاهان تمــاس مى گرفت 
و نســبت به ایران و اصفهان حســابى بدگویى 

مى کرد و تــا جایى کــه مى توانســت زیر آب 
ســپاهان را مى زد. تنها و تنها به دلیل اینکه این 
انتقال قرار نیســت از کانال او صورت بگیرد. اما 
در مقابل به خوبى حاضر بود تــا بازیکنان بنجل

و بــى کیفیتــى ماننــد «ســرجیو فندیــک» 
را به خوبــى به ایــن تیــم بیانــدازد. برخى از 
بازیکنــان مطرحــى کــه ســابقه حضــور در 
بوندســلیگا، لیــگ هلنــد، بلژیــک و تیم ملى 
تونس و مراکش را در کارنامه داشــتند و سپاهان 
به دنبال حضور آنها در دو ســه فصل اخیر بود، با 
کارشــکنى هاى آقاى ایجنت پروژه ســپاهانى 

شدنشان شکست خورد.

الهه مهرى دهنوى

فرم خوب قلعه نویى در بازگشت به لیگ قهرمانان 

نصف جهان درخشش حسن بیت ســعید در ترکیب 
فوالد خوزســتان همچنان ادامه دارد. او که پس از 
یک نیم فصل فاجعه بار در اســتقالل به فوالد رفت،   
زننده تک گل پیروزى بخش تیمش در برابر سپاهان 
در اصفهان بود. او در دقایق پایانى هم با فرارى دیدنى 
باعث اخراج عزت پورقاز شد. بیت سعید با گلى که  به 
سپاهان زد در فوالد چهار گله شد. او حاال به همراه 
فرشاد جانفزا و نوید عاشــورى بهترین گلزن فوالد 
هم هست! بیت سعید این چهار گل را در پنج بازى به 
ثمر رسانده و از نظر میانگین بهترین گلزن لیگ برتر 
هم به حساب مى آید. او یک پاس گل هم به ایمان 
مبعلى داده است. بیت سعید یک نیم فصل در استقالل 
بود و بــدون گل و پــاس گل از این تیم جدا شــد. 
پیوستن به فوالد اما شــرایط را براى او کامًال تغییر 
داد و این بازیکن حاال یکى از بهترین هاى نیم فصل 

دوم است.  

نصف جهان  گمانه زنى ها در مورد انتخاب مدیرعامل ســپاهان افزایش 
یافته اســت. با توجه به ناکامى تیــم ملى هندبــال در رقابت هاى جام 
ملت هاى آســیا و عدم راهیابى به مسابقات جام جهانى، علیرضا رحیمى 
رئیس فدراســیون هندبال و یکى ازگزینه هاى جدى پست مدیرعاملى 
سپاهان براى تداوم حضور در فدراسیون دلســرد است و بعید نیست که 
بخواهد به اصفهان بیاید. وى یکى از گزینه هاى مدنظر و موردپسند بهرام 

سبحانى مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه محسوب مى شود.
همینطور از منوچهر صالحى مدیرعامل سابق باشگاه سایپا نیز به عنوان 
یکى دیگر از گزینه هاى جدى مورد نظر سبحانى براى این مسئولیت نام 
برده مى شود و این احتمال وجود دارد که یکى از این دو چهره به زودى 

سکان هدایت باشگاه سپاهان را عهده دار شوند.
روزنامه نصف جهان چندى پیش با بررســى  عمــده کاندیداهاى 
مدیرعاملى سپاهان به بررسى نظر مدیرعامل کارخانه به هر یک 

از آنها پرداخته بود.

منوچهر صالحى هم شانس دارد

ناکامى هندبال 
 رحیمى را سپاهانى مى کند؟

نصف جهان
والد خوزفوال

یم فصیک نیم
کزننده تکگگ
در اصفهان
باعث اخراج
سپاهان زد
فرشاد جانف
هم هست!
ثمر رسانده
هم به حس
مبعلى داده
و بــدو بود

  عقاب آسیاى نوبتى!

ماجراهــاى ســید 
مهدى رحمتى و سید حسین حسینى عالوه 

بر اینکه خود این دو نفر و باشگاه استقالل را وارد حاشیه کرد 
اما وجوه جالب دیگرى هم داشت. مثل اتفاقى که  در بازى استقالل و پارس جنوبى 

جم افتاد. همانطور که «وینفرد شفر» وعده داده بود رحمتى در دروازه استقالل ایستاد و 
انصافًا نمایش خوب و تحسین برانگیزى داشت. رحمتى عالوه بر مهار پنالتى امید 

سینک در چند صحنه دیگر هم واکنش هاى خوبى نشان داد و در حالى که خیلى ها 
منتظر نبودند کلین شیت کرد.

  اما اتفاقى که روى سکوهاى ورزشگاه افتاد هم در نوع خودش 
جالب بود. هواداران استقالل با درخشش رحمتى به شدت 

او را تشویق کردند و شــعار عقاب آسیا را برایش 
فریاد زدند. این اتفاق باعث شد محمدرضا 

احمدى گزارشــگر بازى هم سر ذوق 
بیاید و طنازى کند. احمــدى بعد از 

این اتفاق گفت:  در بازى با سایپا 
حسینى عقاب آســیا بود و 

امــروز رحمتى عقاب 
آسیاست! 

 

نصــف جهان   طعنه ورزشــى 
نویسان تهرانى در توییت هاى خود به امیر 

قلعه نویــى بابت توجیهش براى حضــور بانوان در 
ورزشگاه ادامه دارد. یکى از خبرنگاران پایتخت در توییتى 

نوشــته:  چند تا جمله قشــنگ کاریکاتورى از دغدغه هاى 
مردم، دلیل نمى شــه که فراموش کنیم بعضى ها باید بابت 
خیلى چیزها پاسخگو باشند، نه مدعى. اینکه مؤنث بودن 

اسم ایران رو دلیلى براى ورود زنان به ورزشگاه مطرح 
کنند، نشان دهنده عمق درك دغدغه گوینده 

از سطح مطالباته. 

                                                            طعنه به ژنرال ادامه دارد!
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از آنها پرداخته بود. اى ورود زنان به ورزشگاه مطرح 
ه عمق د

الباته. 

گ قهرمانان آسیا 

سابقات 

رمین 

 صعود 
ثبت کند.

ســعید در ترکیب 
 دارد. او که پس از 
الل به فوالد رفت،   
ش در برابر سپاهان 
هم با فرارى دیدنى 
سعید با گلى که  به 
. او حاال به همراه 
ترین گلزن فوالد 
 را در پنج بازى به 
ن گلزن لیگ برتر 
 گل هم به ایمان 

فصل در استقالل  فص
م جدا شــد. ین تیم

کامال کامًال تغییراى او
فصلین هاى نیم فص

بو پر ه ز  زنانبه ورزشگاه مطرح
درك دغدغه گوینده 

حمیدرضا گرشاسبى، مدیر عامل باشگاه پرســپولیس از برد روز جمعه پرسپولیس خیلى 
خوشــحال بود. به خصوص که این برد بعد از یک هفته پرحاشیه و جنجالى به دست آمد. 
شــاید براى همین هم بود که او این برد را تو دهنى به کسانى دانست که مى خواستند به 

پرسپولیس ضربه بزنند. او در پایان بازى با انتقاد از رفتار مهدى طارمى گفت: 
«متأســفانه طارمى قدر نعمت هاى خــدادادى را نمى داند. خداوند به 

طارمى لطف کرده، اما او کفران نعمت مى کند. پرسپولیس باشگاهى 
بود که این بازیکن را بزرگ کرد، شــکل داد و با همه سختى هایى 
که درست شد، به او کمک کرد. او دلش با این بود که برود، باشگاه 
کمک کرد اما او بى انصافى کرد. این انصاف نبود، اما در آینده مردم 

کسانى را که یادش دادند این کارها را بکند، مى شناسند. برد 
مقابل پیکان "تو دهنى" بزرگى به آنهایى بود که 

کنار ایستادند و یاِد مهدى طارمى مى دادند که 
چه بگوید. کسانى که منافعى داشته و دارند، 

مى خواهند مشکل درســت کنند، ولى 
"کور" خواندنــد، نمى توانند. هواداران 
پرسپولیس همه جوره حواسشان جمع 

است.» 

کور 
خوانده اند!

پایان بازى با انتقاد از رفتار مهدى طارمى گفت: 
ت هاى خــدادادى را نمى داند. خداوند به 

ن نعمت مى کند. پرسپولیس باشگاهى 
رد، شــکل داد و با همه سختى هایى 
د. او دلش با این بود که برود، باشگاه 
رد. این انصاف نبود، اما در آینده مردم 

 کارها را بکند، مى شناسند. برد 
گى به آنهایى بود که 

مىمى دادند که 
داشته و دارند، 

 کنند، ولى 
 هواداران 
انجمع 

معجزه در 5 هفته

 آقاى ایجنت براى سپاهانگالیه هاى شفر و کارشکنى هاى
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بهاره حیاتى
 سیاه روزى هاى ســپاهان تمامى ندارد. پس از رکورد هت تریک 
قهرمانى که چند ســال پیش توسط آن تیم افســانه اى سپاهان 
به دســت آمد، بازیکن هایى که امــروز پیراهن این تیــم را بر تن 
کرده اند هم رکورد هت تریک را تکرار کردند، منتها این بار در شکست!

سپاهان در ادامه ناکامى هایش  با وجود میزبانى از فوالد خوزستان 
و در حالى که با جدایى «زالتکو کرانچــار»، قنبرى را به عنوان 
مربى موقت روى نیمکت داشــت، بعد از دو باخت متوالى برابر 
ذوب آهن و سپیدرود رشت، مقابل فوالد خوزستان شکست خورد 
تا در رده سیزدهم جدول بماند. فوالد خوزستان هم با وجود یک 
بازى کمتر از ســایر رقباى باالى جدول، با تک گلى که حسن 
بیت سعید در دقیقه 57 به ثمر رساند موفق به پیروزى ارزشمندى 
در ورزشگاه نقش جهان مقابل سپاهان شد تا مجدداً به رده دوم 
جدول بازگردد و از سوى دیگر به روند 15 هفته شکست ناپذیرى 

این فصل ادامه دهد.
زردها اوضاع عجیبى را پشت سر مى گذارند، روزنامه الکترونیک 
صداى باشگاه به عنوان رسانه نزدیک به این باشگاه فرداى این 
شکست با تیتر «به داد سپاهان برســید، سقوط نزدیک است!» 
رسمًا و از درون باشگاه آژیر خطر را به صدا در آورد و البته بیراهه 
هم نمى گوید. یکى از سایت ها هم نوشت که  زردها براى خروج از 
این شرایط بحرانى به تصمیمى شبیه آنچه در سال 90 اتفاق افتاد 
نیاز دارند. این سایت در توضیح این پیشنهادش نوشت:سپاهان 
سال 90 را در شرایطى آغاز کرد که امیرقلعه نویى این تیم را پس 
از کســب دو عنوان قهرمانى ترك کرده بود و مدیران باشــگاه 
سپاهان که مى خواستند نشان دهند، تیمشان قائم به فرد نیست 
و بدون قلعه نویى هم مى تواند قهرمان شود، «لوکا بوناچیچ» را 
براى دومین بار به اصفهان آوردند، اما این مربى خیلى زود نشان 
داد که فرد مورد نظر باشگاه نیست و کرانچار که در پرسپولیس 
شرایط عجیبى را پشت سر گذاشــته بود، در اقدامى هوشمندانه 
به عنوان سرمربى جدید ســپاهان انتخاب شــد تا تیم را براى 

هت تریک در قهرمانى آماده کنــد؛ اتفاقى که در نهایت نیز 
رخ داد و طالیى پوشــان موفق شدند، ســه بار پیاپى 

قهرمان لیگ شوند.این روزها سپاهان از خاطره هاى 
ســال هاى گذشــته فاصله زیادى دارد؛ با این 

حال آنها همچنان تیم بزرگى هستند که اسیر 
تصمیمات اشتباه شده اند و براى خروج از این 
مرحله  نیاز به تصمیماتى تأثیرگذار و البته 

متفاوت از ســال هاى گذشته دارند.آنها 
حاال در پایان هفته بیســت و یکم تنها 

20 امتیاز کسب کرده اند و براى خروج 
از بحران به تصمیمى مانند آنچه 

در ســال 1390 توسط مدیران 
سپاهان اتخاذ شد، دارند.در 

نهایت باتوجه بــه اینکه 
ســپاهان کمتر در این 

وضعیت گرفتار بوده اســت، باید اتفاقات سال منجر به قهرمانى 
با کرانچار را مرور کند. زالتکو در اولین فصل حضور در سپاهان 
در شرایطى که این تیم در رده یازدهم جدول قرار داشت، کار را از 
لوکا بوناچیچ گرفت و در نهایت فصل را با قهرمانى به پایان رساند. 

سپاهان حاال به همان روح احتیاج دارد.
 پیشنهاد همکارمان درســت و جالب توجه است. سپاهان مانند 
همان ســال تحولى بزرگ را مى خواهد، منتها این بار نه براى 

قهرمانى بلکه براى فرار از یک آبروریزى بزرگ!
پس از این شکست و هت تریک در باخت، سایت «ورزش سه» هم 
پیشنهاد داد که سپاهانى ها هر چه سریع تر نسبت به استخدام یک 
مربى اقدام کنند. این سایت نوشته: «در شرایطى که انتظار مى رفت 
کریم قنبرى عضو همیشگى نیمکت سپاهان بتواند شرایط این 
تیم را سروسامان ببخشد؛ اما بررســى روند بازى نشان داد که او 
در وقت کوتاهى که تیم را در اختیار داشته تأثیر مثبتى روى بازى 
تیم نگذاشته و اگرچه قبًال ســپاهان حداقل زیبا بازى مى کرد و 
موقعیت مى ساخت؛ اما امروز توان انجام این کار را هم نداشت. به 
این ترتیب مدیران سپاهان که ظاهراً عالیق مختلفى دارند و هر 
یک با مربى مدنظر خودشان صحبت کرده اند، هرچه سریع تر باید 
روى یک گزینه به نتیجه مى رسیدند، گزینه اى که بتواند با اسم 
و اعتبارش به سرعت تیم را باال بکشد. موضوعى که در نهایت با 

استخدام منصور ابراهیم زاده به انجام رسید.»
نصف جهان پیش تر نوشته بود که منصور ابراهیم زاده تنها گزینه 

سرمربیگرى است و اگر کریم ایرانى زردها براى 
قنبرى در دیدار با فوالد 
خوب نتیجه بگیرد 
هم شانس اندکى 
دارد که تا پایان 

فصــل  

باز هم پیش بینى نصف جهان تحقق یافت

مأموریت نجات سپاهان
 به ابراهیم زاده واگـذار شد

بى  مر ســر
که  بمانــد 

البتــه اینگونه 
نشد.

 به گزارش نصف جهان،در حالى 
که  این انتظار وجود داشــت که با جدایى 

کرانچار شــوك مثبتى به تیم وارد شود، این 
فرضیه شکل واقعیت به خود نگرفت تا طالیى پوشان با ارائه  
نمایشى ضعیف تر از آنچه تصور مى شد، سومین شکست 
متوالى را تجربه کنند و با 20 امتیاز شرایط خطرناکى در قعر 

جدول پیدا کنند.
بازیکنان نا الیقى که پیراهن ســپاهان براى آنها بســیار 
گشــاد اســت، برخالف دیدارهــاى قبلى نــه تنها در 
نتیجه گیرى، بلکه در ارائه یک فوتبال خوب نیز ناتوان 
بودند تا در نهایت برابر تیم پورموسوى در خانه شکست 
بخورند. با این شکست سپاهان 20 امتیازى باقى ماند 
تا فاصله این تیم با گذشــت 21 هفته از شروع لیگ با 
منطقه سقوط تنها دو امتیاز باشــد. زردپوشان  که پر 
افتخار ترین تیم لیگ برتر هستند، شرایطى را تجربه

 مى کنند که خیلى با آن آشنا نیستند و بر خالف بسیارى 
از ادوار لیگ، حاال باید به جاى قهرمانى و یا کسب سهمیه 

براى فرار از منطقه سقوط بجنگند.موضوعى که روزى حتى 
تصور آن را براى سپاهان نمى کردیم  از آن را شاید به عنوان 

طنز بیان مى شد حاال رنگ واقعیت به خود گرفته است.

در حالى که  این انتظار وجود داشت که با 
جدایى کرانچار شوك مثبتى به تیم وارد 
شود، این فرضیه شکل واقعیت به خود 
نگرفت تا طالیى پوشان با ارائه نمایشى 
ضعیف تر از آنچه تصور مى شد، سومین 
شکست متوالى را تجربه کنند و با 20 امتیاز 
شرایط خطرناکى در قعر جدول پیدا کنند

 به قهرمانى 
 در سپاهان 
ت، کار را از 
ایان رساند. 

پاهان مانند 
بار نه براى 

ش سه» هم 
ستخدام یک 
ظار مى رفت 
 شرایط این 
ن داد که او

ى روى بازى 
ى مى کرد و 
م نداشت. به 
ى دارند و هر

سریع تر باید 
تواند با اسم 
در نهایت با 

ه تنها گزینه 

بى مر ســر
که  بمانــد 
البتــه اینگونه

نشد.
 به گزارش نصف جهان،در حالى 

که  این انتظار وجود داشــت که با جدایى 
کرانچار شــوك مثبتى به تیم وارد شود، این 

فرضیه شکل واقعیت به خود نگرفت تا طالیى پوشان با ارائه  
نمایشى ضعیف تر از آنچه تصور مى شد، سومین شکست 
0متوالى را تجربه کنند و با 20 امتیاز شرایط خطرناکى در قعر 

جدول پیدا کنند.
بســیار بازیکنان نا الیقى که پیراهن ســپاهان براى آنها
گشــاد اســت، برخالف دیدارهــاى قبلى نــه تنها در
نتیجه گیرى، بلکه در ارائه یک فوتبال خوب نیز ناتوان 
بودند تا در نهایتبرابر تیم پورموسوى در خانه شکست 
0بخورند. با این شکست سپاهان 20 امتیازى باقى ماند 
1تا فاصله این تیم با گذشــت 21 هفته ازشروع لیگ با 
منطقه سقوط تنها دو امتیاز باشــد. زردپوشان  که پر 
افتخار ترین تیم لیگ برتر هستند، شرایطى را تجربه

 مى کنند که خیلى با آن آشنا نیستند و بر خالف بسیارى 
از ادوار لیگ، حاال باید به جاى قهرمانى و یا کسب سهمیه 

براى فرار از منطقه سقوط بجنگند.موضوعى که روزى حتى 
راى سپاهان نمى کردیم  از آن را شاید به عنوان 

 شد حاال رنگ واقعیت به خود گرفته است.

مدافــع تیم پرســپولیس 
فرصــت ایــن را دارد که با 
درخشش مقابل سپاهان، توانایى 
هاى خود را بیش از همیشه نشان دهد.

شــجاع خلیل زاده که روزگارى پاى ثابت 
اردوهاى تیم ملى بود، حــاال دیگر توجه کى 
روش را جلب نمى کند و این در حالى است که 
عملکرد بسیار خوبى در تیم پرسپولیس دارد. 
او بیش از همه مدافعان پرسپولیس به کار 
گرفته شده و باتوجه به سبک بازى اش، 

مورد عالقه برانکو ایوانکوویچ نیز هست.
او که از شــاگردى برانکو لذت مى بــرد، اعتقاد دارد 
زیر نظر او پیشرفت بســیار زیادى داشته و همچنین، 
شاگردِى پروفسور، اتفاقى اســت که آرزو و خواسته 
دیگر بازیکنان نیز هست. اما با این حال، او به کارلوس 
کى روش نیز عالقه زیــادى دارد و امیدوار اســت 
سرمربى تیم ملى نگاهى دوباره به عملکردش داشته 
باشد و بلیت حضور پسر شجاع فوتبال ایران در روسیه 

را نیز صادر کند.
این مدافع 28 ساله، روز گذشته نیز عملکرد بى نقصى 

مقابل پیکان داشــت؛ اما یک کارت زرد گرفت و به 
نظر مى رســید در صورت ادامه دار بودن اعتراضات، 
حتى احتمال اخراج هم وجــود دارد!حال او در بازى 
بعدى به مصاف تیم ســابق مى رود و بدون شــک

 این دیدار جذابیــت هاى بســیارى برایش خواهد 
داشت. 

او سال ها در تیم سپاهان حضور داشت و یک قهرمانى 
لیگ برتر نیز به همراه این تیم به دست آورد؛ اما حاال 
براى کسب دومین قهرمانى، مجبور به ثبت نمایشى 

عالى، در مقابل تیم سابق است.

پسرِ شجاع 
و تقابل طالیى با سپاهان 

کى روش
 بعد از جام جهانى کجا مى رود؟

پیش از اینکه فن مارویک هلندى به عنوان سرمربى تیم ملى استرالیا انتخاب شود، کارلوس 
کى روش جدى ترین گزینه کانگوروها براى حضور روى نیمکت شان بود. اما  حاال که حضور کى 

روش در استرالیا منتفى شده،این سوال به وجود آمده که  تیم بعدى که به کى روش پیشنهاد مى دهد 
چه تیمى خواهد بود؟ مسئوالن فدراسیون فوتبال قطعا دوست دارند که 

کى روش بعد از جام جهانى هم در ایران بماند و به کارش با تیم ملى 
ادامه دهد اما به نظر مى رسد که سرمربى تیم ملى، بعد از روسیه به 

همکارى اش با تیم ملى خاتمه دهد و سراغ تجربه جدیدى برود.
 

0سال90 را در شرایطى آغاز کرد که امیرقلعه نویى این تیم را پس
از کســب دو عنوان قهرمانى ترك کرده بود و مدیران باشــگاه
سپاهان که مى خواستند نشان دهند، تیمشان قائم به فرد نیست
و بدون قلعه نویى هم مى تواند قهرمان شود، «لوکا بوناچیچ» را
براى دومین بار به اصفهان آوردند، اما این مربى خیلى زود نشان
داد که فرد مورد نظر باشگاه نیست و کرانچار که در پرسپولیس
شرایط عجیبى را پشت سر گذاشــته بود، در اقدامى هوشمندانه
ىراى به عنوان سرمربى جدید ســپاهان انتخاب شــد تا تیم را ب

زززززززززیزنیز هتتریک در قهرمانى آماده کنــد؛ اتفاقى که در نهایت 
ىاپى رخ داد و طالیى پوشــان موفق شدند، ســه بار پی

قهرمان لیگ شوند.این روزها سپاهان از خاطره هاى 
این ســال هاى گذشــته فاصله زیادى دارد؛ با
بزرگى هستند که اسیر تیم آنها همچنان حال
تصمیمات اشتباه شده اند و براى خروج از این 
مرحله  نیاز به تصمیماتى تأثیرگذار و البته 
متفاوت از ســال هاى گذشته دارند.آنها
حاالدر پایان هفته بیســت و یکم تنها 

20 امتیاز کسب کرده اند و براى خروج 
از بحران به تصمیمى مانند آنچه 

0در ســال 1390 توسط مدیران 
سپاهان اتخاذ شد، دارند.در 

نهایت باتوجه بــه اینکه 
این کمتر در ســپاهان

سرمربیگرى استایرانى زردها براى 
قنبرى در دید
خوب نتی

هم شانس
دارد که
فصــل

 و اگر کریم 
دار با فوالد 
یجه بگیرد 
نس اندکى 
ه تا پایان 

ل

تصور آن را بر
طنز بیان مى

مدافــع تیم پرســپولیس 
فرصــت ایــن را دارد که با 
درخشش مقابل سپاهان، توانایى 
هاى خود را بیش از همیشه نشان دهد.

شــجاع خلیل زاده که روزگارى پاى ثابت 
اردوهاى تیم ملى بود، حــاال دیگر توجه کى 
ررررروشرا جلب نمى کند و این در حالى است که 
عملکرد بسیار خوبى در تیم پرسپولیس دارد. 
پرسپولیس به کار همه مدافعان او بیش از

گگگگرفته شده و باتوجه به سبک بازى اش، 

مورد عالقه برانکو ایوانکوویچ نیز هس
که از شــاگردى برانکو لذت مى بـ او
زیر نظر او پیشرفت بســیار زیادى داش
شاگردِى پروفسور، اتفاقى اســت که
دیگر بازیکنان نیز هست. اما با این حال
کى روش نیز عالقه زیــادى دارد و
سرمربى تیم ملى نگاهى دوباره به عم
باشد و بلیتحضور پسر شجاع فوتبال

کند. را نیز صادر
8این مدافع 28 ساله، روز گذشته نیز عم

ِ پسرشپ
و تقابل طالی

 بعد ازج
پیش از اینکه فن مارویک
کى روش جدى ترین گزینه ک
روش در استرالیا منتفى شده،ای
چه تیمى خواهد بود؟ مسئوالن فد
در کىروشبعد از جام جهانى هم
ادامه دهد اما به نظر مى رسد که س
همکارىاش با تیم ملى خاتمه ده

علیرغم شــایعاتى کــه عنوان 
مــى شــد دروازه بــان ملى 
پــوش ذوبى ها پــس از دیدار 
برابر اســتقالل خوزســتان در 
اردوى تیم ملى حضــور یافت
.پس از آنکه به دلیل فشــرده 
بودن بــازى هــاى ذوب آهن 
ملى پوشــان این تیم به جلسه 

ریکاورى هفته گذشته 

تیــم ملى نرســیدند حرف 
و حدیث هاى فراوانى شــکل 
گرفــت که مهــم تریــن آنها 
غضب کى روش با ملى پوشــان 
ذوب آهن بود و عنوان مى شــد 
ســه ملى پوش این تیم راهى 
اردو نخواهند شــد اما پس از 
بازى اخیر این تیــم، اوضاع به 
گونه اى دیگر شد و ملى پوشان 
ذوب پس از آنکه در بازى برابر 
استقالل خوزســتان به میدان 
رفتند خــود را بــه اردوى تیم 
ملى رساندند تا مشخص شود 
حرف هــاى به وجــود آمده در 
این زمینه شایعاتى بیش نبوده

 است.
رشــید مظاهرى نیــز یکى از 
ملى پوشــان ذوبى ها محسوب 
مى شــد که رقابت تنگاتنگى با 
سایر دروازه بان هاى لیگ برترى 
دارد. او پس از درخشش در دیدار 
برابر استقالل خوزستان و بسته 
نگه داشــتن دروازه خود راهى 
تهران شد تا در جلسه ریکاورى 
بعد از بازى هاى لیگ حضور پیدا 
کند و کماکان بــه رقابت خود با 
دیگر ملى پوشــان حاضر ادامه

 دهد.

مظاهرى
 با کلین شیت 

در اردو 

سرپرست باشگاه سپاهان گفت: 
فعًال تا پایان فصل با ابراهیم زاده براى 

هدایت سپاهان توافق کرده ایم.
مسعود تابش در گفت و گویى در مورد انتخاب منصور 
ابراهیم زاده به عنوان سرمربى تیم فوتبال سپاهان اظهار کرد: با 
ابراهیم زاده توافق کردیم و وى که هم اکنون در آمریکا به سر 

مى برد، روز سه شنبه به اصفهان مى آید.
وى در مورد مدت زمان توافق با این مربى افزود: فعًال تا پایان 

فصل با ابراهیم زاده توافق کرده ایم.
سرپرست باشگاه سپاهان در مورد اینکه انتخاب مدیرعامل 
این باشگاه به کجا رسید، گفت: باشگاه سپاهان یک تشکیالت 
است و االن بحثى روى این موضوع وجود ندارد. سرپرست 
باشگاه فعًال من هستم و باشگاه ســپاهان هم یک باشگاه 
سازمان یافته است و مشکلى نداریم. کارها در حال پیش رفتن 

است و مدیرعامل باشگاه هم به موقع انتخاب خواهد شد 

و باید ببینیم مسئوالن در این مورد به چه جمع بندى مى رسند.
تابــش در مــورد کمــک مربیان 

ابراهیــم زاده در ســپاهان 
تصریح کرد: اجازه بدهید 

ابراهیم زاده به ایران بیاید. 
باالخره ایشان باید با تیم 
کار کند و کادرفنى را هم 

با او هماهنگ مى کنیم.

براى انتخاب مدیرعامل دیر نشده 
ت باشگاه سپاهان گفت: 
فصل با ابراهیم زاده براى 

ق کرده ایم.
ى در مورد انتخاب منصور 
تبال سپاهان اظهارکرد: با

هم اکنون در آمریکا به سر 
ید.

 مربى افزود: فعًال تا پایان 

ینکه انتخاب مدیرعامل
ه سپاهان یک تشکیالت 
ع وجود ندارد. سرپرست 
ــپاهان هم یک باشگاه 
کارها در حال پیش رفتن 

ع انتخاب خواهد شد 

و باید ببینیم مسئوالن در اینن مورد به چه جمع بندى مى رسند.
تابــش در مــورد کمــک مربیان

ابراهیــم زاده در ســپاهان
تصریح کرد: اجازه بدهید 

ابراهیم زاده به ایران بیاید. 
باالخره ایشانباید باتیم 
کار کند و کادرفنى را هم 

با او هماهنگ مى کنیم.

یر ل یر ب ى بر
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التهاب در حقیقت واکنشــى اســت که بدن نســبت 
به آســیب ها نشــان مى دهــد و خــودش را درمان

 مى کند.
زمانى که التهاب به صورت مزمن درآیــد، با طیفى از 
بیمارى ها مانند دیابت، آلزایمر و حتى ریزش مو مرتبط 
خواهد شد. برخى از عالئم جسمى هستند که مى توانند 

بیانگر التهاب مزمن باشند.

آکنه
 کسانى که زیاد اســترس دارند، مواد التهابى بیشترى 
نسبت به سایرین در بدنشان تولید مى شود. از آنجایى 
که پوست ما، اولین ارگانى است که از وضعیت سالمت 
حکایت مى کند، عجیب نیســت که این مواد ناشى از 
استرس بتوانند مشکالت پوســتى را ایجاد و یا تشدید 

کند؛ مثل آکنه و پسوریازیس.

بى خوابى
 بین بى خوابى و التهاب مزمن ممکن اســت ارتباطى 
وجود داشته باشد که در نهایت در سیکل خواب و بیدارى 
دخالت مى کند. حتى ممکن است سموم در بدن تدریجًا 
افزایش پیدا کرده و شرایط را بدتر کنند و در نتیجه بى 
خوابى، همیشگى و پایدار شود. به همین علت بسیارى از 
پزشکان توصیه مى کنند یک دوره پاکسازى کبد جهت 
کمک به برطرف شــدن بى خوابى و مشکالت کبدى

 انجام شود.

خستگى مزمن
پژوهشگران عقیده دارند التهاب، دلیل اصلى خستگى 
مزمن اســت. ارتباط بیــن التهاب و سیســتم عصبى 
مرکزى، مى تواند مکانیسم شــبانه روزى مغز را تغییر 
دهد؛ یعنى بخشــى از مغز که مســئول چرخه خواب و 

بیدارى است.

افزایش وزن
 التهاب مزمن مى تواند منجر بــه افزایش مقاومت به 
انسولین شود. به این معنى که سلول هاى شما به تولید 
انسولین پاسخ نمى دهد و قند خون به طور غیر طبیعى 
باال مى رود. افزایش غیر طبیعى قند خون، بدن را مستعد 
ابتال به چاقى و دیابت مى کنــد. رابطه افزایش وزن و 
التهاب دو سویه اســت یعنى همانطور که التهاب مى 
تواند منجر به چاقى شــود، افزایش سلول هاى چربى 
در بدن نیز به افزایــش التهاب دامن مــى زند. اتخاذ
 رژیم هاى غذایى کم شکر و پرهیز از غذاهاى فرآورى 
شــده، مصرف روغن ماهى، مصرف پروبیوتیک ها و... 
براى جلوگیرى از ابتال به هر کدام از این شرایط سودمند

 است.

خونریزى گاه به گاه لثه ها ممکن اســت در اثر برخورد لثه با مواد غذایى سفت بروز 
کند، اما اگر این اتفاق به طور مرتب تکرار شود، نشان دهنده وضعیت جدى پزشکى

 است.
در ادامه شــش دلیل که توجیه کننــده خونریزى لثه ها هســتند، بیشــتر معرفى 

شده است:

استفاده از داروهاى خاص
داروهاى ضد افسردگى و فشار خون باعث خشکى دهان مى شود و کمبود بزاق نیز 
منجر به تکثیر باکترى در دهان مى شود. بنابراین لثه ها قرمز، ملتهب و دچار خونریزى 
مى شوند. اگر احســاس کردید علت التهاب و خونریزى لثه ها مصرف این داروهاى 
خاص است، به پزشــک مراجعه کنید تا محصوالتى که مشکل خشکى دهان را رفع

 مى کنند براى شما تجویز کنند.

عدم تعادل هورمون ها 
وقتى ســطح هورمون ها ثابت نباشــد (بــه عنوان مثــال در دوره بلــوغ، باردارى 
و...) به پــالك هاى دنــدان کــه باعــث خونریزى لثه مى شــوند حســاس تر 
مى شــویم. بنابراین باید در طول این دوره ها توجه بیشــترى به دندان ها نشــان 
دهید. به عنــوان مثال بیشــتر از نخ دندان اســتفاده کنیــد یا دهــان را به خوبى 

بشویید.

ابتال به بیمارى لثه  
نوعى عفونت باکتریایى واگیردار در دهان است که به لثه ها آسیب مى رساند و 
استخوان فک را فرسوده مى کند. محققان معتقدند که بیمارى لثه، علت عمده افتادن 
دندان هاى دائمى است. باکترى الیه محافظتى ایجاد مى کند که به بافت لثه آسیب 
مى رساند، سپس بدن به زخم و التهاب ایجاد شده واکنش نشان مى دهد. هر چه مدت 
التهاب لثه ها بیشتر باشــد، احتمال بروز بیمارى هاى گوناگون از جمله حساسیت و 
بیمارى هاى قلبى و... بیشتر است. 80 درصد بزرگساالن تا حدودى دچار این التهاب 
هستند در حالى که تنها 10 درصد آنان، متوجه این بیمارى مى شوند. زیرا عالیم آن 
به طور طبیعى در اواخر میانسالى آشکار مى شود. با تغییر برخى عادت ها مى توان این 
خطر را کاهش داد؛ از قبیل مراقبت صحیح از دندان، مسواك زدن و استفاده از نخ دندان 

و مراجعات منظم به دندانپزشک.

استعمال سیگار 
افراد سیگارى بیشتر در معرض ابتال به خونریزى لثه هستند. سیگار به دالیل مختلف 
منجر به افزایش خطر ابتال به بیمارى پریودنتال مى شود. از آنجا که سموم موجود در 
سیگار باعث التهاب مى شود و واکنش ایمنى بدن را کاهش مى دهد، افراد سیگارى 
بیشتر از دیگران در معرض بیمارى لثه قرار دارند. به محض بروز عالیم خون ریزى، 
باکترى هاى خطرناك موجود بین دندان به لثه زخمى راه پیدا مى کند و مستقیم وارد 

خون مى شود.

رژیم غذایى ضعیف  
اینطور ثابت شده که رعایت یک رژیم غذایى سالم حاوى سبزى 
ها و میوه ها، دانه هاى ســالم، لبنیات و پروتئین، عاملى براى 

کاهش التهاب لثه هاست. مصرف ویتامین هاى D و C به همراه 
منیزیم و روغن ماهى نیز براى سالمت لثه ها مفید است.

رعایت نکردن بهداشت دهان 
مســواك نزدن و اســتفاده نکردن از نخ دندان باعث قرمــزى و تورم لثه ها

 مى شود. در صورت رعایت نکردن بهداشــت دهان، لثه هاى 
ســالم در عرض 24 تا 36 ســاعت بیمار مى شود. 

اســتفاده از مســواك برقى که لثــه ها را 
ماســاژ مى دهد و باعث شدت یافتن 

جریان خون مى شــود، مفید است. 
استفاده از دهانشویه و خمیر دندان 
ضدباکترى بــراى کاهش تجمع 

باکترى در دهان مفید اســت. 
ضمن اینکه شــما باید روزانه 
چند بار از نخ دندان اســتفاده 

کنید.

یک فوق تخصص عفونى کودکان گفت: سن شیوع بیمارى فارنژیت یا التهاب لوزه پنج تا 
15 سالگى است و نوع باکتریایى آن اگر درمان نشود، به تب روماتیسمى و بیمارى قلبى منجر 

مى شود.
محمــود خدابنــده، التهــاب لــوزه را از یکــى از شــایع ترین بیمارى هــاى 
عفونــى کــودکان عنــوان کــرد و بیــان داشــت: ایــن بیمــارى خــود را بــا درد 
گلــو همــراه بــا تــب و در معاینــه نیــز بــا چرکــى شــدن و قرمــزى لوزه هــا

 نشان مى دهد.
وى با بیان اینکه این بیمارى مى تواند هم علت ویروسى داشته باشد و هم باکتریایى، ادامه داد: 
ویروس هاى آنفلوآنزا، پاراآنفلوآنزا، آدنوویروس و رینوویروس ها مى توانند باعث این بیمارى 
شوند، همچنین مهمترین علت باکتریایى عفونت نوع استرپ گروه A است که اگر درمان نشود، 
مى تواند عوارضى مثل تب روماتیسمى به دنبال داشته باشد، تب روماتیسمى نیز مى تواند منجر 

به عوارض قلبى شود.
این فوق تخصص عفونى کودکان اظهارداشت: تشــخیص علت ویروسى اهمیت باالیى 
دارد، زیرا نوع ویروسى نیاز به درمان خاص ندارد اما نوع باکتریایى خصوصاً نوعى که علت آن 
استرپ گروه A است باید حتماً تشخیص داده و درمان شود و گرنه ممکن است عوارض آن 

در کودك بروز کند.
وى بیان داشــت: براى جلوگیرى از عوارض فارنژیت با عامل باکتریایى استرپ نوع A باید 
آنتى بیوتیک درمانى پیش از 9 روز از شروع بیمارى آغاز شود، در غیر این صورت ممکن است 

عوارض آن مانند تب روماتیسمى خود را نشان دهد.
خدابنده با بیان اینکه معموًال این بیمارى با تب هاى باال و تورم غدد لنفاوى گردنى خود را نشان 

داده و در معاینه نیز معموًال لوزه ها با یک الیه سفید (اگزودا) پوشیده شده اند، عنوان کرد:  براى 
برخى موارد که لوزه هاى فرد مکرر عفونت مى کند یعنى در دوره یکساله بیش از سه بار، در 
دوره دوساله بیش از پنج بار و طى سه سال بیش از هفت بار، در این موارد براى برداشتن  لوزه ها 
تصمیم گیرى مى کنند زیرا در غیر این صورت ممکن است باعث تب روماتیسمى و درگیرى 
قلب شود یا ممکن است عارضه در فرد ماندگار شــده و او ناچار شود تا آخر عمر ماهیانه یک 

پنى سیلین تزریق کند.

زعفران خون ســاز است و سیســتم گردش 
خــون را بهبود مى بخشــد، معــده را تقویت 
مى کند و موجب شــادى و خوشــحالى افراد 

مى شود.
طبیعت زعفــران از نظــر طــب ایرانى گرم 
و خشــک اســت، مهمتریــن خاصیــت 
زعفران کــه از قدیم االیــام از آن اســتفاده 
افســردگى درمــان  اســت،  مى شــده 

 است.
خوردن چاى زعفران باعــث هضم بهتر غذا 
مى شود، اثر مسکن درد دارد، همچنین زعفران 

داراى عطرى قوى و خوش است.
زعفران خون ســاز است و سیســتم گردش 
خون را بهبود مى بخشــد. مصــرف زعفران 
خونریزى هاى بعد از زایمان را از بین مى برد، 
کبــد را تصفیه مى کنــد و قوى مى ســازد، 
چاى زعفــران ســرفه  را رفع مى کنــد و اگر 
مى خواهید شــاد و خنــدان باشــید، زعفران 

بخورید.

یک متخصص طب ایرانى گفت: مصرف زنجبیل به عملکرد بهتر دستگاه گوارش کمک 
مى کند و باعث حفظ سالمت معده و روده مى شود.

ابراهیم ایران دوست درخصوص خواص زنجبیل براى سالمتى بدن اظهار داشت: یکى 
از دالیلى که افراد دچار کمبود ترکیب هاى مغذى مى شوند، اختالل در فرآیند جذب این 

مواد توسط بدن آنهاست. وى توضیح داد: این موضوع به این معنى 
است که ممکن است فرد مواد غذایى حاوى آهن و کلسیم را به میزان 

کافى مصرف کند، اما در روند جذب آن اختالل ایجاد شده 
و شخص دچار کمبود این مواد معدنى شود. 

این متخصص طب ایرانى ادامه داد: مصرف زنجبیل همراه 
با غذا، یکى از بهترین راه هــاى کمک به جذب غذاهاى 

موجود در مواد غذایى است.
ایران دوســت تصریح کرد: یکى از خواص زنجبیل، 
کمک به هضم بهتر غذاســت بــه طورى که وقتى 

احساس گرسنگى شــدید دارید، براى اینکه معده آرام بگیرد و 
همچنین بتواند غذا را راحت تر هضم کند، بهتر است کمى زنجبیل 

بخورید. وى عنوان کرد: این گیاه داراى فیبر است، بنابراین خوردن 
آن باعث پر شــدن حجم معده و جلوگیرى از پرخورى مى شود و 
پس از خوردن غذا، به هضم بهتر غذاى خورده شده کمک مى کند.

این متخصص طب ایرانى در پایان با اشــاره به خواص 
زنجبیل در پاك ســازى دستگاه گوارش گفت: مصرف 
زنجبیل به عملکرد بهتر دستگاه گوارش کمک مى کند و 
باعث حفظ  سالمت معده و روده مى شود.

اگرچه وراثت و افزایش سن، اجتناب ناپذیر هستند، اما مصرف برخى ویتامین ها و مواد 
معدنى منجر به کاهش سرعت سفید شدن موها مى شوند.

ماهى سالمون 
ماهى سالمون حاوى اسید چرب امگا 3، پروتئین و ســلنیوم است. یکى از نکات مهم 
درباره سلنیوم این است که یک آنتى اکسیدان بسیار قوى بوده و از بدن در برابر رادیکال 
هاى آزاد مضر که مسئول بسیارى از بیمارى هاى خطرناك و نیز پیرى زودرس هستند، 

محافظت مى کند.

شکالت  
شکالت و مخصوصًا شکالت نیمه شــیرین، داراى ماده معدنى مس است. این ماده 
معدنى تولید مالنین را افزایش مى دهد. مالنین، رنگدانه تیره اى است که به پوست و 

مو رنگ مى دهد.

سبزیجات برگ سبز 
این دســته از مواد غذایى، حاوى مقدار زیادى آنتى اکســیدان و فیبر غذایى هستند. 
همچنیــن داراى ویتامین B هســتند که براى تقویت و ســالمتى پوســت ســر، 
ضرورى اســت. حفظ سالمت پوست ســر با کمک شــیوه هاى طبیعى و بدون مواد 
شــیمیایى، از مهمترین روش هاى جلوگیرى از بروز مشــکالت مو مثل سفید شدن 
مو است. ویتامینB12 موجود در این گروه از مواد غذایى، به تولید هورمون هایى کمک

 مى کند که در از بین بردن موهاى سفید، نقش دارند.
 

بادام
 بادام هــم مانند شــکالت، حــاوى مــاده معدنى مــس اســت. درهــر واحد از 
بادام،ویتامین E و ســایر مواد مغذى است که به سالمت پوســت، مو و ناخن کمک 

مى کنند.

6 دلیل خونریزى لثه ها
ف  

ک رژیم غذایى سالم حاوى سبزى 
لم، لبنیات و پروتئین، عاملى براى 

C و C به همراه  D صرف ویتامین هاىD

ى سالمت لثه ها مفید است.

داشت دهان 
ه نکردن از نخ دندان باعث قرمــزى و تورم لثه ها

 نکردن بهداشــت دهان، لثه هاى 
ســاعت بیمار مى شود. 

ى که لثــه ها را 
شدت یافتن 

د است. 
 دندان 
 تجمع

ت. 
انه 
ه 

جلوگیرى از سفیدى زودهنگام مو

بهبود گردش خون 
با مصرف 

«چاى زعفران»

تأثیر زنجبیل بر هضم بهتر غذا
عملکرد بهتر دستگاه گوارش کمک 

ى سالمتى بدن اظهار داشت: یکى 
 شوند، اختالل در فرآیند جذب این 

ىىىىىىعنى وع به این م
سیم را به میزان 

شده 

ل همراه
هاى 

 
 

رام بگیرد و 
مى زنجبیل 

براین خوردن 
رى مى شود و 
مک مى کند.

این متخصص طب ایرانى در پایان با اشــاره به خواص
زنجبیل در پاك ســازى دستگاه گوارش گفت: مصرف
زنجبیل به عملکرد بهتر دستگاه گوارش کمک مى کند و
باعث حفظ  سالمت معده و روده مى شود.

ر مبه جبیلبر یرز

4 عالمت هشداردهنده ابتال به التهاب مزمن

التهاب لوزه، شایع ترین بیمارى عفونى کودکان

جلسه مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى مسکن مهر محلى 83 اصفهان در ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 96/11/19 در محل مسجد خدیجه 
کبرى به آدرس: اصفهان، خیابان قائمیه، کوى گلزار تشکیل مى گردد. 

از کلیه اعضاء دعوت مى شود شخصاً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند. 
ضمناً به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر شخص غیر عضو تنها یک راى 
خواهد بود و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا 96/11/18 در محل د فتر شرکت تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و 

تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند. 
دستور جلسه: 

1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان 
2- تصمیم گیرى در خصوص انحالل شرکت تعاونى 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده  نوبت اولآگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده  نوبت اول

هیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن مهر محلى هیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن مهر محلى 8383 اصفهان  اصفهان 

تاریخ انتشار:96/11/08

دهنگا دىز ف
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پیکر «امیر باصره»، دومین تکاور شــهید ناوشکن 
دماوند که در حادثه برخورد این ناو با موج شــکن در 
دریاى خزر مفقود شده بود؛ بعد از چندین روز جستجو 

در دریا روز جمعه  پیدا شد. 
به گزارش ایسنا، ناوشکن دماوند چهارشنبه، 20 دى 
سال جارى با موج شــکن انزلى برخورد کرد و آسیب 
دید. بعد از وقــوع این حادثه چهار نفــر از نیروهاى 
ناوگان شمال نیروى دریایى ارتش با یک فروند شناور 
براى امدادرسانى اعزام شــدند که به علت طوفانى 
بودن دریا دچار سانحه شدند که دو نفر به علت برخورد 
با موج شکن آســیب دیدند و در بیمارستان بسترى 

شدند و دو نفر دیگر از سرنشــینان به داخل آب دریا 
افتادند که پیکر  شهید ســروان «بیژن زارع» یکى از 

این تکاوران،  27 دى ماه پیدا شد.

3 کالهبردار که به بهانه خرید و فــروش فیش حج در کرمان کالهبردارى کرده 
بودند، شناسایى و دستگیر شدند.

 فرمانده انتظامى استان کرمان گفت: پس از مراجعه یک شهروند به پلیس آگاهى و 
شکایت از اینکه شخصى با گرفتن مبلغ 120 میلیون ریال، وعده تحویل فیش حج 

را داده ولى فیشى تحویل نشده، بررسى موضوع آغاز شد. 
سردار رضا بنى اسدى فر اظهار داشــت: در تحقیقات اولیه مشخص شد فردى 
با چهره اى مبدل و ظاهرى رســمى، اقدام به فروش فیش حج کرده و با هدایت 
سوژه هاى خود به دفاتر اسناد رسمى و تنظیم وکالت، با دریافت مبالغ هنگفتى، از 
آنان کالهبردارى مى کرد. وى بیان کرد: از آنجا که هیچ آدرس و مشخصاتى از این 
کالهبردار و باندش در دسترس نبود، کارآگاهان با ترفند هاى پلیسى، سر نخى از این 
کالهبردار پیدا کرده و سه عضو این باند را دستگیر کردند. این افراد با نشر آگهى در 
جراید اقدام به خرید و فروش فیش هاى حج و کالهبردارى از این روش مى کردند 

و تا کنون 20 نفر با مراجعه به پلیس آگاهى، اعالم شکایت کرده اند.
وى از کسانى که به این شیوه مورد کالهبردارى قرار گرفته اند خواست به پلیس 

آگاهى استان کرمان مراجعه کنند. 

برادران جنایتکار در یک ماجراى رعب آور، مرگ پسرعمه  افغانى خود 
را در محله افسریه تهران رقم زدند.

عقربه ها ســاعت 23 روز پنج شــنبه پنجم بهمن را نشان مى داد که 
مأموران کالنترى 156 افسریه در 15 مترى اول افسریه گزارش یک 

نزاع و درگیرى را دریافت کردند.
مأموران کالنترى پس از حضور در محل دریافتند که جوانى 22 ساله به 
نام «حمیدرضا» و تبعه افغانستان در درگیرى با دو پسردایى خود به نام 
«سعید» 21 ساله و «سیار» 22 ساله با ضربات چاقو به قتل رسیده است.

مأموران کالنترى موضوع را با بازپرس کشیک جنایى در میان گذاشتند 
و قاضى دشتبان با تیمى از مأموران اداره دهم پلیس آگاهى تهران راهى 
محل جنایت شدند. تحقیقات ابتدایى حاکى از آن بود که در شب جنایت، 
خانه مقتول مهمانى بوده است و پسردایى هاى مقتول پس از ارتکاب 

جنایت از محل فرار کرده اند. 
بازپرس دشتبان در ادامه دستور بازداشــت سعید و سیار را صادر کرد و 
مأموران آگاهى راهى محل سکونت این دو برادر شدند اما آنها پا به فرار 

گذاشته بودند. تحقیقات در خصوص این پرونده ادامه دارد.

پیرمرد 70 ساله همسر خود را با ضربات چاقو به قتل رساند و براى اینکه دستش در این جنایت رو نشود، سرقت 
30 میلیونى طالجات خانه را از سوى دو مرد نقابدار مطرح کرد. 

به گزارش میزان، ســاعت 8 صبح پنج شــنبه عوامــل عملیات 
کالنترى161 ابوذر تهران در جریان وقوع یک فقره قتل خانمى 63 

ساله در خیابان بدخشان کمالى قرارگرفتند.
باحضور مأموران، پسر مقتول اعالم داشــت:«پدرم مى گوید که 
براى خرید به بیرون از منزل رفته و پس از مراجعت مشاهده مى کند 
دو نفر مرد نقابدار از خانه وى خارج و سریعاً متوارى مى شوند. سپس 
پدرم وارد خانه شده و  با جسد مادرم مواجه مى شود که با ضربات 
متعدد چاقو به قتل رســیده بود.» در ادامه مشــخص شد که 30 

میلیون تومان طالهاى مقتول سرقت شده است. 
با شنیدن اظهارات پسر و همســر مقتول، سریعًا شناسایى ضاربان 
با دســتور بازپرس ویژه قتل در دســتور کار قرار گرفت. با بررسى 
میدانى و دقیق صحنه جرم، البسه خون آلودى کشف شد که داخل 
ماشین لباسشویى زیر لباس هاى دیگر مخفى بود. با کشف لباس هاى خونى، تحقیقات شکل دیگرى به خود 
گرفت و اظهارات اولیه همسر مقتول مورد تردید واقع شد. لذا همسر مقتول مورد بازجویى قرار گرفت. با تردید 
اظهارات وى پس از بازدید بدنى آثار درگیرى و خراشــیدگى ناخن بر پشت بدن وى مشاهده شد که حکایت از 

یک درگیرى داشت.
درادامه تحقیقات وادامه بازجویى انجام شده، پیر مرد 70 ساله به ناچار معترف شد که صبح روز پنج شنبه با ضربات 

چاقو همسرش را به قتل رسانده است. انگیزه وى براى ارتکاب این قتل در دست بررسى است.

رئیس پلیس راه اســتان همدان گفت: براثر خروج 
اتوبوس حامل اساتید دانشگاه هاى کشور از مسیر 
اصلى در جاده مالیر - اراك بامداد شنبه یک تن جان 

باخت و 24 نفر مجروح شدند.
سرهنگ رضا عزیزى اظهار داشت: جمعى از اساتید 
دانشگاه هاى کشــور براى حضور در سمینارى در 
نجف اشرف از قم سوار اتوبوس شده و قصد داشتند از 
مرز مهران راهى کشور عراق شوند. وى اضافه کرد: 
خودروى حامل اساتید در جاده مالیر - اراك از مسیر 
اصلى خارج شد و همه سرنشینان این وسیله نقلیه که 
شامل 19 مرد و پنج زن بودند، مجروح شدند. شش 
تن از مجروحان در بیمارستان بسترى شدند که یکى 
از اساتید با52 سال سن، به علت فشار خون و حمله 

قلبى در بیمارستان جان خود را از دست داد.
رئیس پلیس راه اســتان همدان بیــان کرد: بقیه 
مجروحان این سانحه جاده اى به صورت سرپایى 

مداوا شدند. سرهنگ عزیزى گفت: طبق بررسى ها، 
راننده این وسیله نقلیه معتاد و آزمایش او مثبت بوده 
است. وى با بیان اینکه کمک راننده نیز فاقد دفترچه 
رانندگى است، افزود: مدیر فنى تعاونى که مجوز تردد 
به یک خودرو مى دهد باید مدارك هویتى راننده و 
کمک راننده از جمله گواهینامه و دفترچه رانندگى را 
بررسى کند و در صورت تأیید، اجازه جابه جایى مسافر 
را بدهد. رئیس پلیس راه استان همدان افزود: چهره 
این راننده به وضوح معتاد بودن او را نمایان مى کند 
همچنین دفترچه کمک راننده پیش تر توسط پلیس 
راه ایالم ضبط شده است بنابراین نباید مجوز تردد 
به این راننده داده مى شــد. سرهنگ عزیزى اظهار 
داشت: گزارش این تخلف به تهران ارسال شده و در 
کمیسیون ماده 11 و 12 در زمینه جریمه یا محرومیت 
شرکت مسافربرى و راننده اتوبوس از ادامه فعالیت، 

تصمیم گیرى مى شود. 

واژگونى مرگبار اتوبوس اساتید دانشگاه 

دو پسر هشت و ده ساله 
بجنــوردى صبــح روز 
جمعه بر اثر گاز گرفتگى 

جان باختند.
این دو پسر بچه در یک 
منزل مسکونى در حال 
تعمیر بر اثر گازگرفتگى 
جان باختنــد. پدر و مادر 
ایــن خانواده نیــز دچار 
مسمومیت شدید شده و به دلیل وخا مت حالشان بیمارستان منتقل شدند.  در بررسى هاى انجام شده، علت 

این حادثه ناگوار انتشار گاز از محل شیلنگ بخارى به علت شل بودن بست آن بوده است.
طى 9 ماه امسال، 14 نفر در این استان به علت استنشاق گاز منواکسید کربن جان باختند.

2 کودك، قربانى قاتل خاموش

سرنخ جنایت در ماشین  لباسشویى 

کالهبردارى با خرید و فروش فیش حج

پیدا شدن پیکر دومین شهید تکاور ناوشکن دماوند

اعتراف همدست شیطان
 به آزار دانش آموزان در  کانال آب

اواخر سال گذشته بود که پسر نوجوانى همراه پدرش 
پاى در پلیس کالنترى تهران گذاشت و پرده از گرفتار 
شدن در دام سیاه مرد شیطان صفتى برداشت. بدین 
ترتیب تیمى از مأموران براى تحقیقات پلیسى وارد 

عمل شده و در گام نخســت تحقیقات پى بردند که 
جوان موتورسوار پسر13ساله را به بهانه جابه جا کردن 
گلدان سوار موتورسیکلتش کرده و او را به کانال آبى 

برده و هدف تجاوز شیطانى قرار داده است. 
تجســس هاى پلیسى ادامه داشــت تا اینکه اوایل 
امسال پسر بچه ده ساله اى با حضور در اداره پلیس 
از سناریوى دیگرى پرده برداشت و مشخص شد این 
طعمه نیز همچون پرونده قبلى هدف نیت شوم جوان 
شیطان صفت قرارگرفته است. مأموران در این پرونده 
پى بردند که پســر جوان در بعضى از نقشه هایش 
طعمه هاى خود را سوار بر خودروى پراید سفیدرنگ 
شیشه دودى کرده و براى اجراى نقشه اش آنها را به 
جنگل هاى لویزان برده است. با افزایش این پرونده 
سیاه بازپرس سهرابى از شــعبه نهم دادسراى امور 
جنایى تهران دستور داد تا تیمى از مأموران اداره 16 
پلیس آگاهى تهران براى دستگیرى عامل این اقدام 

شوم وارد عمل شوند.
کارآگاهان اقدام فنى خود را آغاز کردند و این در حالى 
بود که پرونده هاى مشابه دیگرى در پلیس آگاهى 
تهران تشکیل شــد و مأموران در برابر یک پرونده 
سریالى قرار گرفتند. کاوش هاى پلیسى ادامه داشت 
تا اینکه مأموران با بررسى دوربین هاى مداربسته در 
نزدیکى کانال آب توانستند تصویر جوان موتورسوار 
را به دست آورند. با در دســت داشتن این سرنخ ها 
کارآگاهان به سراغ پرونده هاى مشابه در سال هاى 
قبل رفتند و همین کافى بود تا «ایمان» که ده سال 
قبل به علت تجاوز به یک پسربچه دستگیر شده بود 
شناســایى شــود و در آخرین روز دى ماه امسال در 

عملیاتى غافلگیرانه در خانه اش دستگیر شود. این 
متهم در همان تحقیقات ابتدایى به تجاوز پســران 

نوجوان در کانال آب اعتراف کرد.
ایمان 27 ساله که پسرهاى نوجوان را به بهانه جابه جا 

کردن یک گلدان به خلوتگاهش مى کشاند و هدف 
تجاوز قرار مى داد، در گفتگو با رکنا اذعان داشت که 
همه مشکالت از روزى شروع شد که به شیشه اعتیاد 
پیدا کرد و خودش نیز در دوران نوجوانى هدف تجاوز 

قرار گرفته است.
سابقه دارى؟

10 سال قبل که 17 ساله بودم به دلیل تجاوز به یک 
پسر نوجوان دستگیر شدم که به علت اعتیاد به شیشه 

به کمپ ترك اعتیاد رفتم و شالق خوردم.
از چند سالگى مواد مخدر شیشه 

مصرف مى کنى؟
16 ساله بودم که ترك تحصیل کردم و با دوستانم 
به صورت تفریحى شروع به کشیدن شیشه کردم و 
هیچ وقت فکر نمى کردم به آن اعتیاد پیدا کنم و پس 
از مصرف مواد، کنترلم را از دست مى دادم و این کار 

غیر ارادى را با پسر نوجوان انجام دادم.
پس از دســتگیرى مواد را ترك 

کردى؟
از آن زمان به بعد مواد را ترك کردم و کنترلم دست 
خودم بود. تا اینکه شبى خانه دوستم بودم که پیشنهاد 
داد تا دوباره به صورت تفریحى مصرف کنم و فکر 
مى کردم مى توانم مصرف مــواد را کنترل کنم اما 
مصرف مواد را شروع کردم و دوباره به ده سال قبل 

خودم بازگشتم.
االن به چه جرمى دستگیر شدى؟

تجاوز به شش پسر بچه مدرسه اى.
چه مدت است که این اقدام شوم 

را انجام مى دهى؟

از بهمن ماه سال گذشته بود که پس از هر بار مصرف 
مواد براى اجراى نقشه ام به خیابان مى زدم و به سراغ 

پسر بچه ها مى رفتم.
چطور آنهــا را بــه خلوتگاهت 

مى کشاندى؟
سوار بر موتور به سراغ پسرهاى نوجوان مى رفتم و به 
همه آنها گفتم که قصد دارم یک گلدان را به خانه ببرم 
و نیاز به کمک دارم و آنها را به کانال آبى در منطقه 

اردیبهشت مى بردم.
از هر کسى کمک مى خواستى با تو 

همکارى مى کرد؟
نه، خیلى از آنها ســوار بر موتور نمى شــدند حتى 
بعضى ها هم که سوار مى شدند وقتى به محل اجراى 
نقشه ام مى رسیدند به حرف هایم شک کرده و پا به 

فرار مى گذاشتند.
پس از کشاندن طعمه هایت آنها 
را به زور و تهدید هدف نیت شوم 

قرار مى دادى؟
نه، وقتى وارد کانال آب مى شدیم ادعا مى کردم که 
ماجراى گلدان دروغ بوده و شنیدم که برادرم با شما 
درگیر شــده که آنها مى گفتند نه، من در ادامه ادعا 
مى کردم که برادرم به کمر و پاهاى پسر نوجوانى که 
درگیر شده بود ضربه زده و از او مى خواستم براى اینکه 
در این دعوا حضور نداشته لباس هایش را در بیاورد که 
آنها هم براى راست بودن حرف هایشان، لباسشان را 

در مى آوردند.
تجاوز را به زور انجام مى دادى؟

بله، از آنجا به بعد دیگر با تهدید و زور نقشــه ام را به 
اجرا مى رساندم.

فکر نمى کردى دستگیر شوى؟
پس از اقدام سیاه، ابتدا خودم را توجیه مى کردم که 
به کسى آسیبى نرســاندم و اتفاقى نیافتاده اما وقتى 
به حالت عادى برمى گشتم تازه مى فهمیدم چه کار 
جبران ناپذیرى انجام دادم و مى دانستم که دستگیر 
مى شوم چون به آن محل که مى رفتم پالك موتورم 

را برداشته بودند.
چرا پس از اینکه متوجه کار خودت 
شــدى دوباره دســت به اقدام 

شیطانى مى زدى؟
براى اینکه روى کارهایم سرپوش بگذارم دوباره مواد 
مى کشیدم باز از حالت عادى خارج مى شدم و دوباره 

به سراغ طعمه دیگرى مى رفتم.
مى دانستى دســتگیر شوى چه 

حکمى در انتظارت است؟
زمانى که مواد مصرف مى کــردم مى گفتم که کار 
بدى نکردم و حکم سنگینى ندارد و اگر به سراغ زنان 
مى رفتم حکم ســنگین ترى دارد اما وقتى به حال 
خودم باز مى گشتم مى فهمیدم بزرگ ترین جرم را 
انجام دادم و حاال که دستگیر شدم فهمیدم من به جز 
اینکه به بچه آسیب مى رسانم به روح او که مثل خودم 

انسان است آسیب رساندم.
خودت مورد تجاوز قرار گرفتى؟

بله، در دوران نوجوانى نیز هفت بار به من تجاوز شد اما 
من خانواده اى نداشتم که به آنها حرفى بزنم و شاید 
این اتفاقات به دلیل این بوده که همیشه ذهنم درگیر 

آن ماجراها بوده و مى خواستم انتقام بگیرم.
خانواده ندارى؟

پدرم راننده خودروى سنگین بود و معموًال شش ماه تا 
یکسال او را نمى دیدم و مادرم در خانه مردم کارگرى 

مى کرد و برادرم نیز دنبال کار خودش بود.
اگر دســتگیر نمى شدى به دلیل 
اعتیادت بــه تجاوزهایت ادامه 

مى دادى؟
احتماًال، چون من براى ســرکوب کردن و سرپوش 
گذاشتن روى گذشــته ام و اتفاقاتى که برایم افتاده 
مواد مصرف مى کردم که بعد از هربار مصرف به سراغ 

پسرهاى نوجوان مى رفتم.
تصمیم نگرفتى خودت را تسلیم 

پلیس کنى؟
قصد داشتم پیش پلیس بروم و به گناهانى که کردم 

اعتراف کنم اما مى ترسیدم.
بنا به این گزارش، بازپرس ســهرابى از شعبه نهم 
دادسراى امور جنایى تهران با تقاضاى انتشار بدون 
پوشش متهم خواست تا کسانى که فرزندانشان در 
دام این جوان شیطان صفت گرفتار شده اند به اداره 16 

پلیس آگاهى تهران مراجعه کنند.

حادثــه مرگبــار 
رانندگــى در غرب 

تهران، یک کشــته 
برجــاى گذاشــت که 

تحقیقات اولیــه حکایت از آن 
دارد ایــن واقعه یک حادثــه معمولى 

رانندگى نبوده و فوت مشکوك است.
بامداد پنج شــنبه بود که وقوع یک فقره تصادف منجر به مرگ به سامانه 
آتش نشانى اعالم شد. با اعالم این حادثه به آتش نشانى از سوى رانندگان 

خودروهاى عبورى، ســتاد فرماندهى سازمان 
آتش نشانى تهران آتش نشــانان ایستگاه 77 را 
ساعت 13 دقیقه بامداد به خیابان ستارخان، زیر پل 

یادگار رهسپار کردند.
کیومرث موالیى فرمانده ایستگاه 77 آتش نشانى، در مورد 
این حادثه گفت: یک دســتگاه خودرو پژو 405 به هنگام حرکت در 
زیر پل یادگار به علت نامشخصى از مسیر اصلى منحرف شد و به شدت با 
گاردریل وسط خیابان برخورد کرد. به دنبال این حادثه راننده جوان از داخل 

خودرو به بیرون پرت شد و در دم جان سپرد.

البته این تمامــى ماجرا نبــود و با تحویل محــل به عوامــل انتظامى، 
تحقیقاتى در این زمینه صــورت گرفت که نشــان از جنایى بودن حادثه 
داشــت. شــاهدان عینى ماجرا دیده بودند که افرادى داخل ماشــین با 
متوفــى درگیر بــوده و در واقــع آنها موجبــات اصلى مــرگ را فراهم

 کرده اند.
تحقیقات در این زمینه با نظر بازپرس جنایى دادسراى ناحیه 27 در اختیار 
کارآگاهان اداره دهم پایتخت قرار گرفته اســت و با صدور دستور بررسى 
دوربین هاى مداربسته نصب شــده در محل از این ماجراى مرگبار پرده 

بردارى خواهد شد.

مرگ مشکوك راننده پژو405  

قتل میزبان 
به دست2برادر

زن جوان صبح دیروز خود را از طبقه چهارم ساختمان 
محل کارش به پایین پرت کرد و جان باخت.

سرهنگ ســعید اعلى قلى پور رئیس کالنترى 147 
گلبرگ تهران گفت: خانم جوانى که دچار مشــکل 
اعصاب و روان بود در اقدامى عجیب ساعت 9 صبح 
روز شنبه خود را از طبقه چهارم ساختمان در محدوده 
گلبرگ به پایین پرتاب کرد و فوت شــد.  این خانم 
28 ســاله متأهل و فاقد فرزند که کارمند شــرکتى 
خصوصى در محدوده شــرق تهران بــود در حالى 

خودکشى کرد که در هاى شرکت را پیش از این اقدام 
به روى همکارانش قفل کرده بود. این زن وقتى وارد 
آپارتمان مى شود که پیش از او کسى در آنجا حضور 
نداشــت. وى پس از قطع کردن تمامى دوربین هاى 
مداربسته، در شرکت را به روى همکاران قفل مى کند 
و در حالى که همکارانش سعى مى کردند او را نجات 
دهند خودش را از پنجره ســاختمان به بیرون پرتاب 
مى کند.  او پیش از هر اقدامى به همکارانش پیام داده 

بود و از آنها حاللیت طلبیده بود.

سقوط مرگبار زن جوان پس از طلب حاللیت
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آنــان که مال فــراوان گــرد آورده بــر آن افزودنــد و آنان که 
قصرها ســاخته و محکــم کارى کردنــد، طــالکارى کرده و

 زینت دادند، فراوان اندوختند و نگهدارى کردند و به گمان خود 
براى فرزندان خود باقى گذاشتند همگى آنان به پاى حسابرسى 
الهى و جایــگاه پاداش و کیفر رانده مى شــوند، آنــگاه که فرمان 

موال على (ع)داورى و قضاوت نهایى صادر شود.

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

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

نطنز مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 54222119- 031

آگهى تجدید مزایده عمومى

على پیراینده- شهردار نطنز

نوبت دوم

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

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

تلفن تماس: 54222119- 031

آگهى مزایده عمومى

على پیراینده- شهردار نطنز

نوبت دوم

نظر به اینکه توسط هیأت بدوى رسیدگى به تخلفات ادارى کارمندان دانشــگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى 
استان اصفهان در خصوص فرد مشروحه ذیل که از کارمندان واحدهاى تابعه به علت غیبت غیرموجه رأى قابل پژوهش مبنى 
بر اخراج از دســتگاه متبوع صادر گردیده و به دلیل عدم مراجعه و همچنین مشخص نبودن آدرس محل سکونت، ابالغ رأى 
مذکور به وى مقدور نمى باشد، لذا به استناد تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگى به تخلفات ادارى و ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى، بدینوسیله به نامبرده ابالغ مى گردد چنانچه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهى نسبت به رأى صادره 
اعتراضى داشته باشد مى تواند نسبت به مفاد آن درخواست تجدیدنظر نماید و در غیر این صورت رأى مورد اشاره پس از مهلت 

مقرر قابل اجراء خواهد بود. 

آگهى ابالغ

محمد اکبرى- سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانى 

نام و نام خانوادگى: دکتر شادى بابازاده
نام پدر: اردشیر م الف: 134829عنوان: پزشک   

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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فعالیت 20 مجمع خیرین 
در شهرستان ها

رئیس مجمع خیرین مدرسه سـاز و مدرسه یار استان 
اصفهان گفت: عدالت آموزشـى و کیفیت آموزشـى، 
دو اصل مهم آموزشـى بـوده که با مدرسه سـازى به 
این دو اصل مى رسیم و اگر امکانات یکسان استفاده 
نشـود، نمى توان از امکانـات به طور مسـاوى و برابر 

بهره مند شد.
زهـره میردامادیـان اظهارداشـت: ایجـاد فضاهـاى 
آموزشـى، یکى از دغدغه هاى آموزشـى بـوده و 80 
درصد یادگیـرى با وسـایل کمک آموزشـى صورت 
مى گیرد. وى یادگیرى مسـتمر را وابسـته به وسایل 
کمک آموزشى دانست و افزود: اگر یادگیرى با استفاده 
از وسـایل کمک آموزشـى صورت نگیـرد، یادگیرى 
مسـتمر اتفـاق نمى افتـد و دانش آمـوزان با مشـکل 

مواجه مى شوند.
رئیس مجمع خیرین مدرسه سـاز و مدرسه یار استان 
اصفهان اذعان کرد: رسیدن به توسعه پایدار آرزوى ما 

بوده و دانش آموزان پایه گذار آن هستند.
میردامادیـان خاطرنشـان کـرد: حـدود 20 مجمـع 
نمایندگى خیرین در سـطح شهرسـتان هاى اسـتان 
اصفهان فعال هسـتند که گام هاى درخشـانى براى 

ایجاد امکانات آموزشى برداشته اند.

کاهش ترافیک خیابان هاى 
جهاد و ولیعصر(عج)  

مدیر عامل سـازمان میادین و سـاماندهى مشـاغل 
شـهرى شـهردارى اصفهان گفت: بـا احـداث بازار 
خشکبار در شرق اصفهان، ترافیک مرکز شهر از جمله 

خیابان هاى جهاد و ولیعصر(عج) کاهش مى یابد.
اصغر کشاورز اظهارداشت: با توجه به شکایت هاى پى 
در پى شهروندان به سـدمعبر و ترافیک خیابان هاى 
مرکزى شـهر از جملـه خیابان هـاى ولیعصر(عج) و 
جهاد به دلیل وجود مغازه هاى عمده فروشى خشکبار، 
شـهردارى اصفهان تصمیم گرفت تا محل جدیدى 
در شـرق اصفهان براى انتقـال این مغازه هـا احداث 
کند. وى با بیان اینکه این پروژه در زمینى به مساحت 
14هکتار طراحى شـده اسـت، افزود: این پـروژه در 
هفـت ردیـف و در هر ردیـف نیـز  15 واحـد احداث

 مى شود. 
مدیرعامـل سـازمان میادین و سـاماندهى مشـاغل 
شهرى شـهردارى اصفهان ادامه داد: تاکنون ردیف 
یک تا 3 بازار خوار و بار و خشکبار 70 درصد پیشرفت 
داشته و قرار است تا پایان سـال جارى تکمیل شود، 
ردیـف 4 و 5 پروژه نیز 45 درصد پیشـرفت داشـته و 
ردیف هاى 6 و 7 براى سال آینده اجرایى خواهد شد.

کشاورز گفت: با توجه به اینکه محل این طرح در کنار 
میدان مرکزى میوه و تره بـار اصفهان قرار دارد، بازار 
بسیار خوبى براى شهروندان و شاغالن در این صنف 

ایجاد خواهد شد.

کوره ذوب سرب معدن نخلک 
ثبت ملى مى شود

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اسـتان اصفهان از ثبت ملى کوره ذوب سـرب معدن 
نخلک به عنوان بخشى از پیشینه هاى تاریخ صنعت 

استان اصفهان خبر داد.
فریدون اللهیارى اظهار داشـت: معدن سرب نخلک 
در محور شرق اسـتان اصفهان و در 130 کیلومترى 
شمال شرق شهرستان نایین، در 45 کیلومترى شهر 
تاریخى انارك و در حاشـیه کویر مرکـزى ایران قرار 
گرفته است. وى ادامه داد: پیشینه بهره بردارى از این 
معدن، با توجه به وجود قلعه تاریخى و چهار طاقى که 
احتماًال آتشکده اى از دوران ساسـانى بوده است، به 
بیش از دو هزار سـال قبـل باز مى گردد کـه این خود 
نشان دهنده توانمندى هاى ایرانیان در دوران باستان، 

در راستاى ذوب فلزات بوده است.
اللهیارى افزود: پیرامون این معدن تاریخى، شواهدى 
از وجود کوره هاى ذوب فلز سرب وجود داشته و سپس 
در نزدیـک به یکصد سـال قبل کوره هـاى جدیدى 
جایگزین کوره هاى باسـتانى شـده که آثار و شواهد 
آنها همچنان باقى اسـت و با توجه به قدمت تاریخى 
این معدن، بنـا داریم تا با ثبـت ملى کوره هـا فرآیند 
استحصال و سـپس ذوب فلز سـرب را در این معدن 

تاریخى به ثبت ملى برسانیم.

خبر

رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: قرار اســت تا پایان 
بهمن ماه جرایم غیرعمد مالیاتى بخشیده شود، اما باید 
اقداماتى صورت گیرد تا از این پس مؤدیان توجه بیشترى 
به اظهارنامه هاى مالیاتى خود در راستاى تحقق عدالت 

اجتماعى داشته باشند.
رسول جهانگیرى با اشاره به پیگیرى هاى اتاق اصناف 
به منظور بخشــودگى جرایم مالیاتى غیر عمد مؤدیان، 
اظهار داشت: با توجه به شــرایط اقتصادى که در جامعه 
حاکم است، باید به موضوع بخشودگى مالیات ها توجه 

شود. 
وى افزود: با توجه به مذاکرات انجام شده و قوانین، این 

اجازه وجود دارد که در صــورت پرداخت اصل مالیات، 
100 درصد جرایم مالیات مؤدیــان بدون توجه به مبالغ 

آن بخشوده شود.
رئیس اتاق اصناف اصفهــان در ادامه گفت: به نظر مى 
رسد پرداخت مالیات تا وقت معین شده (پایان بهمن 96) 
باید به صورت نقدى باشد و یا تا پایان سال به صورت ارائه 

چک صورت پذیرد.
جهانگیرى تصریح کرد: عدم ارائه خوداظهارنامه هاى 
مالیاتى منجر به فرارهاى مالیاتى مى شود و افرادى هم 
که مقید به پرداخت مالیات هستند، باید مبالغى را به ناحق

 بپردازند.

مدیرعامل سازمان نوســازى و بهســازى شهردارى 
اصفهان گفت: طبق پیش بینى هاى انجام شده در برنامه 
پنج ساله ششم توسعه، طرح بازآفرینى در 33 محله شهر 

اصفهان اجرا مى شود. 
حسین جعفرى اظهار داشــت:  در این راستا مقرر شده 
از سال 97 اقدام مشــترکى در محله هایى که طرح آنها 
به تأیید ستاد استانى بازآفرینى رسیده، توسط مجموعه 
دســتگاه هاى دولتى که وظایفى در ارائه خدمات دارند، 
انجام شود. وى افزود: امســال طرح احیاى محله هاى 
همت آباد و زینبیه آغــاز و برنامه ریزى ها براى احیاى 
بافت فرسوده مناطق دیگر نیز انجام شده است. جعفرى با 

تأکید بر اینکه دولت و شهردارى براى احیاى این بافت ها 
تســهیالتى از جمله اعطاى وام و بخشودگى عوارض 
ســاختمانى پیش بینى کرده اند، خاطرنشان کرد: دولت 
به ازاى هر واحد آپارتمانى که ایجاد شــود، 50 میلیون 
تومان وام پرداخت مى کند که ســود این وام کمتر از 10 
درصد در قانون پیش بینى شده است. وى اظهارداشت: 
در حال حاضر شهردارى اصفهان با بخشودگى عوارض 
به میزان 70 درصد در قالب بسته هاى تشویقى ساخت و 
ساز پیش قدم است و تمام دستگاه هاى دولتى و عمومى 
باید باززنده سازى بافت هاى فرسوده و ناکارآمد شهرى را 

در اولویت برنامه هاى خود قرار دهند. 

33 محله شهر اصفهان 
بازآفرینى مى شود

بخشودگى جرایم مالیاتى 
اصناف تا پایان بهمن ماه

نشســت هم اندیشــى فعاالن بخش معادن و صنایع معدنى به همت 
کمیســیون هاى معادن و صنایع معدنى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشاورزى ایران و اصفهان در تاالر اجتماعات اتاق بازرگانى اصفهان با 
حضور رئیس هیئت عامل ایمیدرو، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان و فعاالن بخش معدن و صنایع معدنى استان اصفهان برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان در این نشست، 
مشکالت در بخش معدن استان را خاص خواند و گفت: امروز هیچ بانکى 
به معدندار و بخش معدنى، کوچک ترین اهمیت مالى و اعتبارى نداده و 

معدنکارى نیست که تسهیالت قابل توجه دریافت کرده باشد.
عبدالوهاب سهل آبادى افزود: امروز معدنکاران ما با ماشین آالت غیرقابل 
اســتفاده، کار مى کنند که از مدل هاى 1970 تا 1975 میالدى بوده و با 
توجه به قیمت ارز هیچ معدنکارى نمى تواند حتى شکل ماشین آالت نوین 
را ببیند. ولى اگر همه کمک کنند وضعیت معدن در استان اصفهان مى تواند 
بهتر باشد. بنابراین الزم است به بخش معدن، توجه شود. وى از مسئوالن 
خواست تا قانون را سخت تفسیر نکنند و راحت ببینند تا معدنکاران نفس 

راحتى بکشند.
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان با بیان اینکه 
معدن مى تواند جاى نفت را بگیرد از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست 

تا یاریگر بخش معدن باشند و حمایت کنند.
سهل آبادى از توجه به دو بخش جوانان و بانوان در اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشاورزى اصفهان خبر داد و گفت: در این راستا، استارت آپ هاى 
اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان، موفقیت هاى بسیار 

خوبى داشته است.
وى یادآور شد: ما باید خســارات جانى در معادن را کاهش دهیم و رفاه و 
آسایش را براى کارگران معدن که کار سختى دارند به ارمغان بیاوریم و 
امید است مجلس نیز حمایت الزم را با تصویب قوانین مطلوب انجام دهد. 

■■■
مدیرکل دفتر صنایع معدنى فلزى وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در 
ادامه این نشست، گزارشــى از روند بخش هاى مختلف در 9 ماهه سال 

جارى ارائه داد و گفت: برنامه صــادرات در بخش معدن و صنایع معدنى 
براساس برنامه، هفت میلیارد دالر در سال جارى بود که معادل 15 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشتیم. همچنین صادرات در سال 

جارى از نظر وزنى نیز با 6 درصد رشد به 42 میلیون تن صادرات رسید.
میکائیل عظیمى پیش بینى کرد تا پایان ســال جــارى امکان تولید 22 
میلیون تن فوالد و هشــت میلیون تن صــادرات محصوالت فوالدى 

تحقق یابد.
■■■

رئیس کمیســیون معادن و صنایع معدنى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشــاورزى ایران هم با بیان اینکه بخش معدن و صنایع معدنى مورد 
بى مهرى دولت ها قرار گرفته است، گفت: علیرغم همه نگاه هاى مثبت به 
بخش معدن، اما اقدامات عملى در بخش معدن و صنایع معدنى صورت 

نگرفته است.
بهرام شکورى اظهار داشت: هرگونه سیاستگذارى در بدنه دولت، مى تواند 

صنایع معدنى را تحت تأثیر قرار دهد. این در حالى است که اصوًال نمى توان 
حقوق دولتى را براى یک ماده معدنى، یکسان در نظر گرفت و در این راستا 
باید نرم افزارى تهیه شود تا حقوق دولتى را براساس پارامترهاى معینى، 

مشخص کند و البته دولت هم باید از معادن حمایت کند.
وى در ادامه افزود: بخشى سیاستگذارى، بخشى در قانونگذارى و بخشى 
هم خود معدنکاران و معدنداران باید تالش کنند تا مشکالت برطرف شود. 
بنابراین اگر همراهى دولت و مجلس را مى خواهیم باید خودمان از علم 
جدید و دانش نســل جوان در بخش معدن استفاده کنیم و نگاه در حوزه 

معادن از سنتى به نوین تغییر یابد.
■■■

رئیس انجمن ســنگ اصفهان هم در این نشست هم اندیشى گفت: در 
استان اصفهان 600 معدن فعال داریم و حتى افراد اصفهانى در معادن بقیه 
استان ها سرمایه گذارى کرده اند. البته در استان دو هزار واحد فرآورى داریم 

که 50 هزار نیرو دارد ولى با یک سوم ظرفیت کار مى کنند.

رضا احمدى با بیان اینکه یک مترمربع سنگ با یک بشکه نفت برابرى 
مى کند افزود: فرآورى با ماشین آالت فرسوده، نمى تواند ایجاد رقابت کند 
و باید امکانات براى رقابت سالم مهیا شود. البته ما مشکالت قوانینى که 
دست و پاى مدیران را بسته داریم و معتقدم قوانینى باید تصویب شود که 
قابل اجرا باشد که اگر قوانین اصالح شــود ما در آینده حرف براى گفتن 

خواهیم داشت.
■■■

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان هم از مسئوالن 
خواست تا حقوق دولتى را در محصول نهایى دریافت کنند.

اسرافیل احمدیه مى گوید: معدن، تولیدکننده مواد اولیه صنعت بوده و دولت 
کمک هایى که به کشاورزى که تولیدکننده مواد اولیه است دارد را باید و 
مى تواند به معدن داشته باشــد. وى ماده 43 قانون برنامه ششم را باعث 
صدمه به صنایع معدنى و... دانست و گفت: اختصاص یک درصد درآمد و 

تعمیم آن به همه صنایع معدنى، مطلوب نیست.
■■■

در پایان این نشست صمیمى، رئیس هیئت عامل ایمیدرو پس از شنیدن 
مسائل و مشکالت مسئوالن و فعاالن بخش معدن و صنایع معدنى گفت: 
ما مشکالت و راهکارهاى رفع آن را پیگیرى کرده و کارهاى الزم را انجام 

مى دهیم و این شعار نیست.
مهدى کرباســیان افزود: اخیراً با دســتور وزیر صنعت، معدن و تجارت 
براى اصالحات قانونى، حتمًا از مشورت، نقدها و پیشنهادات انجمن ها 
و کمیسیون ها بهره مى گیریم، تا بهبود کار را شاهید باشیم. وى خواستار 
ارائه تسهیالت به معدنکاران و معدنداران شد و گفت: در سال 92، مجلس 
افزایش سه برابرى حقوق دولتى را تصویب کرد و حتى این میزان افزایش 
را به یارانه ها  اختصاص داد که این امر کندى فعالیت معدنى را در بر داشت.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو یکى از سیاســت هاى وزارت صنعت، معدن 
و تجارت را حمایت از معادن کوچک به معناى عام بیان کرد و گفت: اگر 
سرمایه در صندوق بیمه معدن، افزایش یابد مى توانیم حرکت هاى خوبى 
را به انجام برســانیم و اگر همه کمک کنند مى توانیم فعالیت هاى بسیار 

مطلوبى را انجام دهیم.

ساسان اکبرزاده

بانک ها به معدنداران اهمیت نمى دهند

مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى اصفهان 
از جمع آورى خودروهاى فرســوده از سطح شهر خبر داد و 
گفت: در ابتدا اخطاریه هایى براى جمع آورى خودروهاى 
اســقاطى به مالکان صادر مى شود و در صورت عدم توجه 
مالک، شهردارى بر اســاس مجوزهاى قانونى نسبت به 

انتقال خودرو به پارکینگ  اقدام مى کند.
حسن محمدحسینى اظهارداشــت: آمارها نشان مى دهد 
بیشــترین تماس هاى مردم با اداره ارتباطات مردمى 137 
شهردارى اصفهان در ارتباط با خودروهاى فرسوده است که 
در سطح خیابان ها، معابر یا کوچه ها رها شده و باعث سد معبر 

و بروز مشکالت اجتماعى مى شود.
وى ادامه داد: شهردارى با صدور اخطاریه به مالک خودرو 
اعالم مى کند که خودروى فرسوده را از محل متوقف شده 
منتقل کند و چنانچه مالک به اخطار داده شده توجه نکرد، 
شهردارى بر اســاس مجوزهاى قضائى، نسبت به انتقال 
خودرو به پارکینگ هاى مشخص سطح شهر اقدام مى کند و 
در صورت مراجعه مالک خودرو، پس از احراز مالکیت با اخذ 

تعهد رعایت برخى مقررات، خودرو تحویل داده مى شود.
مدیرکل پیشــگیرى و رفع تخلفات شــهرى شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه در 9 ماهه ســال جارى هزار و 491 
اخطار به مالکان خودروهاى فرسوده شهر اصفهان داده شده 
است، تصریح کرد: از این تعداد، 645 خودرو پس از اخطار 
به مالکان از محل جمع آورى و 180 خودرو به دلیل اعتنا 
نکردن مالکان به اخطارهاى داده شده، توسط شهردارى 

مناطق به پارکینگ هاى مشخص منتقل شد.
■■■

محمدحســینى به ســاختمان هاى ناایمن و نیمه تمام در 
معابر شهر نیز اشــاره و تصریح کرد: بر اساس بند14 ماده 
55 قانون شهردارى ها، براى ساختمان ها یا بناهاى نا ایمن 
که مشکالتى را براى شهر ایجاد مى کند، با رعایت ضوابط 
و مقررات، اخطارهایى از ســوى شهردارى به مالکان ارائه 
مى شود و در صورت توجه نکردن مالک یا مالکان در مدت 
زمان تعیین شده، شهردارى نسبت به رفع خطر ساختمان 

ناایمن اقدام مى کند.

وى گفت: حفظ جان شــهروندان براى شهردارى بسیار 
اهمیت دارد، از این رو با توجه به مشکالتى که ساختمان هاى 
نیمه کاره رها شده و ناایمن براى مردم ایجاد مى کند، اگر 
اتفاقى براى عابران پیاده بیافتد، مالکان ســاختمان باید 
جوابگو باشند. محمدحسینى با اعالم اینکه در 9 ماهه سال 
جارى براى ساختمان هاى ناایمن شهر اصفهان 761 فقره 
پرونده تشکیل شده است، اظهارداشت: از این تعداد، 457 
مورد توســط مالک یا مالکان رفع خطر انجام و 245 مورد 
نیز توسط شــهردارى مناطق 15 گانه اعمال قانون شده

 است.
مدیرکل پیشــگیرى و رفع تخلفات شــهرى شهردارى 
اصفهان افزود: در خصوص زمین، ساختمان هاى نیمه تمام 
یا مخروبه به استناد ماده 110 قانون شهردارى ها، طى 9ماهه 
سال جارى هزار و 621 فقره پرونده تشکیل و در 659 مورد 
اقدامات الزم توسط مالک یا مالکان انجام و رفع مشکل شد، 
اما هزار و 58 مورد توسط شهردارى با دیوارکشى، اصالح 

وضعیت یا تغییر کاربرى اعمال قانون شد.

جمع آورى چهار چرخ هاى 
فرسوده از سطح شهر  نصف جهــان عینک آفتابى اســتاندارد از چشم در 

مقابل اشعه هاى خورشــید محافظت مى کند در 
حالى که عینک هاى آفتابى بدل، این مهم را انجام 

نمى دهند و به چشم ضرر مى رسانند.
رئیس اتحادیه عینک سازان اصفهان گفت: خرید 
عینک آفتابى از عینک سازان داراى پروانه کسب، 
ســالمت چشــم را تضمین مى کند زیرا عینک 
سازان عینک استاندارد توزیع مى کنند در حالى که 
خرازى ها و  لباس فروشى ها، خارج از صنف خود 
به فروش عینک آفتابى اقدام مى کنند که ما عرضه 
عینک هاى آفتابى خارج از صنف عینک سازان را 
مردود دانسته و تخلف اعالم مى کنیم. شایان ذکر 
است عینک آفتابى از کشــورهاى اروپایى و چین 
وارد مى شود که عینک سازان جنس مرغوب را در 

صنف خود عرضه مى کنند.
اصغر امینى همچنین گفت: دستفروش هایى هم 
در سطح شهر به فروش غیر مجاز عینک هاى بدل 
و غیر اســتاندارد  اقدام مى کنند که براى سالمت 

چشم خطر دارند.
وى با اشاره به فعالیت 300 واحد صنفى عینک ساز  

داراى پروانه کســب  در اصفهان، خطاب به مردم 
متذکر شد: افراد براى تهیه عینک آفتابى  استاندارد 
نباید به خرازى ها، لباس فروشى ها و دستفروشان 
مراجعه کننــد بلکه بــا اهمیــت دادن به حفظ 
سالمت چشم هاى خود، باید به واحدهاى صنفى 
عینک ســاز داراى پروانه کســب مراجعه کرده و 
با راهنمایى عینک ســاز، کاالى مورد نظر خود را 

خریدارى کنند.
رئیس اتحادیه عینک ســازان اصفهان در بخش 
دیگرى از سخنان خود به عینک هاى طبى اشاره 
و عنوان کرد: افراد با تجویز چشــم پزشــک، به 
واحدهاى صنفى عینک ســازان مراجعه مى کنند 
و عینک سازهم طبق دستور چشم پزشک، عینک 
را مى سازد. ولى موضوعى که اخیراً گالیه اتحادیه 
عینک سازان را به دنبال  داشته، عدم ایجاد تعادل 
در بازاراســت که طى یک بازنگرى متوجه شدیم 
برخى چشم پزشــکان و واحدهاى صنفى جداى 
از ضوابط کارى، براى معرفى یکدیگر بازار گرمى
 مى کنند که این  باعث ایجاد عدم تعادل در بازار 

عینک سازان  و گله مندى آنان مى شود. 

رئیس صنف فروشندگان لوازم خانگى گفت: افزایش 
قیمت دالر، تأثیر چندانى بــر قیمت لوازم خانگى 
در بازار اصفهان نداشــت و به دلیل کسادى بازار، 
فروشى صورت نگرفت تا به دنبال آن تغییر قیمت 

دالر نمایان شود.
اکبر محمــدى در رابطه با تأثیــر افزایش قیمت 
دالر در روزهاى اخیر بر بــازار فروش لوازم خانگى 
اظهارداشت: در حال حاضر بازار لوازم خانگى با رکود 
همراه شده است و به دلیل کساد بودن بازار کسب و 
کار، سطح فروش فعاالن صنف لوازم خانگى کاهش 

یافته است.
وى تصریح کرد: مشتریان بازار لوازم خانگى در حال 
حاضر کاهش یافته اند و  به رغم قیمت هاى مناسب 
و کیفیت مطلــوب لوازم خانگى موجــود در بازار، 
سطح تقاضا براى خرید این محصوالت همچنان 

پایین است.
محمدى همچنین در رابطه با میزان تمایل مصرف 
کنندگان به خریــد لوازم خانگى تولید داخل گفت: 
اکثر مشــتریانى که در این بازار حضور مى یابند و 
اقدام به خرید لوازم خانگــى مى کنند، از برندهاى 

تولید داخل استقبال مى کنند و بیشتر تقاضا مربوط 
به این بخش است.

وى در رابطه با توان رقابت لوازم خانگى تولید داخل 
با لوازم خانگى خارجى خاطر نشــان کرد: در حال 
حاضر کیفیت این محصوالت نسبت به موردهاى 
مشابه خارجى در سطح قابل قبولى است که انتظار 
مى رود در آینده نیز کیفیت این محصوالت ارتقا یابد.

رئیــس صنــف فروشــندگان و تعمیرکنندگان 
لوازم خانگى تأکید کرد: تفاوت قیمت لوازم خانگى 
تولید داخل با لوازم خانگــى خارجى در حال حاضر 
قابل مقایسه نیست و اختالف قیمت محصوالت 
داخلى با محصوالت مشابه خارجى چشمگیر است.

محمدى افــزود: لوازم خانگى خارجى مشــتریان 
خاص خــود را دارد و قیمت ایــن محصوالت نیز 
براى این دسته از مشتریان از درجه اهمیت پایینى 

برخوردار است.
وى بیان داشت: عمده مشتریان لوازم خانگى داخلى 
افرادى با سطح درآمدى متوسط به پایین هستند که 
به دلیل اختالف قیمتى زیاد این بخش با لوازم خانگى 

خارجى، اقدام به خرید این محصوالت مى کنند. 

رئیس اتحادیه عینک سازان اصفهان مطرح کرد

گالیه عینک سازان از چشم پزشکان 

ثبات قیمت لوازم خانگى در بازار اصفهان
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فرودگاه اصفهان در آذر ماه سال جارى با تعداد دو هزار و 
188 نشست و برخاست پرواز به رشد 15 درصدى نسبت 

به زمان مشابه سال گذشته رسید.
بر اساس آمار ارائه شده از ســوى گروه آمار و اطالعات 
هوانوردى و فرودگاهــى اداره کل مخابرات و فناورى 
اطالعات هوانوردى شرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوایى، 
آذر ماه سال 1396 در فرودگاه بین المللى شهید بهشتى 
اصفهان تعداد دوهزار و188 نشســت و برخاست پرواز 
صورت گرفت که 250 هزار و 39 مسافر اعزام و پذیرش 

شدند.
طبق این آمار، فرودگاه اصفهان رشــد 15 درصدى در 

نشست و برخاست و رشد 12 درصدى در اعزام و پذیرش 
مسافر نسبت به آذر ماه سال قبل داشته و در رتبه سوم بین 
فرودگاه هاى کشور در پروازهاى داخلى و عتبات و رتبه 

پنجم در پروازهاى خارجى قرار گرفته است.
بر اســاس آمار ارائه شــده، بــه طور کلــى در 9 ماهه 
ابتداى ســال جارى تعداد 18هــزار و 653 پرواز انجام 
شــده که دو میلیون و 142 هزار و 959 مســافر اعزام 
و پذیرش شــدند که این آمار گویاى رشــد 6 درصدى 
در اعزام و پذیرش مســافر و رشــد 5درصدى نشست 
و برخاســت نســبت به زمان مشابه در ســال گذشته 

است.

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: قرار است در سال 97 طبقه دوم میدان 
امام(ره) شامل همه کریدورها و غرفه ها بازسازى و اصالح 

شود تا سیما و منظرشان اصالح شود.
فریدون اللهیــارى در خصوص بودجه ســازمان میراث 
فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى استان اصفهان 
در بودجه سال 1397 نیز اظهارداشــت: پیش بینى هاى 
خوبى در بودجه سال آینده انجام شده است، اما به شرطى 
کــه تخصیص ها نیز اتفــاق بیافتد. وى افــزود: تاکنون 
تخصیص ها درحدود 34 درصد بوده و پیش بینى ها براى 
پایگاه هاى جهانى و ملى نیز در بودجه هاى ملى خوب بوده 

است، اما هنوز تخصیص داده نشده که دلیل آن نیز این است 
که با توجه به ماهیت پروژه هاى میراثى، کارها خیلى با اسناد 
خزانه پیش نمى رود، به همین دلیل براى پروژه هاى ملى 
با سازمان برنامه و بودجه هماهنگ شده است تا بودجه ها 
تبدیل به نقد شود و سپس تخصیص داده شود. مدیر کل 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان 
گفت: مهمترین پروژه سال 1397 میدان امام(ره) و مرمت 
گنبد مسجد امام(ره) است. وى در ادامه با شرح پروژه هاى 
مرمتى میدان امام (ره) در سال 97، بیان کرد: در سمت سردر 
قیصریه نیز در برنامه داریم قسمتى که در ضلع شمال شرق 

میدان از بین رفته بود، احیا شود.

رشد 15 درصدى 
پروازهاى فرودگاه اصفهان

بازسازى کریدورها و 
غرفه هاى میدان امام(ره) 

برگزارى کارگاه شبهه شناسى 
در دارالقرآن 

دارالقـرآن الکریـم اصفهان بـه منظور ارتقاى سـطح 
مربیـان قرآنى ایـن مؤسسـه کارگاه یک روزه شـبهه 
شناسى را با هدف ارتقاى مهارت مربیان در پاسخگویى 

به شبهات برگزار کرد. 
حجت االسالم و المسلمین سید حسن هاشمى، مدیر 
بخش پشتیبانى علمى پژوهشى مرکز ملى پاسخگویى 
به پرسـش هاى دینى در این جلسـه جریان شناسـى 
شـبهات دینى و آشـنایى با روش هاى پاسخگویى به 
شـبهات را ارائه کرد و به بیان چند شبهه و نحوه پاسخ 
به آنها و معرفى منابع پاسـخگویى به شبهات از جمله 
کتب، نرم افزار و پایگاه هاى دینى پرداخت. این کارگاه 
در دارالقرآن الکریم اصفهان برگزار شـد و حدود 300 

نفر از مربیان در آن شرکت کردند.

طرح جامع زلزله 
در شهرضا تهیه مى شود

سرپرسـت فرماندارى شـهرضا گفت: تیمى متشـکل 
از بنیاد مسـکن، هالل احمر، راه و شهرسازى، حمل و 
نقل جاده اى، شبکه بهداشـت و درمان تشکیل و چند 
نقطه را براى اسکان اورژانسى در هنگام بروز زلزله در 

شهرضا مشخص کنند.
محمدحسین داراب با بیان اینکه در این طرح نقش هر 
اداره اى باید مشخص شـود، افزود: هر دستگاهى باید 
فعالیت هایى که در حوزه زلزله قبل، حیـن و بعد از آن 

مى تواند انجام دهد را مشخص کند.

خبر

مزایده
مزایده نوبت اول واحد اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 961175 جلسه مزایده اى در روز چهارشــنبه مورخ 96/12/02 از ساعت 9 
لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول بخشــى از مهریه محکــوم لها و به جهت فروش یک 
دستگاه خودرو سوارى پراید به شماره انتظامى 329ى24 ایران 23 مدل 1388 سفیدرنگ به 
شماره موتور 2921131 و شماره شاسى 14222880s 74865 که توسط کارشناسى رسمى 
دادگســترى به مبلغ 80/000/000 ریال ارزیابى گردیده است، در محل اجراى احکام مدنى 
دادگسترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از 
خودرو مورد نظر واقع در پارکینگ چمگردان دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه 
مزایده شرکت نمایند و مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى 
باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند 
که 10٪ قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مهلت 20 

روز پرداخت نمایند. م الف: 1468 اجراى احکام دادگسترى لنجان /11/227
ابالغ وقت دادرسى 

وقت دادرســى و ضمائم به محمدجواد جوادى فرزند عباس کالســه پرونده: 962056 وقت 
رسیدگى: 1396/12/13 ســاعت 10 خواهان: شهره خدابخشــى فرزند عبدالرحیم خوانده: 
محمدجواد جوادى فرزند عباس خواسته: صدور گواهى عدم امکان سازش (طالق) به استناد 
سند نکاحیه بند 1 و 2 و 7 خواهان دادخواستى تسلیم دادگاه عمومى باغبهادران نموده و جهت 
رسیدگى به شــعبه اول ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شــده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 73 آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهى ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مق رر باال جهت رسیدگى حضور به هم رسانید 
ضمنًا چنانچه بعداً ابالغى به وسیله آگهى الزم شــود در یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز 
خواهد بود. بدیهى اســت در صورت عدم حضور در جلسه دادرســى دادگاه غیابًا رسیدگى و 

تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 1480 دادگاه عمومى بخش باغبهادران /11/228
ابالغ اجراییه 

نظر به اینکه در پرونده کالسه 98/96 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان 
حسب مفاد دادنامه شماره 230- 96/5/16 صادره از شــعبه 8 حقوقى محکوم علیه ابراهیم 
سلمانى برشم شنى زند محکوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و تنظیم و انتقال سند 
ثبتى و رسمى به نام خواهان و  نسبت به خوانده ردیف دوم پرداخت مبلغ 235/000 ریال هزینه 
دادرسى در حق خواهان در حق محکوم له رحیم ناشــورى گردیده است و حسب محتویات 
پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى مى گردد 
تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نســبت به اجرا مفاد حکم اقدام نماید و اال 
وفق مقررات اقدام مى گردد. م الف: 1472 شعبه هشتم شوراى حل اختالف لنجان (مجتمع 

شماره یک) /11/229
حصر وراثت

آقاى نادر شــیروانى الى بیدى داراى شناســنامه شــماره 14 به شــرح دادخواست کالسه 
178/96 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رمضانعلى شیروانى الى بیدى  به شناســنامه 12 در تاریخ 1396/10/18 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- نادر شیروانى الى بیدى 
فرزند رمضانعلى ش.ش 14 فرزند متوفى 2- ناصر شیروانى فرزند رمضانعلى ش.ش 7 فرزند 
متوفى 3- عفت شــیروانى فرزند رمضانعلى ش.ش 17 فرزند متوفى 4- مریم شیروانى فرزند 
رمضانعلى ش.ش 22 فرزند متوفى 5- بتول شیروانى فرزند رمضانعلى ش.ش 15 فرزند متوفى 
6- محمد شــیروانى فرزند رمضانعلى ش.ش 462 فرزند متوفى 7- شیرین جان عزیزى الى 
بیدى فرزند نعمت اله به ش.ش 12 همسر متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 
1470 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک) 11/230

حصر وراثت
شماره: 477/96 ش5ح – 96/11/2 آقاى حماد زارعین به شناشنامه شماره 1160155518 
به شرح دادخواست به کالسه 477/96 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محمود زارعین به شناسنامه 29 در تاریخ 96/10/21 اقامتگاه 
دائمى خــود را بدرود زندگى گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- حماد 
زارعین فرزند محمــود ش.ش 1160155518 ت.ت 1369 صادره از لنجان (پســر متوفى) 
2- حدیث زارعین فرزند محمــود ش.ش 1094 ت.ت 1365 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
3- مهناز خدادادى فرزند عزیزاله ش.ش 173 ت.ت 1347 صادره از لنجان (همسر متوفى) 
4- صاحب جان خدادادى چمگردانى فرزند محمدرضا ش.ش 1630 ت.ت 1315 صادره از 
لنجان (مادر متوفى) 5- رحمت اله زارعین ریزى فرزند حفیظ اله ش.ش 1440 ت.ت 1308 
صادره از لنجان (پدر 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: 1466 

توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /11/232
حصر وراثت

آقاى محمدعلى آقابابائى ریزى داراى شناسنامه شــماره 473 به شرح دادخواست به کالسه 
476/96 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد آقابابائى ریزى به شناســنامه 7022 در تاریخ 96/10/18 اقامتگاه دائمى خ ود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- خدامراد آقابابائى ریزى فرزند 
محمد ش.ش 376 ت.ت 1340 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- محمدعلى آقابابائى ریزى 

فرزند محمد ش.ش 473 ت.ت 1345 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- على آقابابائى ریزى 
فرزند محمد ش.ش 337 ت.ت 1348 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- فاطمه آقابابائى ریزى 
فرزند محمد ش.ش 615 ت.ت 1350 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- زهرا آقابابائى ریزى 
فرزند محمد ش.ش 966 ت.ت 1357 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- مریم آقابابائى ریزى 
فرزند محمد ش.ش 1371 ت.ت 1358 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- مرضیه آقابابائى 
ریزى فرزند محمــد ش.ش 1732 ت.ت 1364 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- ســکینه 
ســلیمیان ریزى فرزند نصراله ش.ش 131 ت.ت 1324 صادره از لنجان (همســر 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: 1465 توانگر رئیس شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /11/233
حصر وراثت

آقاى کیوان بختیارى داراى شناسنامه شــماره 27 به شرح دادخواست به کالسه 467/96  از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حشمت اله 
بختیارى به شناســنامه 119 در تاریخ 81/06/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- کیوان بختیارى فرزند حشمت اله ش.ش 
27 ت.ت 1357 صادره از سرپل ذهاب (پســر متوفى) 2- بهنام بختیارى فرزند حشمت اله 
ش.ش 9059 ت.ت 1350 صادره از داالهو (پســر متوفى) 3- الهام بختیارى فرزند حشمت 
اله ش.ش 53575 ت.ت 1361 صادره از اصفهان (دختر متوفى) 4- شکوفه بختیارى فرزند 
حشمت اله ش.ش 3360037901 ت.ت 1369 صادره از سرپل ذهاب (دختر متوفى) 5- بانو 
غالمى فرزند جوانمیر ش.ش 163 ت.ت 1336 صادره از سرپل ذهاب (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 باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1464 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان /11/234
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113640201623 شماره پرونده: 9609983640200985 شماره بایگانى 
شــعبه: 961008 جناب آقاى محمد ابراهیم وند فرزند جعفرقلى بدینوســیله نظر به مجهول 
المکان بودن شما به استناد ماده 73 ق آ د م بدینوسیله به شــما ابالغ مى گردد دعوى آقاى 
ابراهیم تاج امیرى رســتمى فرزند جالل به طرفیت شما مبنى بر به کالسه بایگانى 961008 
در این دادگاه ثبت و مورخ 1396/12/15 ســاعت 9/30 جهت وقت رسیدگى تعیین گردیده 
است. مراتب به شما ابالغ تا جهت اطالع از مفاد دادخواست در این دفتر حاضر و ضمن اعالم 
آدرس دقیق محل سکونت خود و تحویل نســخه ثانى دادخواست و ضمایم از موضوع مطلع 
و در موعد مقرر جهت رسیدگى حاضر شوید. م الف: 1405 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان لنجان (زرین شهر) /11/235 
ابالغ وقت رسیدگى

 شماره ابالغنامه: 9610106836607788 شــماره پرونده: 9609986836600606 شماره 
بایگانى شعبه: 960662 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محب اله سیدى 
فرزند محمد ا... خواهان خانم هاجــر زلفى فرزند تاج محمد با وکالت آقاى حســن قیصرى 
نجف آبادى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى محب اله سیدى فرزند محمداله به خواسته 
اثبات زوجیت – ثبت واقعه طالق و مطلق خسارات دادرسى و ثبت دادخواست و حق الوکاله 
وکیل مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986836600606 شعبه 
6 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان (مجتمع شهید قدوســى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1396/12/23 ساعت 11:00 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، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. جهت اســتماع شهادت 
شهود خواهان حضور شــما الزامى است. م الف: 34599 شــعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /11/239
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106836607594 شــماره پرونده: 9609986836601340 شماره 
بایگانى شعبه: 961481 مشــخصات ابالغ شونده حقیقى: امیر خونســارى فرد فرزند جعفر 
کدملى: 1292176954 به نشــانى مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/12/23 چهارشنبه 
ساعت 08:30 محل حضور: اصفهان، خ میرفندرســکى (خ میر)، حدفاصل چهارباغ باال و پل 
میر، مجتمع قضایى شهید قدوســى، طبقه 2، اتاق 202 در خصوص دعوى دلیله بهزادى به 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسی دگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 34598 شعبه 

6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /11/240
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100352909685 شــماره پرونده: 9609980359400011 شماره 
بایگانى شــعبه: 960187 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى حمیدرضا 
تنهائى فرزند جالل- شاکى سینا نعمت شــکایتى علیه متهم حمیدرضا تنهائى فرزند جالل 
با موضوع کالهبردارى، جعل، استفاده از ســند مجعول و تحصیل مال نامشروع مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980359400011 شعبه 103 دادگاه کیفرى 
دو شهر اصفهان (103 جزایى سابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/22 ساعت 8:30 
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى به علت 
مجهول المکان بودن متهم و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ 

چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3- اتاق
 شماره 312. م الف: 34594 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (103 جزایى سابق) 

11/241/ 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351512518 شــماره پرونده: 9609980351500996 شماره 
بایگانى شــعبه: 961136 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به ساعد یزدخواستى 
فرزند غالمحســین- خواهان آقاى ولى ا... کیانى هرچگانى دادخواســتى به طرفیت خوانده 
ساعد یزدخواســتى و محمدرضا قهرمانى و محسن کریمى به خواســته الزام به تنظیم سند 
خودرو و مطالبه خســارات دادرس ى مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980351500996 شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1396/12/12 ساعت 11:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگسترى کل استان اصفهان- 
طبقه 3 اتاق شماره 344. م الف: 34593 شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

11/242/
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351512328 شــماره پرونده: 9609980351500990 شماره 
بایگانى شــعبه: 961130 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به عروس قائد امینى 
هارونى فرزند ابوالحســن- خواهان ســتار قائد امینى هارونى دادخواستى به طرفیت خوانده 
عروس قائد امینى هارونى و محمد یار قائد امینى هارونى به خواســته الزام به تنظیم ســند 
رسمى ملک و مطالبه خسارات دادرســى مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980351500990 شــعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت 
و وقت رســیدگى مورخ 1396/12/12 ساعت 10:00 تعیین که حســب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گــردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 344. م الف: 34592 شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان  /11/243
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100354608016 شــماره پرونده: 9609980358600192 شماره 
بایگانى شعبه: 961668 نظر به اینکه در کیفرخواست ارسالى از 7 بازپرسى دادسراى عمومى 
شکایت حمید عبداللهى فرزند هدایت اله علیه احمد قاسم محمد از طرف این دادگاه در پرونده 
کالسه 961668 ك 120 به اتهام تحصیل مبلغ 16000000 ریال تحت رسیدگى قرار گرفته 
که در مورخ 1396/12/26 ساعت 8/30 صبح جلسه رســیدگى تعیین شده است به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت بدینوسیله در اجراى ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب 
به نامبرده ابالغ و ظرف موعد مقرر فوق در شعبه 120 کیفرى 2 جهت رسیدگى به اتهام وارده 
و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور در جلســه اقدام قانونى معلوم خواهد گردد. 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگســترى کل استان اصفهان طبقه 

3. م الف: 34591 شعبه 120 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (120 جزایى سابق)  /11/244
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106795701200 شــماره پرونده: 9609986795700860 شماره 
بایگانى شعبه: 960860 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به امل رامزى- خواهان 
میالد منعمى زاده دادخواســتى به طرفیت خوانده امل رامزى به خواسته مطالبه مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986795700860 شعبه 27 حقوقى شوراى 
حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/23 
ساعت 16:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موض وع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شــهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف. م الف: 34579 شعبه 27 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /11/245
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106805201643 شــماره پرونده: 9609986805201216 شماره 
بایگانى شــعبه: 961216 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به مهدى میرزائى- 
خواهان احمد قاســمى با وکالت حســین محمدیان و مهرى نمازیان دادخواستى به طرفیت 
خوانده مهدى میرزائى به خواســته مطالبه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609986805201216 شعبه 52 شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/16 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان- کنارگذر اتوبان شــهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزاطاهر- مجتمع 

شماره سه شــوراى حل اختالف. م الف: 34570 شعبه 52 شــوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان (مجتمع شماره سه)  /11/246

ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالســه 961243 ش6 خواهان محمدجواد کیقبادى دادخواستى مبنى بر 
مطالبه به طرفیت زینب صدیقى تقدیم نموده است . وقت رسیدگى براى مورخه 96/12/20 
ساعت 9 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- 
اول خیابان ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا پالك 57- کدپستى 
8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 6 شوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى 
ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 34556 شعبه ششم شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /11/247
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960937 خواهان عزت پهلوان زاده دادخواستى مبنى بر مطالبه 
و تخلیه به طرفیت ســید حســن حبیبى تقدیم نموده اســت . وقت رســیدگى براى مورخه 
96/12/20 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگى به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 
57- کدپستى 8165756441 مجتمع شــوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 6 شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 34555 شعبه ششم 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /11/248
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامــه: 9610106805201623 شــماره پرونــده: 9609986805201421 
شــماره بایگانى شــعبه: 961421 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به مهدى 
رحمانى- خواهان محسن الماســى با وکالت زارعى و قانعیان دادخواستى به طرفیت خوانده 
مهدى رحمانى به خواســته مطالبه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986805201421 شعبه 52 شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) ثبت و 
وقت رسیدگى مورخ 1396/12/17 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع 
شماره سه شــوراى حل اختالف. م الف: 34550 شعبه 52 شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)  /11/249
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106805201624 شــماره پرونده: 9609986805201422 شماره 
بایگانى شــعبه: 961422 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به اسماعیل کلکى 
نما- خواهان محســن الماس بــا وکالت زارعى و قانعیان دادخواســتى بــه طرفیت خوانده 
اسماعیل کلکى نما به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986805201422 شعبه 52 شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) ثبت و 
وقت رسیدگى مورخ 1396/12/17 ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان- کنارگذر اتوبان شــهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع 
شماره سه شــوراى حل اختالف. م الف: 34549 شعبه 52 شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)  /11/250
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106805302455 شــماره پرونده: 9609986805301388 شماره 
بایگانى شعبه: 961388 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: احمدرضا آقابائى نشانى: مجهول 
المکان تاریخ حضور: 1396/12/19 شنبه ســاعت 11:00 محل حضور: اصفهان- کنارگذر 
اتوبان شــهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شوراى 
حل اختالف درخصوص دعوى اکرم موالدوســت به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه حاضر شــوید. م الف: 34548 شعبه 53 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)  /11/254
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 961444 خواهان محمدرضا پارســازاده با وکالت خانم وجیهه 
نریمانى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت 1- نرجس اکبرى 2- على رسولیان تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/12/19 ســاعت 9/30 تعیین گردیده با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى 
پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف 
اصفهان- شعبه 9 شوراى حل اختالف اصفهان  مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف: 34546 شــعبه 9 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

دو) /11/255

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: 
براساس اعالم شوراى مدیریت آب اســتان، به دلیل عدم 
بارندگى مناسب در ســال آبى جارى، تخصیص آب شرب 

درحدود 10 درصد کاهش یافته است.
هاشم امینى اظهارداشت: مى طلبد مدیران، با تدبیر و برنامه 
ریزى، آب شرب مشترکان را به صورت پایدار در سطح استان 
تأمین کنند؛ در حقیقت گذر از بحران کم آبى با اعمال مدیریت 
مصرف آب انجام مى شود. وى افزود: براساس اعالم شرکت 
آب منطقه اى و سازمان هواشناسى استان، در سال آبى جارى 
میانگین بارندگى در استان نسبت به میانگین بلندمدت کاهش 
قابل توجهى داشته و میزان بارندگى در سرشاخه هاى زاینده 
رود هم با کاهش مواجه بوده، به طورى که در سال آبى جارى 
میزان بارندگى در چلگرد یکى از سرشاخه هاى زاینده رود 

نسبت به  مدت مشابه سال قبل بسیار کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تأکید کرد: 
بر این اســاس، مدیریت هر قطره از آب موجود بسیار حائز 
اهمیت است زیرا با مدیریت منابع مى توان پاسخگوى نیاز 
متقاضیان بود که در این میان مى توان با کاهش مدت زمان 
مهار حوادث، شناســایى و جلوگیرى از نشتى ها، شناسایى 
انشعابات غیرمجاز و برخورد با مشترکان پرمصرف، به نوعى 

منابع موجود را مدیریت کرد.
وى با اشاره به عدم بارندگى مناسب در فصل پاییز و زمستان 
ســال جارى، گفت: باید با تدبیر، توزیع عادالنه آب در تمام 
مناطق اصفهان صورت گیرد و این مهــم با به کارگیرى از 

دانش و تکنولوژى نوین، تعهد و تخصص نیروى انســانى 
کارآمد حاصل مى شود. وى ادامه داد: همچنین باید از تمام 
ظرفیت منابع براى تأمین آب شرب سالم و با کیفیت استفاده 
شود. وى افزود: در واقع کیفیت آب شرب خط قرمز شرکت 
آبفاى استان است بنابراین آبى که در اختیار مردم قرار مى گیرد 
باید مانند همیشه مطابق با استانداردهاى تعریف شده از سوى 
مراکز ذیصالح باشد. امینى اعالم کرد: بنا به گفته وزیر نیرو، به 
جاى عنوان مقابله با خشکسالى، باید تدبیرى جهت سازگارى 
با تبعات خشکســالى درنظر گرفت. وى اظهارداشت: پس 
باید مسئوالن امر با بهره گیرى از تمام منابع آبى، آب شرب 
مردم را به طور پایدار تأمین کنند تا دسترسى مردم به خدمات 
شرکت آبفا استان اصفهان همچنان استمرار داشته باشد. وى 
گفت: درسال جارى مقرر شده تا میزان سرانه مصرف آب در 
اصفهان از 154 لیتر در شبانه روز کاهش یابد همچنین میزان 
الگوى مصرف از 20 مترمکعب در ماه باید به مراتب کاهش 
یابد که در این راستا نصب تجهیزات و لوازم کاهنده مصرف 
به صورت پایلوت در برخى از نقاط شهر انجام مى شود چرا 
که استفاده از این تجهیزات کاهش 30 درصدى مصرف آب 

را به همراه دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تأکید کرد: 
گذر از بحران کم آبى از طریــق مدیریت تقاضا و مدیریت 
مصرف محقق مى شــود و در این زمینه شرکت آبفا استان 
اصفهان تدابیر ویژه اى در نظر گرفته تا با دعوت از مشترکان 

پرمصرف، آنها را ترغیب به کاهش در مصرف آب کنند.

مقرر شده تا میزان سرانه مصرف آب در اصفهان از 154 لیتر در شبانه روز کمتر شود

تجهیزات و لوازم کاهنده مصرف در برخى از نقاط شهر نصب مى شود

تصمیمات جدید براى آب شرب اصفهان



استاناستان 11113147 سال چهاردهمیک شنبه  8 بهمن  ماه   1396

از امروز؛

 بارش برف و باران در سطح 
استان و شهر اصفهان 

اداره کل هواشناسـى اسـتان اصفهان طى اطالعیه اى 
از بارش برف و باران در سـطح استان و شهر اصفهان و 
وزش باد به نسبت شدید از روز یک شنبه(امروز) خبر داد.
در ایـن اطالعیه آمده اسـت: نقشـه هاى هواشناسـى 
بیانگر نفوذ امـواج ناپایدار اسـت که به تنـاوب تا اوایل 
دوشنبه(فردا) در اسـتان فعال خواهد بود. براین اساس، 
امروز بارش برف و باران در سطح استان و شهر اصفهان 
و برف در مناطق غربـى، مه آلودگـى در برخى مناطق، 
کوالك برف همراه با وزش باد به نسبت شدید خواهیم 
داشت. همچنین فردا ادامه بارش هاى پراکنده در سطح 
استان به صورت باران و برف به ویژه در مناطق شرقى 

و مه آلودگى داریم. 
همچنین بر اسـاس این اطالعیه، بعد از خروج سامانه،  
افت محسـوس دما و یخبندان تا پایان هفتـه آینده در 

استان پیش بینى مى شود.

فراخوان ماراتن بازى سازى 
دانشگاه اصفهان

فراخـوان شـرکت در چهارمیـن ماراتـن بازى سـازى 
دانشگاه اصفهان منتشر شد.

بنابراعـالم دبیرخانـه این فراخـوان، عالقه منـدان در 
بخش هاى پیشـگامان، عادى و دیرهنـگام  مى توانند 
تا 17 بهمن براى نام نویسـى در این ماراتن به نشـانى 

اینترنتى gameevent.ir مراجعه کنند.
دراین ماراتن سه روزه، شرکت کنندگان تالش مى کنند 
تا ایده خود را به محصولى تجارى تبدیل کنند و با دیگر 

تیم ها در این زمینه رقابت مى کنند.
چهارمیـن ماراتـن بازى سـازى دانشـگاه اصفهـان با 
معرفى سـه گروه برتـر 27 بهمن در دانشـگاه اصفهان 

برگزار مى شود.

پایان همایش«قرآن، عترت و 
سالمت» در کاشان

پنجمین همایش ملى قرآن، عترت و سالمت در دانشگاه 
علوم پزشکى کاشان به کار خود پایان داد.

مدیر اجرایى ایـن همایش گفت: بررسـى راهکارهاى 
ارتقـاى فرهنـگ قرآنـى در نظام سـالمت و بررسـى 
راهکارهاى ارتبـاط جامعه پزشـکى و دانشـگاهیان با 
قرآن، سیره اهل بیت (ع) و نقش آن در ارتقاى سالمت 

جامعه از اهداف برگزارى این همایش بود.
ناصر سـیم فروش افزود: تقدیر از برتریـن هاى قرآنى 
جامعه پزشکى، برگزارى محفل انس با قرآن، برگزارى 
نشسـت هاى تخصصـى با محوریت آسـیب شناسـى 
طرح هـا و مقاالت علمى قرآن پژوهى و طب، بررسـى 
نقش سـازمان هاى نظـام سـالمت در ترویج فرهنگ 
قرآن و عترت در بین جامعه پزشکى از برنامه هاى این 

همایش دو روزه بود.

خبر

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: 43 درصد 
از مردم اســتان اصفهان هنوز براى دریافت کارت ملى 

هوشمند اقدام نکرده اند. 
حســین غفرانى کجانى اظهار داشت: اســتقبال مردم 
استان اصفهان براى دریافت کارت ملى هوشمند در دى 
ماه امسال با مراجعه 160 هزار نفر، بهتر از دیگر ماه هاى 
سال بوده است. وى با اشاره به اینکه سقف تعهد استان 
اصفهان بیشــتر از این ظرفیت بوده است، افزود: کارت 
ملى قدیم، تا پایان ســال از اعتبار ساقط مى شود و این 
در حالى اســت که هنوز نتوانســته ایم به تعهداتمان در 
میزان صدور کارت ملى هوشمند عمل کنیم. غفرانى با 

بیان اینکه تعهد استان در سال96، صدور یک میلیون و 
350 هزار فقره کارت ملى هوشمند است، تصریح کرد: 
این در حالى است که تاکنون تنها 850 هزار کارت ملى 
هوشمند در استان صادر شده است. مدیرکل ثبت احوال 
اســتان اصفهان با بیان اینکه کل جمعیت هدف استان 
براى صدور کارت ملى هوشمند چهار میلیون نفر است، 
اظهارداشت: امسال تنها 57 درصد از سهم تعهد این اداره 
کل در صدور کارت ملى هوشمند انجام شده و نسبت به 
جمعیت کل طرح، دو میلیون و 100هزار نفر کارت ملى 
هوشــمند خود را دریافت کرده  و هنوز 43 درصد مردم 

اصفهان کارت هوشمند ندارند.

معاون حمایت و ســالمت خانــواده کمیته امــداد  امام 
خمینى(ره) اســتان اصفهان گفت: 157 نفــر از فرزندان 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اســتان اصفهان از 

خدمات معافیت سربازى این نهاد بهره مند شدند.
جالل یزدانى با بیان اینکه کمیته امداد به  منظور توانمندى 
خانواده هاى تحت حمایت خدمات متفاوتى ارائه مى دهد، 
اظهارداشــت: یکى از اقدامات امداد در ایــن زمینه، ارائه 
تسهیالت معافیت سربازى به  منظور کمک به امرارمعاش 
خانوارهاى مددجو است. وى با اشــاره به اینکه بر اساس 
مصوبات مجلس شــوراى اســالمى، در 9 ماهه امسال 
456 نفر از فرزندان مددجو از تسهیالت معافیت سربازى 

بهره مند شدند، افزود: 157 نفر از خدمت سربازى معاف و 
299 نفر نیز به نزدیک ترین مکان خدمتى محل سکونت 

خود منتقل شدند. 
معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد اســتان 
اصفهان با بیــان اینکه یکى از خدمــات این نهاد حمایت 
از همسر و فرزندان ســربازان نیازمند اســت، گفت: این 
موضوع مشروط به نداشــتن درآمد و تأیید نیازمندى آنها 
از سوى کمیته امداد است و از این طریق حمایت از خانوار 
تا پایان دوره خدمت ســربازى سرپرســت ادامه خواهد
 داشت. یزدانى خاطرنشان کرد: مهمترین گروه هاى هدف، 

فرزندان پسر خانوارهاى زنان سرپرست خانوارى است.

معافیت 157 مددجوى 
اصفهانى از خدمت سربازى

43 درصد مردم اصفهان 
کارت ملى هوشمند ندارند

ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونــده کالســه 960644 خواهان 1- بهنــاز باغبادرانــى 2- محمدعلى 
باغبادرانى دادخواســتى به طرفیت 1- مســعود 2- مجتبى 3- محمدمنصور هر سه گل 
افشان تقدیم نموده است وقت رســیدگى براى مورخ 96/12/20 ساعت 17/30 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به 
این شعبه واقع در  اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شماره 
2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 
34540 شعبه 25 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/256

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610106797201359 شماره پرونده: 9609986797200939 شماره 
بایگانى شــعبه: 960940 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: حســین عطارى ریزى فرزند 
محمد نشانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/12/15 سه شنبه ساعت: 15:30 محل 
حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب 
ساختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى اصغر کریمى دولت ابادى به طرفیت شما در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 34518 شعبه 42 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /11/257
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106805201629 شــماره پرونده: 9609986805201374 
شماره بایگانى شعبه: 961374 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به لطفعلى 
البرزیان فرزند سبزعلى- خواهان نادر رجبى پیروز دادخواستى به طرفیت خوانده لطفعلى 
البرزیان به خواســته مطالبه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609986805201374 شــعبه 52 شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/13 ســاعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 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. اصفهان- کنار گذر اتوبان شــهید خرازى- حدفاصل 
خیابان آتشــگاه و میرزاطاهر- مجتمع شماره سه شــوراى حل اختالف . م الف: 34514 

شعبه 52 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/258

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610106797201319 شماره پرونده: 9609986797200802 شماره 
بایگانى شعبه: 960803 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: رسول سجادیه فرزند حسین به 
نشانى اصفهان خ پروین خ حکیم شــفایى دوم خ ابن یمین بن بست یاس (فعال مجهول 
المکان) تاریخ حضور: 1396/12/12 شنبه ساعت 15:30 محل حضور: اصفهان، خیابان 
سجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 در 
خصوص دعوى مهدى قضاوى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این 
شعبه حاضر شوید. م الف: 34499 شعبه 42 حقوقى  شوراى حل اختالف استان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /11/259
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106797101822 شــماره پرونده: 9609986797100426 
شماره بایگانى شعبه: 960426 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به خانم مهسا 
شعرباف تبریزى خواهان خانم زهره مولوى هارونى دادخواستى به طرفیت خوانده خانم 
مهسا شعرباف تبریزى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609986797100426 شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 
شهید حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/15 ساعت 15:30 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 انتشــار آگهى به دفتــر 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: 34498 شعبه 41 حقوقى  شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /11/260
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106805102715 شماره پرونده: 9609986805101062 شماره 
بایگانى شعبه: 961062 خواهان آقاى ســعید شیخى دادخواستى به طرفیت خوانده خانم 
نیلوفر نیکى فرزند منوچهر به خواســته مطالبه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609986805101062 شعبه 51 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 
شماره 3) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/15 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 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: 34494 شــعبه 51 شوراى حل اختالف 
اصفهان (مجتمع شماره 3) /11/262

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610106836209470 شماره پرونده: 9609986836200132 شماره 
بایگانى شعبه: 960141 خواهان زهرا رمضانى به طرفیت خوانده بهروز حیدرى به خواسته 
طالق به درخواست زوجه به شماره بایگانى 960141 خ2 دادخواستى  تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده که وقت رسیدگى 96/12/21 ساعت 10/30 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده آقاى بهروز حیدرى و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نماید. م الف: 34603 شــعبه 2 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /11/263
مزایده

شماره آگهى: 139603902129000017 شــماره پرونده: 139504002121000177 
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى) آگهى مزایده پرونده 9500172- به م وجب پرونده 
اجرائى کالسه 13950400212900177 شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونى پالك 
872 فرعى مفروز و مجزى شده از 605 فرعى واقع در چرمهین به شماره 1422- اصلى 
بخش ده ثبت اصفهان به مســاحت 113/43 مترمربع واقع در همکف که 6/15 مترمربع 
آن تراس مسقف است به انضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکى به مساحت 10/56 مترمربع 
واقع در همکف با قدرالســهم از عرصه و سایر مشاعات و مشــترکات طبق قانون تملک 
آپارتمانها، به نشانى چرمهین خیابان آبشــار کوچه زاله 3 کدپستى 8475183184، بنام 
آقاى مهدى باقرى چرمهینى فرزند حسین ذیل شماره 1132 در صفحه 560 دفتر امالك 
جلد 6 ثبت و سند مالکیت صادر شده اســت. و حدود آن بدین شرح مى باشد: شماًال در نه 
قسمت که قسمتهاى هفتم و هشتم آن شرقى، قســمتهاى دوم و چهارم آن غربى است 
اول دیواریست بطول 3/41 متر به محوطه مشــاعى دوم دیواریست بطول 0/10 متر به 
محوطه مشاعى ســوم دیوار و پنجره اســت بطول 1/50 متر به محوطه مشاعى چهارم 
دیواریســت به طول 0/19 متر به محوطه مشــاعى پنجم دیواریست بطول 0/21 متر به 
محوطه مشاعى ششــم دیواریست بطول 0/21 متر به راه پله مشــاعى هفتم دیواریست 
بطول 0/38 متر به راه پله مشاعى هشتم درب و دیواریســت بطول 1/19 متر به راه پله 
مشاعى نهم دیواریست بطول 2/17 متر به راه پله مشاعى شرقًا در پنج قسمت که قسمت 
چهارم آن شمالى و قسمت دوم آن جنوبى است اول دیوار به دیوار است بطول 1/54 متر 
به ملک مجاور شماره 430 فرعى از شماره 1422- اصلى دوم دیوار و پنجره است بطول 

0/85 متر به داکت، ســوم دیواریســت بطول 0/60 متر به داکت، چهارم دیوار و پنجره 
اســت بطول 0/85 متر به داکت، پنجم دیوار به دیوار اســت بطول 10/31 متر به ملک 
مجاور شماره 430 فرعى از شــماره 1422- اصلى جنوبًا در سه قسمت، اول خط فرضى 
است بطول 2/97 متر به حیاط مشاعى دوم خط فرضى اســت بطول 2/09 متر به حیاط 
مشاعى ســوم دیوار و پنجره است بطول 3/38 متر به حیاط مشــاعى غربًا دیوار به دیوار 
است بطول 15/11 متر به ملک مجاور شماره 433 فرعى از شماره 1422- اصلى. حدود 
پارکینگ به مســاحت 10/56 مترمربع به حدود اربعه: شماًال خط فرضى است به محوطه 
مشاعى بطول 2/20 متر شرقًا خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول 4/80 متر جنوبًا 
خط فرضى به محوطه مشاعى اســت بطول 2/20 متر غربًا خط فرضى است به محوطه 
مشاعى بطول 4/80 متر.، طبق ســند رهنى شماره 231104 مورخ 94/12/11 دفترخانه 
73 خمینى شــهر در قبال مبلغ 1/200/010/000 ریال در رهن بانک ملت شعبه مرکزى 
خمینى شــهر قرار گرفته و طبق نظر کارشــناس رسمى بصورت یکدســتگاه آپارتمان 
طبقه همکف از یک ساختمان جنوبى بدون نما در دو طبقه با اسکلت بتنى و سقف تیرچه 
بلوك مى باشــد با قدمت پنج سال به مســاحت 113/43 مترمربع با قدرالسهم از عرصه 
مشاعى داراى انشــعابات آب و برق و گاز، به مبلغ 1/250/000/000 ریال (یک ملیارد و 
دویســت و پنجاه ملیون ریال) و برابر گزارش مامور اجــرا در تصرف آقاى مهدى باقرى 
چرمهینى مى باشد، پالك فوق از ســاعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 96/12/02 در 
اداره ثبت اســناد و امالك لنجان واقع در زرین شــهر خیابان کارگر از طریق مزایده به 
فروش مى رســد. مزایده از مبلغ 1/250/000/000 ریال شــروع و بــه باالترین قیمت 
پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 
شد. جهت شــرکت در مزایده تحویل مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى 
در وجه اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان لنجان به همراه تقاضــاى کتبى و ارائه 
کارت شناســائى معتبر الزامى اســت. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت ادارى روز مزایده طى فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالك لنجان 
ســپرده نماید. م الف: 1485 محمدرضا ابراهیمى- مدیر اجراى اسناد رسمى شهرستان 

لنجان /11/264

مدیر کل دامپزشکى اصفهان گفت: ویروس H5N8 که 
یکى از صدگونه ویروس آنفلوآنزاى فوق حادپرندگان است 
و امسال با شیوع این ویروس در مرغدارى ها مواجه هستیم.

 شهرام موحدى اظهار داشت: کانون هاى آلوده به آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان در اصفهان رو به افزایش است و به 25 
کانون رسیده است. وى با اشاره به اینکه تاکنون 750 هزار 
پرنده در سطح اســتان اصفهان بر اثر آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان معدوم شده اند، ادامه داد: از بین صدنوع از ویروس 
آنفلوآنزاى فوق حادپرندگان امسال شاهد شیوع ویروس 
H۵N۸ در ســطح مرغدارى ها بودیم کــه قابل انتقال به 

انسان نیست. مدیر کل دامپزشکى استان اصفهان با بیان 
اینکه سال گذشــته ویروس H۹N۲ شایع شده بود، اعالم 
کرد: ویروس H۵N۸ بالقوه تهدیده کننده است و بیش از 60 
کشور را درگیر کرده است، اما تاکنون یک مورد از ابتالى 
انسان به این ویروس در کل دنیا گزارش نشده است. وى 
اعالم کرد: آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان به دلیل اینکه یک 
بیمارى ویروسى است، به شدت مســرى و داراى عواقب 

خطرناکى است.
***

موحدى همچنین با اشاره به اینکه تب برفکى به اصفهان 
آمد اما خوشبختانه با اپیدمى آن مواجه نیستیم، اضافه کرد: 
کانون هاى آلوده به تب برفکى را در قسمت هاى مختلف 
استان از جمله مبارکه و کاشان داشــتیم اما نگران کننده 
نیست. وى گفت: تاکنون تلفاتى در بین دام ها بر اثر ابتال به 

تب برفکى نداشته ایم.

مدیر کل دامپزشکى اصفهان؛

افزایش کانون هاى آلوده به آنفلوآنزا 
تب برفکى هم در استان داریم

در فاصله پنج روز تا افتتاحیه سى و ششمین جشنواره بین المللى فیلم فجر، اسامى 14 فیلم 
منتخب که براى اکران در اصفهان پیش بینى شده است، اعالم شد.

وجود فیلم هایى در ژانر دفاع مقدس، آثارى در معرفى چهره خبیث داعش و فیلم هایى 
با مضامین اجتماعى و حتى کمدى در جشنواره امسال به چشم مى خورد. 
در اصفهان هم قرار است 14 فیلم با هماهنگى تهیه کنندگان آثار 
به اکران در آید که امور سینمایى حوزه هنرى استان اصفهان 
اسامى 14 فیلم جشــنواره فجر در اصفهان را به شرح زیر 
اعالم کرد: «تنگه ابوُغریب» ساخته بهرام توکلى با موضوع 
دفاع مقدس که بازیگرانى چون مهدى پاکدل، حمیدرضا 
آذرنگ، جواد عزتى و امیر جدیــدى در آن به ایفاى نقش 

پرداخته اند و هنوز از پوستر این فیلم رونمایى نشده است.
«سرو زیر آب» ســاخته محمدعلى باشــه آهنگر به تهیه 
کنندگى حامد حســینى با قصه اى در مورد شهداى گمنام و 
اتفاقاتى است که در معراج شــهدا و نوردلوله اهواز افتاده است. 
بابک حمیدیان، مسعود رایگان، مینا ساداتى، هومن برق نورد از جمله 

بازیگران آن هستند.
«عرق سرد» هم به کارگردانى سهیل بیرقى و تهیه کنندگى مهدى داورى است که مصائب 
یک بانوى فوتبالیست را به تصویر کشیده است. باران کوثرى و لیال رشیدى از جمله بازیگران 

آن هستند که هنوز از پوستر این فیلم هم رونمایى نشده ولى عکس بازیگر نقش اول آن منتشر 
شده است.

«مصادره» هم کارى از مهران احمدى است که بخش هایى از آن در ارمنستان فیلمبردارى 
شده است. این فیلم در ژانر کمدى ساخته شده و رضا عطاران، هومن سیدى، بابک حمیدیان 

در آن بازى کرده اند.
«التارى» نیز به کارگردانى محمدحسین مهدویان و تهیه کنندگى سید محمود رضوى است 
که نسبت به دو اثر دیگر این کارگردان، با تفاوت هاى بسیارى همراه است. این فیلم با بازى 
ساعد سهیلى و هادى حجازى فر به قاچاق دختران ایرانى در دبى پرداخته است و پوستر آن به 

تازگى رونمایى شد.
« اتاق تاریک» هم کارى از روح ا... حجازى است که داستان «فرهاد» و «هاله» را در آغاز فصل 

جدیدى، روایت مى کند که سرآغاز تغییرات دیگرى است. 
«جشن دلتنگى» هم ساخته پوریا آذربایجانى درباره رابطه واقعى آدم ها و گره خوردن آنها با 
فضاى مجازى است که محسن کیایى، بهنام تشکر، پانته آ پناهى ها، بابک حمیدیان از جمله 

بازیگران آن هستند.
«کامیون»نیز ساخته کامبوزیا پرتوى است که سعید آقاخانى و نیکى کریمى از جمله بازیگران 

آن هستند.
«هایالیت» نیزساخته اصغر نعیمى است که یک درام عاشقانه با مضمون اجتماعى را روایت 

مى کند و در آن بازیگرانى چون پژمان بازغى، آزاده زارعى، سام قریبیان و ... حضور دارند.

«شعله ور» هم کارى از حمید نعمت ا... و تهیه کنندگى محمدرضا شریفى نیاست که به دلیل 
طوالنى شدن مراحل تولید براى حضور در سى و پنجمین جشنواره فیلم فجر آماده نشد، اما در 
جشنواره امسال حاضر است. این فیلم داستان زندگى مردى را روایت مى کند که احساس مى کند 
عددى نشده است و این احساس همه  زندگى اش را تحت تأثیر قرار مى دهد. امین حیایى، دارا 

حیایى، زرى خوشکام و پانته آ مهدى نیا از جمله بازیگران آن هستند.
«فیلشاه» هم عنوان تنها اثر انیمیشن این دوره از جشنواره به کارگردانى هادى محمدیان است 
که براى اکران در اصفهان هم انتخاب شده است. این فیلم که در تولید آن بیش از 200 نفر 
مشارکت داشته اند، در جنگلى در آفریقا رقم مى خورد که رئیس گله فیل ها صاحب فرزندى 
مى شود که همه انتظار دارند جانشین رئیس گله باشد اما برخالف تصور همه، «شاه فیل» بسیار 

دست و پا چلفتى است.
«به وقت شام» هم جدیدترین اثر سینمایى ابراهیم حاتمى کیا و تهیه کنندگى محمد خزاعى 
است که با موضوع داعش و نیروهاى تکفیرى جلوى دوربین رفته است. بازیگرانى چون بابک 
حمیدیان و هادى حجازى فر در این فیلم حضور دارند و بقیه بازیگران، لبنانى و سورى هستند.

«امپراتور جهنم» نیز کارى از پرویز شیخ طادى است که على نصیریان، فرخ نعمتى و علیرام 
نورایى در آن به ایفاى نقش پرداخته اند و داستان آن پیرامون تروریست هاى تکفیرى است.

«بانو قدس ایران» هم به کارگردانى مصطفى رزاق کریمى هم یکى از دو فیلم مستندى است 
که در بخش سوداى سیمرغ این دوره از جشنواره حضور دارد و با پرداختن به زندگى همسر امام 

خمینى (ره)، در اصفهان هم اکران خواهد شد.

معاون روابــط کار اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر 
498 نفر از کارگران شــرکت پلى اکریل تحت 
پوشش بیمه بیکارى هستند که با ورود مواد اولیه 
خریدارى شده از خارج از کشور، کلیه کارگران از 
تاریخ 15 بهمن ماه ســال جارى بازگشت به کار 

خواهند شد.
سیف ا...علیخانى با اشاره به آخرین وضعیت بیمه 
کارگران پلى اکریل، اظهارداشت: هزار و 13 نفر از 
کارگران شرکت پلى اکریل و 170 نفر از کارگران 
شرکت DMT در مرحله اول از ابتداى فروردین تا 
پایان شهریور ماه به مدت شش ماه تحت پوشش 

بیمه بیکارى قرار گرفته اند.
وى افزود: پس از پیگیرى ها و اقدامات مدیریت 
استان و در سطح ملى که به منظور حفظ و پایدارى 
بنگاه اقتصادى و اشتغال موجود صورت گرفت، 
زمینه بازگشــت تدریجى کارگــران فراهم و به 
مرور و با فراهم شــدن شــرایط کار بازگشت به 

کار شده اند.
معاون روابــط کار اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان ادامه داد: در حال حاضر 
13 نفر از کل کارگران شرکت DMT و 498 نفر 
از کارگران شرکت پلى اکریل تحت پوشش بیمه 
بیکارى هســتند که با ورود مواد اولیه خریدارى 
شــده از خارج از کشــور،  کلیه کارگران از تاریخ 
15 بهمن ماه سال جارى بازگشت به کار خواهند 

شد.
علیخانى در پایان با اشاره به تعداد افرادى که در 
استان از بیمه بیکارى استفاده مى کنند، خاطرنشان 
کرد: تعداد کل مقررى بگیران استان تا پایان آبان 

سال جارى، 24 هزار 950 نفر هستند.

500 کارگر پلى اکریل از
 15 بهمن سر کار مى روند

اسامى 14 فیلم اکرانى جشنواره فجر  مشخص شد

بازیگرانآنهس

د فیلم هایى در ژانر دفاع مقدس، آثارى در معرفى چهر ج
 اجتماعى و حتى کمدى در جشنوا
4صفهان هم قرار است 14 فیلم با ه
به اکران در آید که امور سینمایىح
4اسامى 14 فیلم جشــنواره فج
اعالم کرد: «تنگه ابوُغریب» س
دفاع مقدس که بازیگرانى چو
آذرنگ، جواد عزتى و امیر جدی
پرداخته اند و هنوز از پوستر این
«سرو زیر آب» ســاخته محمد
کنندگى حامد حســینى با قصه اى
اقاتىاست که در معراجشــهدا و
حمیدیان، مسعود رایگان، مینا سادات

وجود فیلم هایى در ژانرد
با مضامین
در اص
ب

ک
اتفا
بابک حم
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مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان گفت: 
با جریمه کــردن واحدهاى تولیدى در شــهرك هاى 
صنعتى، آلودگى محیط زیست برطرف نمى شود و باید 
به این واحدها کمک کرد تا بتوانند آالیندگى خود را به 

حداقل برسانند.
محمدجواد بگى اظهارداشت: اجراى سیستم هاى کاهش 
آالیندگى براى صنایع بسیار پر هزینه است و با توجه به 
چالش هاى موجود در بخش هــاى تولیدى و صنعتى 
کشور، باید حمایت ویژه اى از صنایع جهت ارتقاى سطح 

فعالیت هاى زیست محیطى شود.
وى با اشــاره به رویکرد حفظ محیط زیســت و کاهش 

آالیندگى ها در شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان، 
افزود: تاکنون 17 تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت بیش 
از 12 هزار متر مکعب در روز به منظور جلوگیرى از ورود 
پساب هاى صنعتى به محیط زیست و همچنین تامین 
آب مورد نیاز فضاى سبز شهرك ها و نواحى صنعتى این 

استان احداث شده است.
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
اظهار کرد: طبق قوانین، صنایع و شهرك هاى صنعتى 
باید در حاشیه 50 کیلومترى شهرها مستقر شوند که این 
بعد مسافت سبب افزایش نیاز به تردد و در نتیجه افزایش 

آالیندگى هوا و محیط زیست مى شود.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: پیش ثبت نام 
اعزام نوروزى زائران به عتبات عالیات در بازه زمانى 12 تا 

22 بهمن انجام مى شود.
غالمعلى زاهدى با بیان اینکه ســهمیه نوروزى اعزام 
زائران اصفهانى به عتبات عالیات هنوز تعیین نشده است، 
اظهارداشت: پیش ثبت نام اعزام زائران به عتبات عالیات 

از 12 تا 22 بهمن انجام مى شود.
وى افزود: قرعه کشــى اعزام زائــران در روز 25 بهمن 
انجام شــده و پس از اعــالم نتایج، ظرفیــت اصفهان 
براى اعزام نوروزى به عتبات عالیات مشــخص خواهد

 شد.

مدیرکل حج و زیارت اصفهان در خصوص اعزام زائران 
به ســرزمین وحى نیز گفت: مرحلــه تکمیل اطالعات 
زائران متقاضى تشرف به حج 97 از روز چهارشنبه چهارم 
بهمن ماه آغاز شده و هموطنانى که فیش واریزى ودیعه 
تشرف به حج را تا تاریخ 30 آبان 1385 در اختیار دارند، 
 reserve.haj.irمى توانند با مراجعه به سامانه اینترنتى

اطالعات اولیه خود را کامل کنند.
وى ادامه داد: پــس از تکمیل اطالعــات اولیه زائران، 
معاینات پزشــکى و معرفى به کاروان هــا آغاز خواهد 
شــد که زائران باید براى این مراحل آمادگى داشــته

 باشند.

واحدهاى صنعتى
 نیاز به حمایت دارند

از12تا22بهمن؛
 پیش ثبت نام اعزام به  عتبات

عامل خرابکارى در بهارستان 
دستگیر شد

عامل خرابکارى هاى اخیر در شهر بهارستان اصفهان 
که موجب رعب و وحشت مردم شده بود، دستگیر شد.

با تالش نیروهاى امنیتى، فردى که در روزهاى اخیر با 
اخالل در نظم عمومى باعث ایجاد رعب و وحشت در 

بهارستان اصفهان شده بود، دستگیر شد.
این فرد با انجام اعمال خشونت آمیز نسبت به آتش زدن 
پمپ بنزین، خودروهاى عمومى، بانک و اموال مردم 
اقدام کرده و موجب ترس و وحشت شهروندان شده بود 

که با تالش نیروهاى امنیتى دستگیر شد.

تسهیالت اشتغالزایى استان 
425 میلیارد است

معاون توسعه مناطق روســتایى و عشایرى ریاست 
جمهورى، سهم استان اصفهان از محل تسهیالت 
اشتغالزایى روستایى و عشایرى را 425 میلیارد تومان 

اعالم کرد.
ابوالفضل رضوى افزود: 375 میلیارد تومان این اعتبار 
از محل صندوق توســعه ملى، 40 میلیارد تومان از 
بانک سینا و 10 میلیارد تومان از محل بانک پارسیان 

براى این تسهیالت اختصاص یافته است.
وى ادامه داد: تمام این موارد براى افزایش اشــتغال 
پایدار روستایى و عشــایرى و همچنین سرمایه در 
گردش شــهرهاى زیر 10 هزار نفر اختصاص یافته 

است.
معاون توســعه روســتایى و مناطق محروم ریاست 
جمهورى افزود: براى اشــتغال پایدار روســتایى و 
همچنین ســرمایه در گــردش شــهرهاى زیر 10 
هزار نفــر ســود 6 و 10درصد در نظر گرفته شــده

 است.
رضوى با بیان اینکه براى بازپرداخــت این وام، دو 
سال زمان ساخت و ساز ودوسال زمان تنفس در نظر 
گرفته شده است، خاطرنشــان کرد: بازپرداخت این 
تسهیالت از سال چهارم آغاز مى شود و به طور کلى 
این تسهیالت تا زمان تسویه وام، 9 سال در اختیار وام 

گیرنده قرار دارد.
وى اظهار داشت: ســند ملکى روستایى، سند ملکى 
مسکونى، ســفته و ضمانت هاى صندوق تسهیالت 

براى وثیقه این وام قابل قبول خواهد بود.

تهدید واحدهاى صنعتى 
بدهکار به تعطیلى

رئیس اتــاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان گفت: با تهدید واحدهــاى صنعتى بدهکار 
به تعطیلى و قطع آب و برق و گاز، مشکل تولید حل 

نخواهد شد.
عبدالوهاب سهل آبادى با کنایه به برخى از مسؤوالن 
استان افزود: از یک سو مى گویند، نباید کارخانه اى به 
علت بدهى تعطیل شود، اما در عمل هم چنان برخى 
از واحدهاى تولیدى به علت بدهى هاى بانکى، ناتوانى 
در پرداخت مالیات و هزینه هاى آب، مخابرات، برق 
و گاز تعطیل و صدها کارگر ایــن واحدهاى صنعتى 

سرگردان مى شوند.
وى افزود: صنعت گران این استان به نحوه محاسبه 
مالیات واحد تولیدى خود گالیه مند هستند و چاره جویى 
مســئوالن کشــورى و نمایندگان مجلس شوراى 

اسالمى را خواستار مى باشند.

سود 291 میلیاردى ذوب آهن 
تا پایان آذر ماه

معاون مالى و اقتصادى شــرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان با اشاره به رشد 940 درصدى سود ناخالص 
این شرکت، گفت: در حالیکه زیان عملیاتى شرکت در 
9 ماهه سال 95 به مبلغ دو هزار و 237 میلیارد ریال 
مى رســید در ســال جارى، جاى خود را با دو هزار و 

916میلیارد ریال سود داده است.
سعید امید قائمى در خصوص عملکرد مالى این شرکت 
در 9 ماهه نخست سال جارى، اظهارداشت: ذوب آهن 
اصفهان در  9 ماهه ســال 96 به دنبال بهبود شرایط 
بازار مقاطع فوالدى و مدیریت هزینه هاى شرکت و 
همچنین مدیریت نقدینگى توانست از مشکالت حاد 

مالى و اقتصادى عبور کند.

خبر

نصف جهان سرمایه گذارى با هدف توسعه شهرى هرند 
در هر بخش تجارى، رفاهى، واگذارى پارك ها به بخش 
خصوصى و فعالیت هایى که در چارچوب روابط شهرى 
باشد، به مدت ده سال از پرداخت عوارض به شهردارى 

معاف مى شود.
رئیس شوراى شهر هرند با اعالم این خبر به نصف جهان 
گفت: شهردارى هاى شهرهاى کوچک درآمد پایدارى 
ندارند و متکى بــه مالیات بر ارزش افــزوده، عوارض 
ســوخت و آالیندگى هوا هســتند. طبق یک تصمیم 
قرار بر این شــد شــهردارى هرند براى توسعه شهرى 

از سرمایه گذاران بخش هاى مختلف به مدت ده سال 
عوارضى نگیرد.

محمد على جعفرى با اشاره به بودجه 50 میلیارد ریالى 
امسال شــهردارى که 70 درصد آن محقق شده است 
گفت: شــهردارى هرند براى درآمد پایــداردر تالش 
اســت در بحث جاذبه هاى گردشــگرى بیشتر ورود 
پیدا کند و مصــداق این توجه، اختصــاص 50 درصد 
بودجه به مرمت و بازســازى ابنیه هاى تاریخى هرند

 است.
شــهر هرند که به شــهر قنات معروف است داراى 10 

قنات قدیمى است که در گذشته آب کشاورزى و شرب 
مردم را تامین مى کرد که با گذشت زمان از این تعداد، 
پنج قنات باقى مانده اســت. جعفرى ضمن بیان اینکه 
این قنات سرچشــمه 70 الى 80 حلقه چاه است عنوان 
کرد: شــهر هرند همچنین داراى چهار آب انبارقدیمى  
اســت که قدمت آنها به دوران قاجاریــه و ما قبل آن

 بر مى گردد. البته یکى از این آب انبارها از لحاظ حجم 
و تعداد 40 پله ایى کــه دارد از بزرگترین آب انبارهاى 
ایران شناخته شده است.  شهردارى  هم براى مرمت و 
بازسازى این اثر تاریخى ملى امسال اعتبارى بالغ بر 100 

میلیون تومان، هزینه کرد.
جعفرى همچنیــن گفت: بازار قدیمى، مســجد امام با 
قدمت 500 سال، مسجد ســادات با قدمت 800 سال و 
مسجد جامع با قدمتى قبل از اسالم که آتشکده بوده و 
بعد از اسالم به مسجد تغییر یافت، همچنین خانه هاى 
قدیمى، بادگیر آب انبارها و بادگیر خانه ها، پنج برج کبوتر 
خانه ها که به دلیل کمبود منابع مالى توان مرمت آنها را 
نداشتیم و تعدادى از آنها به دلیل فرسودگى از بین رفت 
و کویر بکر  از جاذبه هاى گردشگرى  بسیار زیبا و دیدنى 

هرند هستند.

رئیس شوراى شــهر هرند در پاســخ به اینکه مشکل 
اصلى شهر هرند چیست تشــریح کرد: مشکلى که از 
سال 85 تاکنون مرتفع سازى نشــده، عدم تامین زیر 
ساخت هاى شهرك عالمه امینى هرند است. بنابراین 
توسعه نامتوازن شهرك، مشکل اصلى شهر و مدیریت 
شهرى است. در سال 85 بنیاد مسکن فضایى به متراژ 
804 هکتار را براى ســاخت 1820 واحد مسکونى به 
مردم واگذار کرد  که 40 درصد ســاخت و ســاز انجام 
گرفت و هنوز بعد از گذشت ده سال  اقدامى براى  تامین 

زیرساخت هاى این شهرك انجام نگرفته است.  

رئیس شوراى شهر هرند خبر داد :

عدم تأمین زیر ساخت هاى شهرك عالمه امینى هرند 

کاهش نزاع و درگیرى 
در سال جارى

استاندار اصفهان با بیان اینکه خوشبختانه در حال 
انجام طراحى پنجره واحدى بــراى کاهش زمان 
دریافت مجوزهاى سرمایه گذارى در اصفهان هستیم 
و به زودى به بهره بردارى مى رسد، گفت: این پنجره 
واحد جایگزین روند مهلت 15 روزه براى اخذ مجوزها 
مى شود. محسن مهرعلیزاده پیرامون لزوم کاهش 
بروکراسى  ادارى در اســتان اصفهان اظهار داشت: 
اســتاندارى اصفهان براى پیگیرى این مسئله در 
ابعاد مختلف ورود داشته است و یکى از ابعادى که 
در حال حاضر پیگیر آن هســتیم، مسئله مجوزها و 

سرمایه گذارى در استان است.
وى با بیان اینکه در حال حاضر معاونان بنده و ادارات 
مرتبط در حال کنترل هستند که هیچ مجوزى نباید 

بیشتر از 15 روز طول بکشد، خاطرنشان کرد: ولى 
اگر همین مدت زمانى که اعالم  شــده را بخواهیم 
قبول بکنیم، به طور مثال اگر براى 10 مجوز 15 روز 
بخواهد زمان صرف شود، 150 روز به طول مى انجامد 

که به نظر زیاد است.
وى گفت: به همین منظور مکانیسمى طراحى شده 
تا بر اساس آن مکانیسم، مجوزها همه در یک مدت 

خیلى کوتاه به صورت یک جا صادر شود.
مهرعلیــزاده تصریح کرد: تأکید بیشــتر بنده روى 
فرهنگ ســازى در این زمینه بوده و عقیده من این 
است که بیشــتر از اینکه روى حالت فیزیکى این 
مسئله کار شود، باید روى مسئله فرهنگ سازى در 

این زمینه کار کرد.
وى ادامه داد: در حالت کلى نامه را که مى نویسند یا 
در مدت یک تا دو هفته جواب مى گیرند یا پس از آن، 
خود مدیر باید بنشیند پشت درب دفتر آقاى وزیر و تا 

مسئله را حل نکرده، برنگردد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه باید این کار تبدیل به 
یک فرهنگ بشود، گفت: در حالت کلى ما کار را انجام 
نمى دهیم که صرفاً کارى انجام شده باشد، بلکه کار 
را انجام مى دهیم که به نتیجه نهایى برسد؛ به عبارتى 
دیگر اگر این مسئله در ذهن مدیران مان عوض شود 
به نظر بنده یک انقالب در سیستم ادارى اصفهان 

انجام مى شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان 
گفت: طرح فروش ویژه موتورسیکلت هاى برقى، 

از نیمه دوم بهمن ماه اجرایى مى شود.
علیرضا صلواتى اظهارداشــت: با توجه به اینکه 
موتورسیکلت ها ســهم قابل توجهى در آلودگى 
هوا دارند، از این رو باید به ســمت تولید و فروش 
موتورســیکلت هاى برقــى، اســکوتر برقــى و 

دوچرخه هاى برقى حرکت کنیم.
وى با بیان اینکه سیاســت تولید این نوع وسیله 
نقلیه پاك در باالدســت اتخاذ مى شود، افزود: بر 
اساس برنامه ریزى هاى انجام شده، طرح فروش 

موتورســیکلت هاى برقى با ارایه تسهیالت ویژه 
با مشــارکت 10 عرضه کننده مهــم موتورهاى 
برقى، اســکوتر برقى و دوچرخه برقــى اجرایى 

مى شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان ادامه 
داد: نخستین ایستگاه شــارژ موتورسیکلت هاى 
برقى در شــهر اصفهان طراحى و تولید شده و به 

زودى رونمایى مى شود.
صلواتى با اشــاره به جانمایى محل هاى شــارژ 
موتورهاى برقى در شهر خاطرنشــان کرد: قرار 
است ایستگاه هاى شارژ موتورهاى برقى در نقاط 
مرکزى شــهر و در کنار ایســتگاه هاى دوچرخه 
احداث شود تا شهروندان دغدغه اى در خصوص 

شارژ نداشته باشند.
وى قیمت هر موتورســیکلت برقى را درحدود 30 
میلیون ریــال به باال عنوان کرد و اظهارداشــت: 
با توجه به اینکه با هر بار شــارژ، موتورســیکلت 
50 کیلومتــر را طــى مى کنــد، به یقیــن  مورد 
اســتقبال شــهروندان قرار خواهد گرفــت، زیرا 
هزینه هاى ســوخت، اســتهالك موتورسیکلت، 
آالیندگى هاى صوتى و زیست محیطى به حداقل

 مى رسد.

انقالبى در سیستم ادارى اصفهان
 رخ مى دهد 

فروش موتورسیکلت هاى برقى
 از نیمه دوم بهمن ماه 

ایجاد پردیس پرستار در دانشگاه آزاد گلپایگان

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه 10 گفت: گندم در سیلوهاى روباز 
این استان بر اساس استانداردهاى بین اللمى نگهدارى مى شود.

رضا نیک نداف با بیان اینکه استفاده از سیلو هاى روباز یکى از روش هاى متداول 
ذخیره سازى گندم در دنیا و کل کشور اســت، توضیح داد: در این روش، گندم با 
پوشــش چادرهاى پلى اتیلن مخصوص غیر قابل نفوذ آب، خاك و نور محافظت 
مى شود.  مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه10 با اشاره به اینکه 
دیورها و کف این سیلوهاى روباز، بتنى و غیر قابل نفوذ مى باشد، گفت: این سیلوها 
همچنین به وسایل پیشرفته از قبیل دایناسور، نوارنقاله، لودر و جک تخلیه مکانیکى 

مجهز مى باشند و توسط افراد متبحر مورد استفاده قرار مى گیرند. 
وى درباره قرارگرفتن تایر بر روى چادرهاى پلى اتیلن که این سیلوها را پوشانده 
گفت: در همه جاى دنیا و براساس استانداردهاى بین المللى براى جلوگیرى از پاره 
شدن چادر مسقف سیلوهاى روباز و مقاومت آنها برابر بادهاى شدید، از تایر استفاده 

مى شود. 
نیک نداف توضیح داد: هنگام برداشت گندم از این سیلوها، قسمتى از چادرها کنار 
زده مى شود و با حضور نماینده بهداشت استان، گندم به کارخانجات آردسازى منتقل 
مى شود. وى ادامه داد: پس از حمل به کارخانه آردسازى نیز با حضور مدیران فنى و 

نماینده بهداشت، گندم هاى وارد شده پاکسازى و شستشو مى شود.

 سرپرســت دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد 
گلپایگان گفت:به مناســبت پذیرش نخســتین 
گروه از دانشــجویان پرســتارى از بهمن96 در 
واحد گلپایگان، 240 اصله نهــال بادام در قطعه 
زمینى به مســاحت چهار هزار و 500 متر کاشته

 شد. حمیدرضا خدایى با بیان اینکه درخت بادام و 
گردو براى مردم گلپایگان، نمادى از یک محصول 
ویژه و گرانقدر اســت، افزود: به یارى خداوند این 

درختان مثمر به بار بنشــیند و شــاهد باغ بادامى 
پربرکت در دانشگاه آزاد اسالمى واحد گلپایگان 

باشیم.
وى افزود: کاشت درختان مثمر در دانشگاه، خبر از 
اهداف و سیاست هاى این واحد دانشگاهى دارد و 
سعى براین است تا پایان سال بر اساس رشته هاى 
تحصیلى باغ هاى کشــاورزى فنى و مهندسى و 

حسابدارى نیز با کاشت درختان ایجاد شود.

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: در 9 ماهه 
ســال 1396 تعداد 29 هزار  و 619 نفر به دلیل صدمات 
ناشی از نزاع به مراکز پزشــکی قانونی استان اصفهان 
مراجعه کردند. على سلیمان پور افزود: این رقم در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل معادل 4/9 درصد کاهش یافته

 است.
وى اظهار امســال تعداد 93 هــزار و 536 نفر درحوزه 
معاینات سرپائى در اداره کل پزشــکى قانونى استان و 
مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند. وى ادامه داد: از 
این تعداد، 29 هزار و 553 نفــر زن  و63 هزار و 983 نفر 
مرد بوده است و این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 

معادل 19/6درصد کاهش داشته است.
وى افزود: در آذر ماه ســال جارى هشت هزار و 924نفر 

شــامل دوهزارو 781 زن و شــش هزار و 143 مرد در 
حوزه معاینات ســرپائى در اداره کل پزشــکى قانونى 
اســتان و مراکز تابعه مورد معاینه قــرار گرفته اند که 
نسبت به آذر ماه سال گذشته 18/9درصد کاهش داشته

 است. 
مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان گفت: اجساد 
معاینه شده در اداره کل پزشکى قانونى استان اصفهان 
و مراکز تابعه در 9 ماهه سال جارى دو هزار و 515 مورد 
شامل 507 زن ودو هزارو هشت مرد بوده که نسبت به  
مدت مشابه سال قبل با دو هزار و 635 مورد شامل 611 
زن و دو هزار و 16 مرد و هشت نفر نامعلوم، معادل 4/6 

درصد کاهش داشته است.
مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: در سال 

جارى تعداد 29 هزار و 619 نفر به دلیل صدمات ناشــی 
از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه 
کردند. وى افزود:این رقم در مقایســه با مدت مشــابه 
سال قبل معادل 4/9 درصد کاهش یافته است و این در 
حالى است که مراجعین به دلیل نزاع 32 درصد از حجم 
مراجعان معاینات بالینى مراکز پزشــکى قانونى استان 

اصفهان را تشکیل مى دهند.
سلیمان پور با اشــاره به اینکه از کل مراجعان نزاع تعداد 
9 هزار  و 420  نفر زن و 20هزار و 199 نفر مرد بوده اند، 
اظهار داشت: ضمنا در  مدت مشابه سال قبل تعداد 31 
هزار و 158 نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشــکی قانونی 
استان مراجعه کرده اند که 10 هزار  و 156 نفر  زن و  21 

هزار و دو  نفر مرد بوده اند.

نگهدارى از گندم در سیلوهاى روباز، براساس استانداردهاى بین المللى


