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سرنوشت 3 برنامه مهم تلویزیون در نوروزدرمان وسواس و افسردگى با چند راهکار کم خرجکاهش 80 درصدى منابع آب شرب شهراصفهانجنجال اسکان نوروزى در مدارس 2 قهرمانى در یکسال َپر! فرهنگسالمتاستان ورزش جهان نما

حراج کلیه و کبد دختر 19 ساله اصفهانى
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حال «شاه دژ» خوب نیست

6،  دوباره در کمین اس اس!

70 در صد 
آسانسورهاى اصفهان  

استاندارد نیست
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فعًال  تکذیب، 
سال آینده تأیید!

 گفته بودیم که سپاهان مسلمان را مى خواهد
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 خبــرى کــه دو هفتــه پیش بــراى اولین بــار در 
نصف جهان منتشر شد حاال بیش از هر زمانى داغ شده 
است.  روزنامه گل در تیتر یک شــماره دیروز خود از 
پیشنهاد دو میلیاردى  سپاهان به محسن مسلمان خبر 
داد، موضوعى که دو هفته پیش در مورد آن نوشــتیم 
که سپاهانى ها به شــدت به دنبال مسلمان هستند 
و نمایندگان این باشــگاه مذاکراتى را با این بازیکن 

برقرار نموده اند.
  خود مسلمان بعد از دربى  یک پست در اینستاگرامش 
منتشــر کرد و در این پســت اعالم کــرد که هیچ 
مصاحبه  اى نکــرده و نمى خواهد آرامــش تیم را به 

3هم بزند.

کامران: اینجا محل زد و بند است؛ سئوال به جایى نمى رسدکامران: اینجا محل زد و بند است؛ سئوال به جایى نمى رسد
آخر و عاقبت سئوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهورآخر و عاقبت سئوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور
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وقتى اجاره نشینى و فقر، کارد را به استخوان مى رساند

على ضیا، مجرى برنامه 
تحویل سال 
شبکه یک شد

چرا امین حیایى براى 
«شعله ور» انتخاب شد؟ 

 به سوى بهار سپاهانى !
 آخرین دیدار سپاهانى ها در سال 96 خوش یمن بود و زردها توانستند برخالف خیلى از دیدارهاى 
این فصل، بدون رژه روى  اعصاب هوادارانشان، بر گسترش فوالد تبریز فائق و سال را با خوبى 

و خوشى به پایان برسانند.
آنها با این پیروزى از منطقه خطر جدا و به تیم هاى میانى جدول رده بندى اضافه شدند.
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سال تلخ به خوبى و خوشى تمام شد

آگهى مناقصه (نوبت دوم)

مسعود منتظرى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

چاپ دوم

موضوع و اعتبار مناقصه: عملیات خرید سنگ قبور آرامستان شهردارى نجف آباد به همراه حکاکى و تحویل و 
نصب در آرامستان نجف آباد، با اعتبارى به مبلغ 5/496/000/000 ریال بدون تعدیل و ما به التفاوت، طبق مشخصات 

و شرایط موجود در مدارك مناقصه.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید توانایى و رزومه کارى مرتبط و همچنین ماشین آالت متناسب با 

موضوع مناقصه را به تشخیص فرد کارشناس و مطلع شهردارى دارا باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مناقصه، تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/12/21 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.

شرکت کنندگان باید مبلغ 275/000/000 ریال به عنوان ضمانت  شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب 
سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان 

اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج اســت و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد. 

آگهى فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذار

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

چاپ اول

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به احداث سالن چند 
منظوره و اسکیت با مشارکت بخش خصوصى از طریق آگهى اقدام 
نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
آگهى فراخوان مى توانند تا روز شنبه 1396/12/26 به دفتر امور 
سرمایه گذارى شهردارى خمینى شهر واقع در خیابان توحید خانه 

تاریخى سرتیپ سدهى مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 33511224

آگهى مناقصه عمومى نوبت اول

عیسى بهمنى حیدرآبادى- شهردار شاهین شهر

چاپ دوم

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4464/ش مورخ 95/12/22 شوراى محترم اسالمى 
شهر در نظر دارد عملیات زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت کسب 
اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه 
و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 96/12/23 به دبیرخانه حراست 

شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

اعتبارموضوع
13/447/000/000عملیات اجرایى روکش آسفالت معابر سطح شهر
2/451/300/973عملیات اجرایى ساماندهى خیابان شیخ بهایى

4/654/319/337عملیات اجرایى احداث پارك نسیم

آگهى مزایده عمومى

سعید اکرم  خانى- سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شاهین شهر

نوبت دوم

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شاهین شهر در نظر دارد با استناد 
به مصوبه شوراى محترم سازمان، اجراى طرح کارت پارك ساعتى خود را از 

طریق مزایده عمومى براى مدت یکسال به بخش خصوصى واگذار نماید.
متقاضیــان مى توانند جهت دریافــت اوراق مزایده به واحــد امور مالى 
ســازمان مراجعه و پیشــنهادهاى خود را تــا پایان وقــت ادارى روز 
شنبه مورخ 1396/12/26 به واحد حراست شهردارى شاهین شهر واقع در 

میدان فاطمیه تحویل نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مزایده مى باشد.

سازمان مدیریت و نظارت بر
 تاکسیرانى شاهین شهر
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ر ى ن رىرچر ى ن چر
شد؟وور» انتخاببشبشد؟ ب»ره««شعله ور» انتخاب دشدش انتخ ور» شش««شعلششعله نتخ خخش خخن ان «شعله ور» انتخابشد؟ل
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  خطرناك ترین میزبان  خطرناك ترین میزبان
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لتحویل سال  تحویلسالویل
کهیکشدشبکه یک شد یش ب
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دبیر شــوراى عالى فضاى مجازى در واکنش به تحریم 
شوراى عالى فضاى مجازى و مرکز ملى فضاى مجازى و 
ایجاد اختالل در جریان آزاد اطالعات از سوى آمریکایى ها 
اظهار کرد: آمریکا با تحریم شورا و مرکز فضاى مجازى 
سفسطه کرده و قصد داشــته تا بر روى سیستم ها و پیام 
رسان هاى خارجى فشار ایجاد کند تا با جمهورى اسالمى 
ایران مذاکره  و همکارى نداشــته باشــند که همه این 
تالش ها در راستاى ایجاد محدودیت  براى حضور پرشور 
و ســالم ملت ایران در فضاى مجازى است تا در نهایت 

فضاى مجازى کشور با فساد و شایعات مسموم شود.
سید ابوالحسن فیروزآبادى، تأکید کرد: مدیران شرکت ها 

و سیســتم هاى خارجى از جمله مدیر تلگرام در بسیارى 
از موارد با ایران همکارى ســازنده اى دارند اما همه این 
مدیران به دلیل سیاست هاى آمریکا در خصوص همکارى 

با ایران تحت فشار هستند.
رئیس مرکز ملى فضاى مجازى درباره میزان سهم ایران 
در بازار پیام رسان ها گفت: در حال حاضر پیام رسان هاى 
بومى 13 میلیــون کاربر دارند. وى تأکید کرد: شــوراى 
عالى فضاى مجازى مصوبه اى را بــراى حمایت از پیام 
رسان هاى داخلى در دســتور کار دارد که بنابر آن وزارت 
ارتباطات به عنوان مجرى، وام پنج میلیارد تومانى به پیام 

رسان هاى بومى اعطا مى کند.

از سال گذشته براى منع اسکان غیر فرهنگیان در مدارس 
تالش شده است. تالشــى که به نظر در نوروز 97 نیز به 
نتیجه نخواهد رسید. ابتداى امسال رئیس وقت سازمان 
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى از تالش 
براى حذف مدارس از چرخه اسکان هاى نوروزى خبر داد 
و وزیر وقت آموزش و پرورش را نیز مدافع این کار خواند. 
حاال با نزدیک شدن به ایام نوروز سال 97 مشخص شده 
که سازمان میراث فرهنگى و ســتاد سفر نوروزى هیچ 
برنامه مشــخصى براى حذف مدارس از  چرخه اسکان 

نوروزى ندارند.
هزاران مدرسه در سراسر کشور در ایام نوروز جاى خالى 

هتل هاى ارزان قیمت و خوابگاه ها را براى مســافران 
نوروزى پر مى کنند. مدارس ابتدا با ستاد اسکان فرهنگیان 
وارد چرخه اسکان شــدند تا معلمان و فرهنگیان بتوانند 
از این امکان در جهت ســفرهاى ارزان در نوروز استفاده 
کنند. پس از آن مدارس به غیر فرهنگیان نیز داده شد و 
کالس هاى درس تبدیل به یکى از گزینه هاى اسکان  
براى گردشــگران نوروزى شــدند. در حالى که بیشتر

 استفاده کنندگان از این خدمات نسبت به هزینه باالى 
هتل ها و مسافرخانه ها معترض هستند، سازمان میراث 
فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى به دنبال حذف 

مدارس از چرخه اسکان نوروزى است.

مدیر تلگرام 
با ایران همکارى دارد 

جنجال اسکان نوروزى
 در مدارس

آسیب جدى جامعه مداحى
حجت االسـالم  و المسلمین محمد    تسنیم|
میرزا محمدى سخنران و کارشناس مذهبى در همایش 
مسئوالن بسیج مداحان کشور، «اشرافیگرى» در جامعه 
مداحى را آسـیبى جدى خواند و گفت: مداحى که درگیر 
اشرافیگرى و تکبر شود، همچون فواره اى باال رفته و پس 

از مدتى به زمین مى خورد.

ظریف با کرى دیدار کرد؟
نشریه آمریکایى    باشگاه خبرنگاران جوان |
«نیویورکـر» مدعى شـد محمد جـواد ظریـف و  «جان 
کرى»، وزیر خارجه سـابق آمریکا، ماه گذشته در حاشیه 
کنفرانس امنیتى مونیخ به صورت خصوصى با یکدیگر 
دیدار کرده انـد. طبق ادعاى این نشـریه، جـان کرى در 
این دیدار از ایرانى ها خواسته است صرف نظر از هر آنچه 
«دونالد ترامپ» ممکن است انجام دهد، از توافق هسته اى 

خارج نشده یا مفاد آن را نقض نکنند.

31 نفر عامل بدبختى هستند
   اعتماد آنالین | امیـر خجسـته، رئیـس 
فراکسیون مبارزه با مفاسـد اقتصادى گفت: به طور ویژه 
دستگاه نظارتى و قضائى باید ورود و اقدام عملى کنند و 
اگر اقدام عملى نشود مجبور هستیم اسامى این افراد که 
بانک ها را غارت کردند منتشر کنم. عامل تمام بدبختى و 

غارت اموال مردم این 31 نفر هستند.

روایت جلیلى از «فتنه زرد»
سـعید جلیلى، عضو مجمع تشـخیص    فارس|
مصلحت نظام در سـخنانى خطاب به دانشجویان علوم 
پزشکى با اشـاره به «فتنه زرد» نیز به دانشجویان گفت: 
گاه اخبار زرد و غیر اصلى جاى موضوعات اصلى و مهم را 
مى گیرد و همین باعث فراموشى اولویت هاى اصلى مى 
شود که الزم است شما دانشجویان با عبور از این مسائل، 
بتوانید وظیفه اصلى خودتان را بـا «مطالبه تخصصى» 

انجام دهید.

قتل یک عضو شوراى شهر
  ایرنا | فرمانـدار دلـگان در جنـوب سیسـتان و 
بلوچستان گفت: ابراهیم محمدزهى، فرمانده پایگاه بسیج 
روستاى چاه کیچى وعضو شوراى اسالمى این روستا به 
ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسید. هوشنگ بامرى 
اظهار کرد: عملیات شناسایى عوامل تیراندازى به سوى 

محمدزهى با مهار خروجى هاى دلگان آغاز شده است.  

شمس  به مرتضوى چه گفت
ماشـاء ا... شـمس الواعظین،    نصف جهان|
روزنامه نگار معروف که روزنامه هایش در دوران اصالحات 
با حکم سـعید مرتضوى توقیف و خود او هـم با به زندان 
افتاده بود، در آسـتانه اجـراى حکم زنـدان مرتضوى در 
گفتگو با روزنامه «همدلى» به ذکر خاطراتى از آن دوران 
پرداخت.  این روزنامه نگار معروف در یکى از این خاطرات 
خود مى گوید: «من در دادگاه خودم که مرتضوى رئیس 
آن بود (اواخر آبـان 78 ) به خودش گفتم روزى در همین 
جمهورى اسالمى فرا مى رسد که به اتهام ارتکاب جنایات 
علیه بشریت به زندان خواهى رفت و مرتضوى پوزخندى 

به من زد و گفت: "چنین آرزویى را به گور خواهى برد".»  

هیئت رئیسه تغییر مى کند؟
خاتمـى  سـیداحمد  حجت االسـالم    ایلنا | 
سـخنگوى هیئت رئیسـه مجلس خبـرگان رهبـرى از 
برگزارى اجالسیه مجلس خبرگان در 22 و 23 اسفندماه 
خبر داد و گفـت: در این اجالس انتخابات هیئت رئیسـه 

خبرگان و کمیسیون ها را داریم. 
در ابتداى تشکیل پنجمین مجلس خبرگان رهبرى، به 
مدت دو سال، آیت ا... احمد جنتى به عنوان رئیس، آیت ا... 
محمدعلى موحدى کرمانى به عنـوان نایب رئیس اول، 
آیت ا... سید محمود هاشمى شاهرودى نایب رئیس دوم، 
آیت  ا... قربانعلى درى نجف آبادى به عنوان منشى اول و 
آیت ا... احمد خاتمى به عنوان منشـى  دوم هیئت رئیسه 

خبرگان انتخاب شدند.

خبرخوان
بگو بخند با وزیر

ن  ا مهــر   باشگاه خبرنگاران جوان |
مدیرى، مجرى و کارگردان برنامه «دورهمى» 
با محمد جــواد آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات و 
فناورى اطالعات  به گفتگــو پرداخت. در این 
برنامه وزیر ارتباطات هم از ســئوال همیشگى 
مهران مدیرى دور نماند و در پاســخ به سئوال 
آیا عاشق شــده اید با شــیطنت پرسید: «شما 
همیشه این سئوال را از دیگران مى پرسید اما از 
خودتان نمى گویید. حاال من از شما مى پرسم 
عاشق شدید؟» مدیرى در پاسخ گفت: بله؛ بارها 
گفتم 18 بار. جهرمى هم گفت من هم چند بار 
احساس عاشقى را تجربه کردم. شاید اولین بار 
پانزده شانزده ســال قبل بود.  مدیرى در ادامه 
گفت: به ازدواج ختم شد؟  در اینجا بود که آذرى 
جهرمى گفت: یعنى شما عشق را فقط منتج  به 
ازدواج مى دانید؟ یعنى خود شــما 18 بار ازدواج 

کردید؟! (خنده).

هتل ها تا مهر 97 
گران نمى شوند

رئیس جامعه هتلــداران ایران با    ایسنا|
اشــاره به تثبیت نرخ اقامت در هتل هاى کشور 
گفت: با هماهنگى انجام شــده، نــه تنها نباید 
افزایش نرخى را در هتل ها شــاهد باشیم، بلکه 
توافق کرده ایم در همه شــهرها تخفیف هایى 
داده شود تا مردم به اقامت در هتل بیشتر تمایل 
نشان دهند. جمشید حمزه زاده همچنین گفت:  
هتل هاى کشور تا مهرماه سال آینده نرخ جدید 
نخواهند داشــت و در نوروز نیز بــا قیمت قبل 
بدون افزایش و در برخى شهرها حتى با اعمال 

تخفیف هاى 10 تا 50 درصد فعالیت مى کنند.

دلیل اصلى 
سفر  رئیس فیفا

  تسنیم| یک پایــگاه خبــرى معتبر 
ورزشــى در اروپا براى ســفر رئیس فدراسیون 
جهانى فوتبال بــه ایران دلیلــى متفاوت ذکر 
کرده اســت. «یورو اســپورت» آلمان مدعى 
شده است که ســفر «جانى اینفانتینو» به ایران 
براى حل تنش ها و مشکالت موجود در مسئله 
رویارویى نمایندگان ایران و عربستان سعودى 
بوده است. یورواســپورت با اشاره به اختالفات 
سیاســى میان دو کشــور، مدعى شده که سفر 
دبیرکل ســابق یوفا به ایران براى میانجیگرى 
جهت رفع موانع سیاسى در بُعد فوتبالى روابط دو 

کشور بوده است.

همیشه کمبود داشته ایم
  آنا| دبیرکل جمعیت هالل احمر با اشاره 
به وقوع بالیا و حــوادث متعدد در نقاط مختلف 
کشور در ســال جارى گفت: آن بخشى از اقالم 
و تجهیزات که به واســطه امدادرسانى به مردم 
از انبارها مصرف شده، در حال جایگزینى است 
اما... به هرحال کمبود در انبارهاى هالل احمر 
همیشه وجود داشته اســت ولى همیشه تالش 
شده تا 16 قلم خدماتى که باید در انبارها وجود 

داشته باشد، در سطح قابل قبولى باشد.

اعالم دستمزد عجیب
 مهناز افشار

در روزهاى گذشــته،    کافه سینما|
تصاویر مهناز افشــار پس از ادعــاى او درباره 
ممنوع التصویــر شــدنش به دلیــل حمایت از 
جریان دختران خیابان انقالب، در بیلبوردهاى 
خیابان هاى تهران منتشر شد. حاال «نقد سینما» 
رســانه متعلق به حوزه هنرى، خبر از دستمزد 
عجیب این بازیگر در ســریال «گلشیفته» داده 
و جالب اینجاســت این همان سریالى  است که 
افشار ادعا کرده به علت عدم انتشار تصاویر آن 
در خیابان هاى تهران، ممنوع التصویر شده است. 
«نقد سینما»، رقم دریافتى افشار را «نزدیک به 

یک میلیارد تومان» اعالم کرده است!

«مینا» 19 ســاله از اصفهان یکى از کسانى است که براى 
فروش قسمتى از کبد و یکى از کلیه هاى شان آگهى داده 
اند. مینا دانش آموز دوره پیش دانشگاهى است و مى گوید 
براى تأمین خرج و مخارج تحصیلش مجبور به این کار است.  
جام جم آنالین با این دختر اصفهانى گفتگویى انجام داده که 

دیروز در این پایگاه اطالع رسانى منتشر شد.
تو که سن و سال زیادى ندارى چطور 
به فکر فروش کبد و کلیه ات افتادى؟

مجبورم ، یکساله بودم که پدرم فوت کرد و مادرم هم چند 
سال اســت که ازدواج کرده و من االن سال هاست که با 

مادربزرگم زندگى مى کنم.
درس مى خوانى ؟

بله. دانش آموز پیش دانشگاهى هستم.
چه رشته اى ؟

علوم انسانى.
از کجا فهمیدى که مى توانى کلیه ات 

را بفروشى؟
یک شــب داشــتم در اینترنت تاب مى خوردم که دیدم 
نوشته اند خرید و فروش کلیه و کبد و... دیدم قیمت هایش 
چقدر زیاد است. با خودم گفتم من هم همین کار را بکنم تا 

مشکالتم رفع بشود.
مشکالتت چیست؟

خرج و مخارج زندگى. من ساعت 3 که از مدرسه تعطیل 
مى شوم مى روم سر کار و تا 12 شب سرکارم.

کجا کار مى کنى؟
در یک پیتزافروشى.

کارت چیست؟
مواد داخل پیتزا را آماده مى کنم.

چقدر حقوق مى گیرى؟
ماهى 460 هزارتومان مى گیــرم اما اصًال تعطیلى ندارم.  
اصًال هم به درس هایم نمى رســم. خیلى از بقیه بچه ها 

عقبم. بخاطر همین به فکر فروش کلیه و کبدم افتادم.
قبًال هم جایى کار مى کردى؟

تابستان همین امسال در یک گلخانه کار مى کردم. روزى 
23 هزارتومانم مى گرفتم از 6 صبح تا 6 عصر.

موضوع فروش کلیه ات را با کسى در 
میان گذاشتى؟

به مادرم گفتم اما جدى نگرفت. مادربزرگم هم که با این 

موضوع کارى ندارد.
فکر مى کنى زندگى با یک کلیه یا یک 

کبد نصفه و نیمه راحت است؟
مى دانم سخت اســت اما اینطورى با مشکالت مالى هم 

اصًال زندگى راحت نیست.
گفتى ساعت 12 شــب کارت تمام 

مى شود ، کى مى رسى خانه؟
12و20دقیقه مى رسم. پیتزا فروشــى نزدیک خانه مان 

است.
نمى ترسى آن موقع شب؟

نه من دیگر به تنهایى عادت کردم.
وقتى برمى گــردى مادربزرگت بیدار 

است ؟
بله بیدار است.

یعنى منتظر برگشتن توست؟

نمى دانم تا حاال از او نپرسیدم. اما بیدار است.
توى مدرسه شما کسى مى داند که تو 

شب ها کار مى کنى؟
نه کسى خبر ندارد.

اینکه تا این وقت شــب کار مى کنى 
باعث نشده درس هایت ضعیف بشود؟
من معدلم پارسال 19 بود اما امسال خیلى پایین آمده، چون 

وقت نمى کنم درس بخوانم.
اگر کار نکنى خرجى از کجا مى آورید؟

از هیچ جا. کسى نیست به ما خرجى بدهد. قبًال مادرم به 
دور از چشم شــوهرش کمک مى کرد اما االن شوهرش 

فهمیده و نمى تواند به ما کمک بکند.
از وقتى شماره ات را براى فروش کلیه 
و کبد گذاشــتى چند نفر با تو تماس 

گرفتند؟

من تازه شماره گذاشتم از هفته پیش تا حاال روزى چهار نفر 
حداقل زنگ زده اند.

چقدر قیمت داده اند؟
براى کلیه 40 میلیون گفتــه اند. اما تهــران بودند، من 

مى خواستم اصفهان باشند.
خودت قیمت ندارى ؟

شنیدم تا 60 میلیون هم مى خرند.
کبد چطور؟

هنوز براى کبد کســى به من زنگ نزده اما توى اینترنت 
دیدم که خیلى قیمت دارد مثًال چهارصد پانصد میلیون.

اگر بتوانى قسمتى از کبدت را بفروشى 
با پولش چکار مى کنى؟

ما مستأجریم،براى خودم و مادربزرگم یک خانه مى خرم 
و بقیه اش را مى گذارم بانک سودش را مى گیرم و دیگر 

کار نمى کنم.

وقتى اجاره نشینى و فقر، کارد را به استخوان مى رساند

حراج کلیه و کبد دختر 19 ساله اصفهانى

 

یک عضو شوراى اسالمى شهر شیراز با انتشار تصویرى در 
کانال تلگرامى خود، از قرارداد هایى خاص پرده برداشت که 
براساس آن شهردارى این شهر براى حمل مصالح و خاك 
با چهارپا (االغ) خود را موظف به پرداخت حدود 250 میلیون 

تومان کرده است.  
به گزارش پایگاه اطالع رسانى 598، در برگى از این قرارداد 
که مربوط به اسفند سال 95 بود، آمده است که شهردارى 
به پیمانکار مربوطه، بابت حمــل مصالح با االغ، موظف به 
پرداخت 431 میلیون و 600 هزار ریال خواهد بود. براساس 
برگ دوم قرارداد نیز پیمانکار باید خاك غنى شده را از محل 

دپو در پارك دراك شیراز با استفاده از چهارپا (االغ) به نقاطى 
مشخص در ارتفاعات مد نظر حمل کند. براساس این قرارداد، 
پیمانکار براى دو هزار بار تــردد چهارپا به ارتفاعات طى دو 
ماه و انتقال خاك غنى شده، حدود 195 میلیون تومان پول 
دریافت خواهد کرد. با آنالیز این قرارداد ها مشخص مى شود 
که هزینه حمل بار توسط چهارپا (االغ) به ازاى هر یک بار، 
حدود صد هزار تومان پیش بینى شــده است. این درحالى 
است که قرارداد نیرو هاى شرکتى شاغل در شهردارى که 
بعضَاً داراى مدارك دانشگاهى نیز هستند، به ازاى هر روز 

کار به طور میانگین 30 هزار تومان است!
این در حالى اســت کــه تکنولوژى هاى متعــددى براى 
انتقال مصالح یا خاك به ارتفاعات وجود دارد اما اســتفاده 
از ابتدایى ترین روش بــراى انتقال مصالح و خاك در حالى 
به عنوان بهترین راه براى شــهردارى شــیراز مد نظر قرار 
گرفته که این اقدام براى پرکردن چاله هایى به عمق 20 تا 

30 سانت عملیاتى شده است.
از طرفى با یک بررسى ساده مشخص مى شود که قیمت یک 
االغ بارکش جوان(!) حداکثر دو میلیون تومان است و با توجه 
به هزینه غذا و نگهدارى و یک چوپان این عدد بسیار کمتر 

از هزینه اى است که شهردارى شیراز متحمل شده است.

اصلى ترین مطلب شــماره دیروز روزنامــه «اعتماد»، 
گفتگو با مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت روحانى 
بود که ایــن وزیر اصفهانى حرف هــاى متفاوتى براى 

گفتن داشت. بخش کوتاهى از این گفتگو را بخوانید: 

پیش از آنکه بــه عنوان وزیر اقتصاد 
انتخاب شــوید یک ســبک زندگی 
خاصی داشــتید که در میان مدیران 
جمهوري اسالمی کمتر دیده می شود. 
از سر زدن به کتابفروشی ها تا خریدن 
فیلم ها و موسیقی هاي روز. این سبک 
زندگی را آیا بعد از وزیر شــدن هم 

ادامه داده اید؟
ســعی کردم زیاد عوض نشــود، ولی خیلی سرعتم کم 
شده اســت. کتابفروشــی هاي انقالب و کریمخان را 

همیشه می روم.
کافه نشین هستید؟

بله... فقط اشــکال کار این اســت که بعد از وزیر شدن 
سلبریتی هم شــده ام که واقعًا امانم را بریده. چند وقت 
قبل رفته بودم یک کتابفروشی در اطراف خیابان دولت، 
گردانندگانش چنــد جوان با محبت بودنــد. همینطور 

که در کتابفروشــی قدم می زدم یک آقایی وارد شــد و 
گفت شما فالنی هســتید؟ گفتم بله. گفت یک سئوالی 
دارم، گفتم بفرمایید. شــروع کرد به پرسیدن سئواالت 
عجیب و غریب از مــن. مثًال دربــاره فیلترینگ از من 
ســئوال می کرد. ناچــار از خیر کتاب گذشــتم و رفتم 

بیرون.
با توجه به گســترش فضاي مجازي 

هنوز هم روزنامه می خوانید؟
بله، این عادت هر روز بنده است.

بابت روزنامه پول می دهید؟
بله، با اینکــه اصفهانی ام و از چیزهاي مجانی خوشــم 
می آید اما براي کاالهــاي فرهنگی حتمــًا پول خرج 
می کنم.  تنها چیزي که با میل و رغبت بخاطرش پول 

می دهم کتاب، نشریه و فیلم است...
موسیقی هم گوش می دهید؟

بله، ولی اجازه بدهید نگویم چه نوع موسیقی اي!
با این عالقه به خوانــدن و دیدن و 
شنیدن و پیگیري هاي فرهنگی، هنري 

آیا بهتر نبود وزیر ارشاد می شدید؟
اگر وزیر ارشاد می شدم آن وقت باید کتاب هاي دیگري 

می خواندم!

قرارداد عجیبى که شهردارى شیراز بسته است

هر یک بار حمل و نقل با االغ؛ 100 هزار تومان!
وزیر اصفهانى که  نشریه، فیلم و کتاب مى خرد! 

  نامه نیوز |  ماجــرا از باالگرفتــن اعتراضات ســپرده گذاران 
مؤسسات مالى و اعتبارى شروع شــد وقتى دایره اعتراضات گسترده تر 
شــد تعدادى از نمایندگان از جمله على وقف چى جمع آورى امضا براى 
کشاندن حســن روحانى به بهارســتان را کلید زدند. هرچند نمایند گان 
متقاضى سئوال از رئیس جمهورى مى گفتند این طرح بیش از 80 امضا 
دارد اما طرح باز هم اعالم وصول نشــد و همین مســئله دایره انتقادات 
نسبت به هیئت رئیسه را افزایش داد تاجایى که وقتى نادر قاضى پور در 
تذکرى خطاب به على الریجانى از به تعویق انداختن سئوال انتقاد کرد، 
رئیس مجلس خطاب به او گفت تعدادى از نمایندگان امضاهاى خود را 
پس گرفته اند و این طرح از دستور کار خارج شده است و اگر نمایندگان 

متقاضى سئوال هستند باید دوباره براى امضا جمع کردن اقدام کنند. 

این بار مجتبى ذوالنورى، نماینده مردم قم پیش قدم مى شــود و تالش 
مى کند تا نمایندگان را با خود همراه ســازد و این دفعه تنها نمایندگان 
اصولگرا نیســتند که امضاى خود را پاى طرح ســئوال از روحانى ثبت 

مى کننــد بلکه اصــالح طلبان هم چراغ ســبز به این موضوع نشــان 
دادند. این همراهى تــا آنجا پیش رفــت که حتى تعــدادى از اصالح 
طلبان از جملــه محمدجواد فتحى عضو گروهى شــد که قرار اســت 
از امضاى نماینــدگان صیانت کنند تا این طرح ســئوال به ســرانجام

 برسد. 
از آنجایى که اصولگرایان در سئوال از روحانى آتش تندترى دارند از حسن 
کامران، نماینده اصفهان درباره عاقبت این طرح پرســیدیم. او که انگار 
دل پرى از این ماجرا داشــت گفت این طرح به جایى نمى رسد. وقتى از 
چرایى اش پرســیدیم گفت دلیل روشن اســت براى اینکه اینجا محل 
کاسبى و زد و بند است و تا وقتى ما با چنین مسئله اى رو به رو هستیم نه 

این سئوال بلکه هیچ سئوال دیگرى به سرانجام نخواهد رسید.

کامران: اینجا محل زد و بند است؛ سئوال به جایى نمى رسد
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کارگردان فیلم «سالم بمبئى» از آغاز فیلمبردارى این 
فیلم همزمان با جشن «هولى» در هندوستان خبر داد.

قربان محمدپور با اعالم ایــن خبر گفت: همزمان 
با آغاز جشــن «هولى» در هندوستان ساخت 
فیلم «دختر شیطان» را روز جمعه 11 اسفندماه 
کلید زدیم. محمدپــور ادامه داد: با اینکه از روز 
جمعه فیلمبــردارى را آغاز کردیم  اما شــروع 
فیلمبردارى اصلى از روز یک شنبه 13 اسفندماه 
خواهد بــود. وى درباره رونــد طوالنى انتخاب 
بازیگــران فیلم اظهار کــرد: به هر حال 
کار کردن بــا بازیگران مطرح 
همــواره نیازمنــد صبر زیاد 
است، چرا که در سینماى 
هند تولیدات بســیار 
باالست و بازیگران 

دائمًا سر کار هستند، 
اما امیدوارم با رایزنى هاى انجام 

شده خیلى سریع بتوانیم به نتیجه مطلوب 
برسیم.

این کارگردان در ادامــه به ژانر فیلم جدیــد و عنوان 
آن اشــاره کرد و افزود: پیش  از این اعالم کرده بودیم 
«بمبئى 2» را خواهیم ســاخت، اما ایــن عنوان تغییر 
کرد و تبدیل شد به «دختر شــیطان» («سالم بمبئى 
2»)، هرچند «دختر شــیطان» داستانش هیچ ارتباطى 
به «ســالم بمبئى» ندارد، اما از آنجایى که کار قبلى با 
موفقیت خوبى مواجه شد، ترجیح دادیم از عنوان «سالم 
بمبئى» استفاده کنیم که پیش زمینه اى براى مخاطب 

وجود داشته باشد. 
اجتماعــى  طنــز  یــک  شــیطان»  «دختــر 
است.«دختر شیطان» داستان یکى از بچه هاى ابلیس 
اســت که مى خواهد توبه کند و شرط پذیرش توبه اش 
آن اســت که به یک آدم بى گناه ســجده کند. «دختر 
شیطان» وارد زمین مى شود و به دنبال یک آدم بى گناه 
مى گردد.تاکنون حمید فرخ نژاد و «جکى شــروف» به 
عنوان بازیگران این فیلم معرفى شده  و مشغول تمرین 
و دورخوانى هســتند. همچنین خبر حضــور «بوراك 
اوزجیویت» بازیگر معروف ترك در «دختر شیطان» نیز 
مطرح شده است 
اما هنوز قطعیت 
فتــه  نیا

است.

احمدرضا آخوند زاده، طراح صحنه نخستین سریال 
ژانر وحشــت ایران درباره روند تولید این اثر گفت:  
«احضار» به کارگردانى رامین عباسى زاده در حال 
تولید اســت و بنده به عنوان طراح صحنه در این 

پروژه همکارى مى کنم. 
وى در همین راســتا افزود: بازیگران احضار براى 
نخستین بار است که جلوى دوربین قرار گرفته اند 
بنابراین هیچ ذهنیتى از سوى مخاطب در مورد این 

بازیگران وجود ندارد.
آخوند زاده درباره موضوع «احضار» بیان کرد: اولین 
سریال در ژانر وحشت با موضوع اجنه، ارواح و روابط 
بین این موجودات است و براى شبکه نمایش خانگى 

تولید مى شود.
این طراح صحنه به شرایط تولید  «احضار» اشاره 
کرد و توضیح داد: دو سال اســت که «احضار» در 
فصول زمســتان فیلمبردارى مى شــود و سه ماه 

دیگر از این پروژه باقى مانده اســت تا ده قسمت 
که فصل اول را تشکیل مى دهد ساخته و وارد بازار 

شود.
وى ادامه داد: در صورتى که این فصل بعد از ورود 
به بازار از سوى مخاطبان استقبال شود این سریال 
ادامه خواهد داشــت و اگر اســتقبال از آن خوب 
نباشــد تولید فصل هاى بعدى ادامه پیدا نخواهد 

کرد.
گفتنى است؛  «احضار» اولین سریال در ژانر وحشت 
در ایران است. ســریالى که موفیقتش با توجه به 
نوع ساخت آن، تیزر پخش شده در فضاى مجازى 
و نیز رامین عباســى زاده در مقــام تهیه کننده که 
آثارى چون «او یک فرشته بود»، «کت جادویى»، 
«پلیس جوان»، «سقوط یک فرشته»، «پریدخت» 
و «انقــالب زیبا» را در کارنامــه دارد دور از انتظار 

نیست. 

نیکى کریمى به ســریال شــبکه خانگى 
«ممنوعــه» که توســط امیــر پورکیان 

کارگردانى مى شود، پیوست.
 این نخستین نقش آفرینى نیکى کریمى 
براى سریالى ویژه شبکه خانگى است که 
در آن نقش متفاوت و ویژه اى را ایفا مى کند.

 پیش از این پژمان بازغى، خاطره اســدى، 
امیرحســین آرمان، آناهیتا درگاهى، الهه 
حصارى، مجید مظفرى و آتیال پســیانى 
جلوى دوربین رفته بودنــد.  «ممنوعه» را 
مؤسسه ســرو رسانه 
پارســیان پخش 
مى کنــد و گفته 
مى شود یکى از 
تولیدات متفاوت 
خانگى  شــبکه 

است.

 

امیر عباس اشرف، مدیر روابط عمومى شبکه نســیم درباره زمان پخش 
برنامه «خندوانه» گفت: عوامل برنامه «خندوانه» در حال انجام کارهاى 
نهایى آن براى پخش از شــبکه نســیم هســتند تا نوروز 97 یا بعد از آن 
پخش شود. وى در همین راســتا افزود: براى اینکه «خندوانه» در نوروز 
97 پخش شــود نیاز به برنامه ریزى دقیق اســت با این حــال چنانچه 

پخش «خندوانه» در عید قطعى شود شبکه نسیم مرجع اعالم آن است.
مدیر روابط عمومى شبکه نســیم درباره تصمیم ســازمان براى برنامه 
«خندوانه»  اظهار کرد: قرار است در کنفرانس خبرى مرتضى میر باقرى 
معاونت سیما که محمد احسانى مدیر شبکه نسیم نیز در این جلسه حضور 

دارد درباره برنامه «خندوانه» و پخش آن در نوروز 97 اطالع رسانى شود.

اشــرف درباره آخرین وضعیت برنامه «عبدى شــو» بیان کرد: کارهاى 
پروژه «عبدى شــو»  در حال انجام است و ســعى مى کنیم این برنامه 
براى نوروز 97 پخش شــود. ایــن برنامه قرار بود در دهه فجر از شــبکه 
نســیم پخش شــود اما  برنامه اى با این ســبک تازه راه افتاده اســت 
بنابرایــن مشــکالتى در رونــد تولید وجــود دارد همچنیــن «عبدى 
شــو» تجربه جدید براى اکبر عبدى اســت که یک ســابقه قدیمى در 
تئاتــر، تلویزیون و ســینما دارد بنابراین به دنبال حفظ شــأن وى بوده و 

هستیم.
وى ادامه داد: باتوجه به اینکه مخاطبان شبکه نسیم را مخاطبان عام و خاص 
تشــکیل مى دهند قصد داریم برنامه اى شاخص و خاص روى آنتن برود 

بنابراین با صبر و حوصله در حال انجام پروژه «عبدى شو» هستیم تا برنامه 
خوبى به مخاطبان ارائه شود.

مدیر روابط عمومى شبکه نســیم درباره فصل جدید برنامه «کتاب باز» 
توضیح داد: باتوجه به اینکه کتاب و فرهنگ کتابخوانى جزو مهمترین نکات 
است و شبکه نسیم نیز به آن اعتقاد دارد از «کتاب باز» حمایت مى کنیم. این 
برنامه بازخوردهاى خوبى در سطح جامعه داشته، به عنوان نمونه دبیر یکى 
از مدارس در یکى از شهرستان ها مى گفت برنامه «کتاب باز» را ضبط و 
براى دانش آموزان در کالس پخش کرده و کتاب ها را بررسى مى کنیم. به 

عبارتى یک کار کارگاهى کالسى، خروجى برنامه «کتاب باز» شده است.
وى در ادامه افزود: این وظیفه اصلى رســانه اســت که مى تواند پخش 

یک برنامــه کاربــردى را در ســطح جامعــه ایجاد 
کنــد. فرهنــگ کتابخوانــى نیــاز جامعه اســت و 
بایــد وجــود داشــته باشــد و ایــن برنامــه از نظر 
جذب مخاطب نسبت به برنامه هاى دیگر از وضعیت 

مناسبى برخوردار است.
اشــرف درباره پخش فصل جدید «کتاب باز» خاطر 
نشــان کرد: یک همت و وفاق وجود دارد تا در نیمه 
نخست ســال 97 پخش «کتاب باز» از شبکه نسیم 
شروع شود و ســروش صحت همچنان اجراى این 

برنامه را برعهده خواهد داشت.

«عبدى شو» مى رسد، «کتاب باز» نمى رسد، «خندوانه» شاید

سرنوشت 3 برنامه مهم تلویزیون در نوروز

چرا امین حیایى براى «شعله ور» انتخاب شد؟ 
حمید نعمت ا... کارگردان ســینما که امســال 
فیلم «شعله ور» را در جشنواره فیلم فجر داشت 
درخصوص انتخاب امین حیایى براى نقش اول 
این فیلم گفــت: هر کارگردانى مــى خواهد که 
بازیگرش محبوب بوده و خوب بازى کند و همراه 
کارگردان باشد. از نظر من امین حیایى جمعى از 
این سه ویژگى مثبت بود و به همین دلیل وى را 
انتخاب کردم و از ماحصل کار به شــدت راضى 

هستم. 
وى دربــاره دلیــل انتخاب منطقه سیســتان و 
بلوچستان و شهرهاى آن براى ساخت «شعله ور» 
افزود: مضمون فیلم «شعله ور» یعنى حسادت از 
همان روز اول بشــریت یعنى هابیل و قابیل با ما 
همراه بوده است. براى من این مضمون با فضاى 
سیستان و بلوچستان با آن قدمت عجیبى که دارد 
تأثیر گذارتر بود و به همین دلیل از آن مکان براى 

ساخت فیلمم استفاده کردم.
کارگردان فیلــم «بى پولى» 

دربــاره نقــش مهــم 
موســیقى در آثارش 
تصریح کــرد: من 

عالقه شخصى بسیار زیادى به موسیقى دارم و 
براى من موسیقى عضو جداناپذیر اثر است که در 

این فیلم نیز کامًال مشهود بود.
وى درباره مظلومیت اکثر شــخصیت هاى زن 
آثارش ادامه داد: من هنوز زیاد فیلم نساختم که 
بتوان این اتفاق را عمومیــت داد اما به نظرم در 
این تعداد اثــرى که کارگردانى کــرده ام زن ها 
شخصیت پاك و مظلوم ترى داشته اند. اغلب ما 
حسود هستیم و حسادت مسئله شخصى اکثر ما 
آدم هاســت و در این فیلم هم شخصیت مرد اثر 

درگیر این اتفاق شده بود.
کارگــردان فیلم «رگ خواب» دربــاره انتخاب 
لوکشــین هاى خارجــى در فیلم «شــعله ور» 
تصریح کرد: این دغدغه قرار نیست به خشونت 
و کشتار تبدیل شود. اینکه من براى فیلمبردارى 
سیستان و بلوچســتان را انتخاب کردم عالوه بر 
فضاى اثر و موازى بودن با متن به دلیل تنوع در 
لوکشین هاى آثار ســینمایى است. بى معرفتى 
اســت که در ایران زندگى کنیم و فقط تهران 
در فیلم هایمان باشــد و تهران را نشان

 دهیم.

م ر م ی
کارگردان فیلــم «بى پولى»

دربــاره نقــش مهــم
موســیقى در آثارش 
تصریح کــرد: من 

ر وع یل ب ن ب ن زىبو و و ر ى
لوکشین هاى آثار ســینمایى است. بى معرفتى 
اســت که در ایران زندگى کنیم و فقط تهران 
در فیلم هایمان باشــد و تهران را نشان

 دهیم.

 

ى ی پ ی و رى جی رى
جلوى دوربین رفته بودنــد.  «ممنوعه» را 
مؤسسه ســرو رسانه 
پارســیان پخش 
مى کنــد و گفته 
مى شود یکى از 
تولیدات متفاوت 
خانگى  شــبکه 

است.

جامعــه ایجاد 
جامعه اســت و 
نظر رنامــه از
گر از وضعیت 

ب باز» خاطر
رد تا در نیمه 
 شبکه نسیم

ن اجراى این 

نیکى کریمى 
بازیگر «ممنوعه» شد

نخستین سریال ژانر وحشت ایران با بازیگران تازه کار
 در حال ساخت است  

«دختر شیطان» با حضور فرخ نژاد  کلید  خورد
سالم بمبئى از آغاز فیلمبردارى این  کارگردان فیلم 

فیلم همزمان با جشن «هولى» در هندوستان خبر داد.
قربان محمدپور با اعالم ایــن خبر گفت: همزمان 
«هولى» در هندوستان ساخت  با آغاز جشــن
1فیلم «دختر شیطان» را روز جمعه 11 اسفندماه 
کلید زدیم. محمدپــور ادامه داد: با اینکه از روز 
جمعه فیلمبــردارى را آغاز کردیم  اما شــروع 
روز یک شنبه 13 اسفندماه  3فیلمبردارىاصلى از
خواهد بــود. وى درباره رونــد طوالنى انتخاب 
بازیگــران فیلم اظهار کــرد: به هر حال 
کردن بــا بازیگران مطرح کار

همــواره نیازمنــد صبر زیاد 
است، چرا که در سینماى 
هند تولیدات بســیار

باالست و بازیگران 

دائمًا سر کار هستند، 
اما امیدوارم با رایزنى هاى انجام 

شده خیلى سریع بتوانیم به نتیجه مطلوب 
برسیم.

این کارگردان در ادامــه به ژانر فیلم جدیــد و
آن اشــاره کرد و افزود: پیش  از این اعالم کرد
عنوا 2«بمبئى 2» را خواهیم ســاخت، اما ایــن
(«سالم کرد و تبدیل شد به «دختر شــیطان»
ا 2»)، هرچند «دختر شــیطان» داستانش هیچ
به «ســالم بمبئى» ندارد، اما از آنجایى که کار
موفقیت خوبى مواجه شد، ترجیح دادیم از عنوان
بمبئى» استفاده کنیم که پیش زمینه اى براى م

وجود داشته باشد. 
اجتم طنــز  یــک  شــیطان»  «دختــر 
داستان یکى از بچه هاى است.«دختر شیطان»
اســت که مى خواهد توبه کند و شرط پذیرشت
آن اســت که به یک آدم بى گناه ســجده کند.
به دنبال یکآدم شیطان» وارد زمین مى شود و
مى گردد.تاکنون حمید فرخ نژاد و «جکى شــرو
عنوان بازیگران این فیلم معرفى شده  و مشغول
و دورخوانى هســتند. همچنین خبر حضــور «
اوزجیویت» بازیگر معروف ترك در «دختر شیطا
مطرحشد
اما هنوز
نیا

با
لم «

یم.
رد

ملم فی
ربان

غاز ج
دختتر
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سیدعلى ضیا با اجراى ویژه برنامه «یِک یک» 
براى چهارمین بار تحویل ســال نو را مهمان 

خانه هاى مردم خواهد بود.
على ضیا که نخستین بار در نوروز 92 اجراى 
ویژه برنامه تحویل ســال را در شبکه 3 سیما 
تجربه کرد، در سال هاى 94 و 95 نیز مجرى 
برنامه هاى تحویل سال شبکه یک سیما با نام 

هاى «اینجا آینده» و «یک یک» بود.
البته او در تحویل سال 93 نیز به عنوان یکى 
از سه مجرى برتر 20 ســال اخیر شبکه 3 در 
نظرسنجى برنامه «سه ستاره» انتخاب و در 

قاب تلویزیون ظاهر شد.
مدیران شبکه یک سیما مایل بودند او برنامه 
ســال تحویل 96 را نیز اجرا کنــد اما خود او 
تمایلى به این کار نداشت و حاال دوباره با «یک 
یک» سال تحویل را مهمان مردم در شبکه 

یک مى شود.
این برنامه از شنبه 26 اســفند ماه روى آنتن 
مــى رود و در روز تحویل ســال نیز چندین 
ســاعت از جدول پخش شبکه یک را به خود 

اختصاص خواهد داد.
همچنین ضیا که به دلیل  الرنژیت حاد دوشنبه 
تا چهارشــنبه هفته گذشــته قادر به اجراى 
«فرمول یک» نبود، دوباره اجراى این برنامه را 

نیز با بهبودى نسبى پى خواهد گرفت.

على ضیا، مجرى برنامه 
تحویل سال شبکه یک شد
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سال تلخ به خوبى و خوشى تمام شد

عالمه و سپاهان واقعى!

 به سوى
 بهار سپاهانى !

 آخرین دیدار سپاهانى ها در سال 96 خوش یمن بود و زردها توانستند برخالف خیلى 
از دیدارهاى این فصل، بدون رژه روى  اعصاب هوادارانشان، بر گسترش فوالد تبریز 

فائق و سال را با خوبى و خوشى به پایان برسانند.
آنها با این پیروزى از منطقه خطر جدا و به تیم هــاى میانى جدول رده بندى اضافه 

شدند.
سپاهان در شرایطى به این دیدار قدم گذاشته بود که با توجه به کسب پیروزى پر گل 
برابر سیاه جامگان در هفته گذشته از روحیه بســیار خوبى برخوردار بود و با توجه به 
کسب اولین پیروزى خانگى، سعى بر این داشت تا به طلسم عدم موفقیت و کسب سه 
امتیاز در دو بازى پیاپى هم خاتمه دهد که در پایان موفق به این مهم شد. شاگردان 
ابراهیم زاده با کسب این دو پیروزى پیاپى حاال 27 امتیازى هستند و رتبه یازدهم را در 
اختیار گرفتند. در سوى دیگر شاگردان فیروز کریمى با توجه به اینکه در میانه جدول 
حضور دارند و انگیزه زیادى نداشــتند با قبول یک شکست دیگر حاال باید با انرژى 

بیشترى براى بازى هاى سال آینده و ادامه لیگ آماده شوند.
 بد نیست که تاکید  دوباره و ویژه اى روى طلسم شکنى پسران طالیى داشته باشیم. 
نکته اى که نمى تواند باعث مباهات باشد اما به هر حال یک طلسم عجیب و غریب 
در این فصل را براى ســپاهان شکست.شاید کســى باورش نمى شد که بخواهیم 
بگوییم سپاهان براى اولین بار در این فصل موفق شد در دو بازى متوالى به پیروزى 
برسد و بعد از آنکه هفته گذشته سیاه جامگان را گلباران کرد اخیرا هم تیم دوم تبریز 
را شکست داد.  ســپاهان پیش از این دو پیروزى، در طول 23 هفته گذشته از لیگ 

برتر تنها 4 پیروزى کسب کرده بود که مربوط به زمان هدایت این تیم توسط کرانچار 
بود که مربوط به دیدار با ذوب آهن، تراکتورسازى، پدیده مشهد و دیدار رفت مقابل 

سیاه جامگان بود.
  در حالى که تکلیف ســپاهان در فصل جارى تا حدود زیادى مشخص شده است، 
بهترین فرصت براى مدیران سپاهان به وجود آمده است تا اقدامات الزم را از همین 

حاال براى ساختن سپاهان در فصل آینده انجام دهند.
 خبرگزارى ایمنا در مطلبى با اشاره به این موضوع نوشته:  مدتى پیش سپاهان پس از 
تساوى برابر نفت تهران و ادامه روند خطرناکش در جدول، فرصتى دو هفته اى تا بازى 
بعدى خود داشت تا به بهترین شکل خود را براى ادامه لیگ آماده کند که اتفاقاً موفق 

شد به بهترین نحو از این فرصت استفاده و از دو بازى حداکثر امتیازها را کسب کند.
اما کسب هفت امتیاز از سه دیدار اخیر باعث شده است سپاهان در حالى به استقبال 
تعطیالت یک ماهه لیگ برود که حاشیه امنیت مناسبى بابت بقا در جدول پیدا کرده 
است و مدیران سپاهان فرصت طالیى مشــابهى با آنچه چند هفته پیش در اختیار 

منصور ابراهیم زاده قرار گرفت را پیدا کنند.
حاال تا بازى بعدى سپاهان در سال جدید یک ماه فاصله است و به دور از استرس هاى 
جدولى شاید این بهترین فرصت براى مدیران سپاهان باشد که در تعطیالت لیگ 

اقدامات الزم را براى بستن تیم فصل آینده انجام دهند.
در حال حاضر تعداد زیادى از بازیکنان اصلى سپاهان در پایان فصل به پایان قرارداد 
خود مى رسند و براى حفظ ثبات در تیم فصل آینده نیاز به تمدید قرارداد با اکثر آنها 
کامًال احساس مى شود. با توجه به این موضوع و اینکه تکلیف سپاهان در این فصل 

تقریبًا مشخص شده است فرصت یک ماهه پیش رو شــاید فرصتى طالیى براى 
مدیران سپاهان جهت مذاکرات براى تمدید قرارداد با برخى بازیکنان باشد.

  یک نکته ویژه از دیدار سپاهان- گسترش، بسیارى از رسانه ها نیز تداوم گلزنى هاى 
ساسان انصارى و گل او به گسترش فوالد را مورد ارزیابى قرار دادند و نوشتند مهاجم 
تیم سپاهان ساسان انصارى تنها 2 گل تا رسیدن به کفش نقره اى لیگ هفدهم فاصله 
دارد.لیگ هفدهم براى سپاهان و ساسان انصارى خیلى خوب نبوده اما مهاجم اهل 
ممسنى در هفته هاى اخیر درخشیده و سپاهان نیز با کسب نتایج قابل قبول، چند رده 

در جدول صعود داشته است.
 انصارى تا اینجاى فصل 9 بار توپ را به تور دروازه حریفان رسانده و با رکورد فصل 
قبل، 7 گل دیگر فاصله دارد. او در لیگ شانزدهم و پس از ترك پرسپولیس، 16 گل زد 
و کفش نقره اى را باالتر از گادوین منشا از آن خود کرد. او تا طارمى تنها 2 گل فاصله 

داشت و در نهایت عنوان آقاى گلى را از دست داد.
 این مهاجم ســرعتى در نیم فصل دوم مقابل تیم هاى گسترش فوالد، ذوب آهن، 
سیاه جامگان، پدیده و سایپا گلزنى کرده تا بیش از نیمى از گل هایش را در نیم فصل 
دوم ثبت شده باشد. او اگر همین روند را ادامه دهد، مى تواند بار دیگر کفش نقره را 

از آن خود کند.
 محمد قاضى در چند هفته اخیر موفق به گلزنى نشــده و مى توان مرتضى تبریزى 
10 گله را مهم ترین حریف انصارى در راه رســیدن به این هدف دانست و به نوعى 

جدال این دو، همانند جدال فوالد و ذوب آهن براى رسیدن به نایب قهرمانى است.
 برگزدینم به بحث سپاهان و دیدار هاى پیش روى این تیم،به گزارش نصف جهان،5 
بازى باقى مانده سپاهان به ترتیب مقابل تیم هاى پیکان، تراکتورسازى، صنعت نفت، 
استقالل خوزستان و استقالل خواهد بود؛ اگرچه این مسابقات سختى بسیارى دارند 
اما سپاهان دیگر فرصتى براى از دســت دادن امتیاز ندارد و باید همچون قهرمانان 
عمل کند.کسب 13 امتیاز از 15 امتیاز ممکن که منصور ابراهیم زاده در مصاحبه هاى 
خود هم به آن اشاره کرده، مى تواند آن ها را 40 امتیازى کند و شاید هم به نیمه باالى 
جدول برساند تا فصل کابوس وار زردها با خوشى به پایان برسد و  این تیم بتواند براى 
ساختن یک تیم خوفناك براى فصل آتى دوباره تالش کند. ظاهرا بهار سپاهانى هم 

در بعد نتیجه گیرى و هم در سایر ابعاد نزدیک است!

بهاره حیاتى

 شاگردان وینفرد شفر برنده بازى بزرگ هفته بیست و پنجم شدند تا رویاى جشن 
قهرمانى پرســپولیس در پایان دربى را براى این تیم از بیــن ببرند. اما این نتیجه 
پیامدهاى مثبت دیگرى هم براى آبى پوشان داشت. از جمله عبور از تیم پرسپولیس 

در جدول بازى هاى خانگى.
پیروزى در دیدارى که اســتقالل به لحاظ جدولى میزبان محسوب مى شد، باعث 
شد تا آبى پوشان در ســیزدهمین بازى خانگى خود در این فصل صاحب هشتمین 
پیروزى شــده و جمع امتیازات خانگى شان را به عدد 28 برســانند. به این ترتیب 
اســتقالل در جدول مربوط به دیدارهاى خانگى با 28 امتیاز در صدر قرار گرفت تا 
پرســپولیس با 25 امتیاز از بازى هاى خانگى در رده دوم قرار بگیرد. آبى پوشان در 
دیدارهاى خانگى صاحب 8 پیروزى، 4 مساوى و یک شکست هستند. آنها با 22 گل 
زده در بازى هاى خانگى داراى بهترین خط حمله در این مسابقات هستند و با 4 گل 
خورده در بازى هاى خانگى بعد از پرسپولیس که با 3 گل خورده بهترین خط دفاعى 

در بازى هاى خانگى را دارد داراى دومین خط دفاعى قوى در این دیدارها هستند.

 نصف جهــان   رؤیاى دو قهرمانى در یکســال براى پرسپولیسى ها تبدیل به یک 
حسرت شد.باخت پرســپولیس در دربى جلوى یک موفقیت بزرگ براى برانکو و 
شاگردانش را گرفت. پرسپولیس در صورتى که این بازى را نمى باخت مى توانست 
حتى با کسب یک امتیاز از دربى هم قهرمانى اش در لیگ را جشن بگیرد تا در یکسال 
دو بار قهرمان لیگ شود اما آنها که براى قهرمانى فقط به یک امتیاز نیاز دارند باید تا 
بازى هفته بیست و ششم مقابل سایپا صبر کنند. دیدارى که 9 فروردین سال آینده 

برگزار مى شود تا قهرمانى قرمزها به سال آینده موکول شود.

امیر قلعه نویى ماندن تیمــش در رده دوم جدول را باید مدیون رشــید مظاهرى 
باشــد. گلر ذوب آهن، در دیدار  مقابل پارس جنوبى در چند صحنه واکنش هاى 
فوق العاده اى جلوى مهاجمان پارس داشت تا ذوب آهن بتواند از جم با امتیاز برگردد. 
البته مظاهرى خوش شــانس هم بود که در یک صحنه تیردروازه و قاطى کردن 
بازیکنان پارس جنوبى باعث بسته ماندن دروازه او شد. ذوب آهن با یک امتیاز بیشتر 

از استقالل، در رده دوم جدول قرار دارد.

  خطرناك ترین میزبان

2 قهرمانى در یکسال َپر!

 ذوب آهن مدیون مظاهرى  

 حضور امید عالیشــاه به عنوان یک پرسپولیســى در 
ویژه برنامه دربى، تبعات ســنگینى بــراى این بازیکن 
داشت.  باشگاه تراکتورسازى رسما از اخراج او خبر داد 
و البته ظاهرا مدیران این باشــگاه به این اخراج بسنده 

نکرده اند. 
دیروز مصطفى آج ورلو مدیرعامل باشگاه تراکتورسازى 
نامه اى به صدا و سیما ارسال کرد و در آن از مسئوالن ویژه 
برنامه دربى به دلیل دعوت بدون اجازه عالیشــاه به این 
برنامه انتقاد کرد. او در این نامه خواستار برخورد مقتضى 
با این عوامل این حرکت توهین آمیز شــده است و البته 
مشخص نیست منظور او از برخورد مقتضى چیست. در 

این نامه آمده است:  
  متاسفانه در مسابقه اخیر دو تیم استقالل و پرسپولیس 
تهران بدون اطالع و هماهنگى توسط یکى از برنامه هاى 
فوتبالى سیما از امید عالیشاه بازیکن باشگاه تراکتورسازى 
دعوت به عمل آمــده و ایــن بازیکن نیــز در اقدامى 
غیرحرفه اى و نامتعارف همزمان با انجام مســابقه تیم 
تراکتورسازى، در رسانه ملى مشغول تحلیل بازى دو تیم 
پایتخت به عنوان کارشناس حوزه تیم فوتبال پرسپولیس 

بوده است!
در خصوص ایــن رفتار غیرحرفه اى بــا بازیکن خاطى 
برخورد الزم صورت مى گیرد اما سوال اینجاست که شبکه 

سوم سیماى جمهورى اسالمى ایران چگونه بدون اطالع 
باشــگاه اقدام به دعوت از یک بازیکن در سطح فوتبال 
حرفه اى نموده و مالحظات همچنین قواعد موجود در این 

حوزه را نادیده مى گیرد؟
اینجانب از جنابعالى تقاضا دارم نسبت به انجام برخورد 
مقتضى با عوامل موثــر در این رویــداد همچنین ارائه 
پاسخى شایسته به مردم شریف آذربایجان و هواداران 
تراکتورســازى که حرکت عوامل برنامــه فوق الذکر و 
همچنین امید عالیشــاه را توهین آشــکار به باشــگاه 
محبوب و پرهوادار تراکتورســازى تلقى نموده اند اقدام

 فرمایید.

آجورلو قاطى  کرد!

ابراهیم عالمه گلر تیم فوتبال سپاهان حمایت هواداران از تیم را 
یکى از دالیل برترى تیم دانست.

سپاهان در مورد پیروزى  ابراهیــم عالمه گلــر ملى پوش 
ایــن روزهاى تیمش بر گســترش فوالد  و روند خوب 
ســپاهان که هم در اظهار کــرد: ابتدا از هــواداران 
ى ورزشــگاه نقش جهان و هم در  ى هــا ز با
تشکر مى کنم خارج از خانه از ما حمایت کردند 
بود.و این یکــى از دالیل پیروزى ما 

وى افزود: از کادر فنى سپاهان 
که در این مدت کوتاه زحمت 

زیادى کشیدند و توانستیم 
دســتورات آن ها را در 
زمیــن پیــاده کنیم، 
تشکر مى کنم و این 
دلیل بردهایمان بوده 

است. کم کم داریم به 
سپاهان واقعى و سپاهان 

آســیایى تبدیل مى شــویم و 
مطمئن باشید به روزهاى اوج سپاهان 

برمى گردیم. در این فصل دست اندازهایى 
داشتیم که رفع شــده اســت و مى توانیم به 

رتبه هاى باالتر فکر کنیم.
دروازه بان تیم فوتبال سپاهان در مورد اینکه در 
فصل بعدى در ســپاهان مى ماند یا خیر گفت: 
دوست دارم در سپاهان بمانم، ولى تصمیم گیرى 
در این مورد را به روزهاى آینده موکول مى کنم.

 

تیم الوصل امارات براى برگزارى بازى برابر پرسپولیس 
دیشب دوبى را به مقصد تهران ترك کرد.

 تیم الوصل امارات رقیب تیم پرســپولیس در دور سوم 
مرحله گروهى لیگ قهرمانان آســیا ، ا دیشب به تهران 
آمد تا براى بازى روز ســه شــنبه برابر نماینده ایران به 

میدان برود.
 الوصل در حال حاضر در گــروه c رقابت هاى فوتبال 
لیگ قهرمانان آسیا بدون برد و بدون امتیاز در قعر جدول 
رده بندى قرار دارد و بازى روز سه شنبه برابر پرسپولیس 
برایش اهمیت زیادى دارد. آن ها در آخرین بازى لیگ 
هم دو بــر صفر برابر النصر شکســت خوردنــد. با این 
وجود و بر اســاس گزارش روزنامه اتحاد ورزشى دوبى ، 

الوصلى ها پرونده بازى هاى داخلى را براى خودشــان 
بسته و تمام تمرکزشان را روى بازى هاى لیگ قهرمانان 
آسیا گذاشته اند. هرچند براى این بازى مصدومان زیادى 
دارند که برخى از بازیکنان اصلــى را از ترکیب این تیم 
دور کرده است. کایو بازیکن برزیلى و سرشناس الوصل 
که در 15 بازى براى این تیــم 12 گل زده و 4 پاس گل 
هم داده اســت به دلیل مصدومیت به این بازى نخواهد 

نرسید. 
 عبدالرحمن على مدافع این تیم هم به دلیل مصدومیت 
به بازى با پرسپولیس نخواهد رسید. در گزارش روزنامه 
اتحاد ورزشــى امارات آمده که الوصلى ها مى دانند کار 
سختى مقابل پرسپولیســى دارند که در بازى قبلى برابر 
الســد شکســت خورده و بازى اولش را با اقتدار مقابل 
نسف قارشى به پیروزى رسیده است. با این وجود الوصل 
به دنبال کســب نتیجه برد در برابر پرسپولیس است تا 

شانسش را براى صعود افزایش بدهد.
در این گزارش آمده که الوصل تیم نســبتا خوبى دارد و 
بازیکنان ذخیره اى مثل عبدا... جاســم و احمد عیسى 
که بعد از مصدومیت در بازى هاى اول تیم بازى کردند 
نمایش خوبى داشــتند. رودلفو آروبوآنا مربى آرژانتینى 
الوصل امشب قرار است لیست بازیکنانى که همراه این 
تیم به تهران مى آیند را مشــخص کند و باید دید کدام 
بازیکنان آمادگى کامل براى این مسابقه را دارند. حسن 
محمد مهاجم تیم الوصل که تازه از بند مصدومیت رها 
شــده در بازى قبلى این تیم برابر النصر سى دقیقه بازى 

کرد و احتماال به بازى با پرسپولیس خواهد رسید. 

الوصل بدون کایو در تهران
ر یم ز ن ر و ی ن پ ل ب و یم ر یم نبر و ی م

یکى از دالیل برترى تیم دانست.یکى از دالیل برترى تیم دانست.
پوش ملى عالمه گلــر ش ابراهیــم ملى عالمه گلـ مورد پیروزى ابراهی وزىسپاهان در مورد اهاند س
ایــن روزهاى تیمش ایــن روزهاى تیمش بر گســترش فوالد  و روند خوب بر گســترش فوالد  و روند خوب 
ابتدا از هــواداران  ابتدا از هــواداران اظهار کــرد: هم درســپاهان که هم دراظهار کــرد: ـپاهان که س
ى ورزشــگاه نقش جهان و هم در ورزشــگاه نقش جهان و هم در  ى هــا ز ى با ى هــا ز با
تشکر مى کنم تشکر مى کنم خارج از خانه از ما حمایت کردند خارج از خانه از ما حمایت کردند 
بود.بود.و این یکــى از دالیل پیروزى ما و این یکــى از دالیل پیروزى ما 

وى افزود: از کادر فنى سپاهانوى افزود: از کادر فنى سپاهان
که در این مدت کوتاه زحمت که در این مدت کوتاه زحمت 

زیادى کشیدند و توانستیم زیادى کشیدند و توانستیم 
آن ها را در ادســتورات آ ت
ن پیــاده کنیمزمیــن پیــاده کنیم، 
 مى کنم و اینتشکر مى کنم و این 
 بردهایمان بوددلیل بردهایمان بوده 

 کم کم داریماست. کم کم داریم به 
ن واقعى و سپسپاهان واقعى و سپاهان 

یایى تبدیل مى شــویمآســیایى تبدیل مى شــویم و
هامطمئن باشید به روزهاى اوج سپاهان ج ه ید به رو ن

گردیم. در این فصل دست اندازهایىبرمى گردیم. در این فصل دست اندازهایى 
داشتیم که رفع شــده اســت و مى توانیم به داشتیم که رفع شــده اســت و مى توانیم به 

رتبه هاى باالتر فکر کنیم.رتبه هاى باالتر فکر کنیم.
دروازه بان تیم فوتبال سپاهان در مورد اینکه در دروازه بان تیم فوتبال سپاهان در مورد اینکه در 
اند یا خیر گفت: فصل بعدىدر ســپاهان مى ماند یا خیر گفت:  در ســپاهان مى د فصل ب
دوست دارم در سپاهان بمانم، ولى تصمیم گیرى دوست دارم در سپاهان بمانم، ولى تصمیم گیرى 
در این مورد را به روزهاى آینده موکول مى کنم.در این مورد را به روزهاى آینده موکول مى کنم.
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سپاهان
 به قشالق مى رود!

افسانه حقیقى

در  بــار  اولیــن  بــراى  پیــش  هفتــه  دو  کــه  خبــرى   
نصف جهان منتشر شد حاال بیش از هر زمانى داغ شده است.  روزنامه 
گل در تیتر یک شــماره دیروز خود از پیشنهاد دو میلیاردى  سپاهان 
به محسن مسلمان خبر داد، موضوعى که دو هفته پیش در مورد آن 
نوشتیم که سپاهانى ها به شدت به دنبال مسلمان هستند و نمایندگان 

این باشگاه مذاکراتى را با این بازیکن برقرار نموده اند.
  خود مسلمان بعد از دربى  یک پست در اینستاگرامش منتشر کرد و در 
این پست اعالم کرد که هیچ مصاحبه  اى نکرده و نمى خواهد آرامش 
تیم را به هم بزند. خبر شلوغ کارى اش در رختکن بعد از دربى هم که 
تکذیب شد. اما پندار خمارلو مدیر روابط عمومى باشگاه پرسپولیس در 
این باره گفت:  ما در این مورد چیزى نمى دانیم و خود مســلمان باید 
پاسخگو باشد. ضمن اینکه باشگاه سپاهان هم در این مورد هیچگونه 

مکاتبه اى با باشگاه پرسپولیس انجام نداده است!
با وجود این صحبت ها همه چیز براى وصال سپاهان- مسلمان خوب 
پیش مى رود. محسن مسلمان که در دربى تهران براى چهارمین بازى 
پیاپى، حتى یک دقیقه هم براى تیمش بــه میدان نرفته بود در پایان 
این بازى در پاسخ به درخواست خبرنگاران براى مصاحبه گفت: «من 
ممنوع البازى هستم.» این جمله عجیب و کوتاه مى توانست حاشیه ها و 
شایعات درباره دلیل اصلى بازى نکردن مسلمان در ترکیب پرسپولیس 
را زیاد کند اما برانکو ایوانکوویچ در تمرین اخیر پرسپولیس ها در این 
باره پاسخ کوتاهى به خبرنگاران داد و خواست این موضوع را خیلى کش 
ندهد! سرمربى پرسپولیس دیروز(شنبه) پس از تمرین سرخپوشان به 
صحبت در مورد دالیل عدم حضور مســلمان در ترکیب تیمش و با 
اعالم این موضــوع که دلیل عدم حضور هافبــک خالقش لجبازى 
نیست، گفت:  به جاى مسلمان هم اولویت را به دیگران دادم. چه لجى 
با مسلمان داشته باشــم و کدام مربى با بازیکنانش لج مى کند و براى 
کسب نتیجه بهترین ها را انتخاب مى کند. مسلمان ناراحت بوده و شاید 
این حرف را زده است. هیچ مشــکلى نیست. در میکسدزون مى تواند 
مصاحبه کند. او ناراحت و غمگین بوده و من این را در چهره اش دیدم.    
سرمربى ســپاهان هم در این باره واکنشى قابل پیش بینى را داشت: 
به هیچ عنوان این موضوع صحت ندارد و اکنــون تمام تمرکز تیم و 
مسووالن باشگاه روى بازى هاى باقیمانده است و براى نقل و انتقاالت 
هنوز برنامه ى ما شروع نشده است. با تمام احترامى که براى محسن 

مسلمان قائل هستیم هیچ صحبتى با او نشده و از رسانه ها نیز تقاضا 
داریم با عنوان کردن چنین مسائلى حاشیه شکل ندهند.

 مسعود تابش سرپرست باشگاه سپاهان هم در این باره موضوع گیرى 
کرد و گفته: تیم فعلى ما بازیکنان فعالى دارد اما هر تیم بنا بر شرایطى 
که دارد, ممکن است تغییراتى داشــته باشد. اکثر بازیکنان مان براى 
فصل آینده قرارداد دارند! و فقط سه، چهار بازیکن قراردادشان به اتمام 
مى رسد.  فعال درباره بازیکن بخصوصى حرفى نمى زنیم و در این باره 

با نظر سرمربى و کمیته فنى تصمیم گیرى مى شود.
  طبیعى است شش هفت  هفته قبل از آغاز فصل جدید تیم باید آماده و 
تکمیل شده باشد تا در اردو ها شرکت کند. یکسرى تفکرات داریم اما 
هنوز با بازیکن خاصى مذاکره نکرده ایم. تیم مان جوان هاى خوبى دارد 
و االن هم تیم خوبى داریم. براى فصــل بعد از تیم جوانان و امید هم 
به تیم بزرگساالن اضافه خواهند شد. براى جذب بازیکن خارجى هم 
بگویم تا زمانى که من در باشگاه هستم اگر یک بازیکن خارجى بهتر از 
بازیکن ایرانى نباشد, او را جذب نخواهیم کرد. مطمئن باشید سپاهان 

بازیکن خوب و مؤثر خارجى جذب مى کند.
 مى گویند که ما با این بازیکن با 2 میلیارد به توافق رسیده ایم در حالى 
که اصال چنین چیزى نیست. شــاید در ادامه با خیلى ها مذاکره کنیم 
اما االن مسلمان بازیکن پرسپولیس است و این حرفه اى نیست که با 
بازیکن تیم دیگر صحبت و مذاکره کنیم. اگر کسى با بازیکن ما مذاکره 
کند ما هم ناراحت مى شدیم بنابراین سعى مى کنیم که با بازیکنى وارد 
مذاکره نشویم. ممکن است هر بازیکنى مدنظرمان باشد اما مذاکره با 
محسن مسلمان را تکذیب مى کنم. بازیکنان مدنظر باشگاه هستند 

که اگر الزم باشد بعداً مذاکره مى کنیم.
به گزارش نصف جهان، این تکذیب ها کامال طبیعى است و 

مذاکرات سپاهان تاکنون با مسلمان به شکلى دوستانه 
یکــن و غیر رســمى بوده و این  ز با
هم جواب مثبــت خود را 
براى پوشــیدن پیراهن 

زرد و حضــور در اصفهــان براى 
فصل آتى اعالم کرده اســت. 

نارضایتــى محــض از 
برانکو  و مشــکالتى 
کــه مســلمان براى 

حضــور در ترکیب ثابت 

دارد مى تواند خداحافظى او از جمع سرخ ها را قطعى 
و ســپاهانى ها را براى خرید چنین بازیکن خالقى 
خوشحال کند. فعال همه بنا به شرایط زمانى این 
انتقاال بزرگ را تکذیب مى کنند تا سال آینده و در 

موعد مقرر رسما تأیید شود.

 گفته بودیم که سپاهان مسلمان را مى خواهد

فعًال تکذیب، سال آینده تأیید!
در بــار  

ت.  روزنامه 
ى  سپاهان 
ر مورد آن 
 نمایندگان 

شر کرد و در 
هد آرامش 
بى هم که 
سپولیس در 
ـلمان باید 
 هیچگونه 

مان خوب 
رمین بازى 
ود در پایان

گفت: «من 
 حاشیهها و 
رسپولیس 
این س ها در

خیلى کش 
خپوشان به 
 تیمش و با 
ش لجبازى 
م. چه لجى 
کند و براى 
وده و شاید 
ن مىتواند 
ش دیدم.   

ى را داشت: 
مرکز تیم و 
 و انتقاالت 
ى محسن 

مسلمان قائل هستیم هیچ صحبتى با او نشده و از رسانه ها نیز تقاضا 
داریم با عنوان کردن چنین مسائلى حاشیه شکل ندهند.

 مسعود تابش سرپرست باشگاه سپاهان هم در این باره موضوع گیرى 
کرد و گفته: تیم فعلى ما بازیکنان فعالى دارد اما هر تیم بنا بر شرایطى 
که دارد, ممکن است تغییراتى داشــته باشد. اکثر بازیکنان مان براى 
فصل آینده قرارداد دارند! و فقط سه، چهار بازیکن قراردادشان به اتمام 
مى رسد.  فعال درباره بازیکن بخصوصى حرفى نمى زنیم و در این باره 

با نظر سرمربى و کمیته فنى تصمیم گیرى مى شود.
  طبیعى است شش هفت  هفته قبل از آغاز فصل جدید تیم باید آماده و 
تکمیل شده باشد تا در اردو ها شرکت کند. یکسرى تفکرات داریم اما 
هنوز با بازیکن خاصى مذاکره نکرده ایم. تیم مان جوان هاى خوبى دارد 
و االن هم تیم خوبى داریم. براى فصــل بعد از تیم جوانان و امید هم 
به تیم بزرگساالن اضافه خواهند شد. براى جذب بازیکن خارجى هم 
بگویم تا زمانى که من در باشگاه هستم اگر یک بازیکن خارجى بهتر از 
بازیکن ایرانى نباشد, او را جذب نخواهیم کرد. مطمئن باشید سپاهان 

بازیکن خوب و مؤثر خارجى جذب مى کند.
2 مى گویند که ما با این بازیکن با 2 میلیارد به توافق رسیده ایم در حالى 
که اصال چنین چیزى نیست. شــاید در ادامه با خیلى ها مذاکره کنیم 
اما االن مسلمان بازیکن پرسپولیس است و این حرفه اى نیست که با 
بازیکن تیم دیگر صحبت و مذاکره کنیم. اگر کسى با بازیکن ما مذاکره 
کند ما هم ناراحت مى شدیم بنابراین سعى مى کنیم که با بازیکنى وارد 
مذاکره نشویم. ممکن است هر بازیکنى مدنظرمان باشد اما مذاکره با 
محسن مسلمان را تکذیب مى کنم. بازیکنان مدنظر باشگاه هستند 

که اگر الزم باشد بعداً مذاکرهمى کنیم.
به گزارشنصف جهان، این تکذیب ها کامال طبیعى است و

مذاکرات سپاهان تاکنون با مسلمان به شکلى دوستانه 
یکــن و غیر رســمى بوده و این  ز با
هم جواب مثبــت خود را 
براى پوشــیدن پیراهن 

زرد و حضــور در اصفهــان براى 
فصل آتى اعالم کرده اســت. 

نارضایتــى محــض از
برانکو  و مشــکالتى 
کــه مســلمان براى 

حضــور در ترکیب ثابت 

دارد مى تواند خداحافظى او از جمع سرخ ها را قطعىى
و ســپاهانى ها را براى خرید چنین بازیکن خالقى 
خوشحال کند. فعال همه بنا به شرایط زمانى این 
انتقاال بزرگ را تکذیب مى کنند تا سال آینده و در 

موعد مقرر رسما تأیید شود.

 گفته بودیم که سپاهان مسلمان را مى خواهد

ًال تکذیب، سال آینده تأیید!

سرمربى تیم فوتبال سپاهان گفت: به جز رودخانه زاینده رود، موفقیت سپاهان است که لبخند را روى لب هاى 
مردم اصفهان مى نشاند و امیدوارم سال خوبى را آغاز کنیم.

 منصور ابراهیم زاده  در مورد روند رو به رشد خط دفاعى تیمش گفت: این همان موضوعى است که در 
روزهاى نخست درباره آن صحبت کردم. دیدگاهم این بود که بازیکنان را به خودباورى برسانیم و 
توان آن ها را بالفعل کنیم. در گام نخست سعى کردیم نظم در تمام زمینه ها را به تمرینات، زندگى 

شخصى بازیکنان و اردوها برگردانیم.
سرمربى تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: دو روز به بازیکنان استراحت دادم و سپس در یکى از 
شهرهاى گرمسیر مثل بوشهر، کیش یا بندرعباس اردو مى زنیم تا بازیکنان بیشتر با هم 

باشند و در ایام نوروز هم سه روز به بازیکنان استراحت مى دهیم.
وى با بیان اینکه نتایج سپاهان در پنج هفته پایانى لیگ را پیش بینى نمى کند، اظهار کرد: 
براى این مسابقات هدف گذارى مى کنیم. زمانى که به ســپاهان آمدم 9 بازى پیش رو 
داشتیم. یک تیم 30 بازى انجام مى دهد و تیمى که 61 امتیاز بگیرد قهرمان مى شود و ما 
تالش کردیم 17 امتیاز بگیریم. مى دانیم به باالى جدول نمى رسیم، اما برنامه ریزى کرده ایم 

که سپاهان در سال بعد مسیر بهترى را طى کند.

نصف جهان  توئیتر عربى لیگ قهرمانان آســیا، توئیت 
تحریک آمیزى علیه استقاللى ها را منتشر  کرده است.در 
یکى از حساس ترین دیدارهاى دور رفت مرحله گروهى 
لیگ قهرمانان آسیا، تیم فوتبال استقالل باید در امارات 
به مصاف العین برود. این دیدار در حالى برگزار مى شود  
که تیم اماراتى فصل قبل توانســت استقالل را تحقیر 
کند و با نتیجه  شــش بر یک به پیروزى برسد و به دور 

بعد راه پیدا کند.
توئیتر عربى لیگ قهرمانان آسیا با منتشر کردن فیلمى 
از گل هاى العین در  دیدار برگشت سال قبل نوشت: به 
یاد مى آوریم با هم آخرین دیدار العین برابر تیم فوتبال 
اســتقالل را. شــبى که کمترین چیزى که درباره آن 
مى توان گفت  شب کشتار است. شــبى که در آن العین 
با نتیجه  شش  بر یک به پیروزى رســید و عمر اماراتى 

دست به هنرنمایى زد.
 اما یک نکته دیگر در مورد رویارویى اســتقالل- العین 
،در حالى که العین امارات در هفته هاى اخیر نتایج خوبى 
نگرفته بود اما اخیرا این تیم در برابر الوحده نزدیک ترین 
رقیب خود در لیگ حرفه اى امارت جشــنواره گل به راه 
انداخت. العین دو هفته پیش در جــام حذفى امارات در 

مجموع دو بازى رفت و برگشت 7-2 مغلوب 
الوحده شده و از جام حذفى کنار 

رفته بود اما اخیرا با نتیجه 6-2 این تیم را شکست داد و 
انتقام سختى از رقیب خود گرفت.

در این بازى ابتدا العین بــا دو گل مارکوس برگ و کایو 
نیمه اول را با برترى 2-0 به پایان برد. الوحده با دوگل 
ژوژاك در دقایق 68 و 70 به بازى برگشــت اما ناگهان 
طوفان العین شروع شد و این تیم با گل هاى برگ، عمر 
عبدالرحمان، حسین شحات و جابرى به پیروزى عجیب 
6-2 دست یافت. در اواخر بازى 2 بازیکن الوحده اخراج 
شــدند تا باخت این تیم فقط به خوردن 6 گل محدود 

نشــود. با این پیروزى العین با 41 امتیاز در صدر ماند و 
الوحده با 37 امتیاز در رده دوم قرار گرفت.

العین که سه شنبه شب باید در هفته سوم لیگ قهرمانان 
آسیا میزبان استقالل باشد، به این پیروزى روحیه بخش 
احتیاج داشت. این تیم در هفته هاى گذشته چند نتیجه 
بد گرفته بود و در لیگ قهرمانان آسیا هم با 2 امتیاز از 2 
بازى در رده سوم گروه قرار داشت. ظاهرا خطر 6 !! دوباره 
در کمین آبى هاســت و آنها باید خیلــى مراقب اوضاع 

باشند!

 به
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انداخت. العین دو هفته پیش در جــام حذفى امارات در 
7مجموع دو بازىرفتو برگشت 7-2 مغلوب 

الوحده شده و از جام حذفى کنار 

عبدالرحمان، حسین شحات و
6-2 دست یافت. در اواخر بازى
شــدند تا باخت این تیم فقط

مهدى طارمى در الغرافه هیچ شباهتى 
به روزهاى بدش در پرسپولیس ندارد. 
او در تیم جدیدش دوبــاره تبدیل به 
همان بازیکنى شــده که از خیر هیچ 
موقعیتى نمــى گــذرد و در هر بازى 

براى تیمش مثمر ثمر است. آخر هفته 
گذشته الغرافه به مصاف الریان – همگروه 

اســتقالل در لیگ قهرمانــان – رفت 
و توانســت با نتیجــه عجیب 

1-6 ایــن تیم را شکســت 
دهــد. طارمــى در ایــن 
بازى توانســت نــه تنها 
بلکــه براى تیمش پنالتى بگیرد 

زیباترین گل بازى را هم بــه نام خودش ثبت کند. 
او در دقیقــه 62 و روى پاس خوبى که از وســلى 
اشنایدر گرفته بود، توانست از فاصله اى 25 مترى 
و با توجه به بیرون آمدن دروازه بان الریان، با یک 
ضربه استثنائى و بى نقص دروازه حریف را باز کند 

تا گزارشــگر قطرى بازى براى توصیف گل طارمى 
به مشکل بخورد. مهدى در الغرافه آمار خیلى خوبى 
داشــته. او 6 بازى در لیگ ســتارگان براى تیمش 

انجام داده که 2 گل زده و 2 پاس گل 
داده اما درخشــش او مربوط به 
لیگ قهرمانان مى شود که این 
بازیکن در 2 بازى، 3 گل زده و 2 

پاس گل داده است.

 وقتى برنامه اســتقالل در ماه اسفند 
مشخص شد همه از یک ماه فوق العاده 
سخت براى شفر و شاگردانش صحبت 
مى کردند. اســتقالل در یک مقطع 
زمانى کوتاه نه تنها در لیگ قهرمانان 
باید به مصاف سه حریف قدرتمندش 
مى رفت بلکه در لیگ هــم با فوالد 
و پرســپولیس بازى داشت و عجیب 
نبود که از اسفند به عنوان ماه کابوس 
وار اســتقالل نام مى بردنــد با این 
همه شفر و شــاگردانش، توانسته اند

 این ماه را تبدیل به یک ماه رویایى کنند. آنها در لیگ قهرمانان موفق شدند الریان را در قطر متوقف کنند و الهالل را شکست 
دهند. در لیگ هم که فوالد قربانى طوفان آبى ها شــد و ماجراى دربى را هم مى دانید. فعال که اســفند ماه رویایى براى 
آبى ها بــوده و اگــر آنهــا بتواننــد از بازى بــا العین هــم نتیجــه خوبــى بگیرند قطعــا این مــاه، رویایــى تر هم 

خواهد شد. 

ه هیچ شباهتى 
سپولیس ندارد.

ـاره تبدیل به 
که از خیر هیچ 
د و در هر بازى 

 است. آخر هفته 
– الریان – همگروه 

–مانــان – رفت 
ه عجیب 
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م بــه نام خودش ثبت کند. 
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زى براى توصیف گل طارمى 
ى در الغرافه آمار خیلى خوبى 
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عملیات احیا 
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6،  دوباره در کمین اس اس!عجب ماهى شد!
رییس هیئت کشتى استان اصفهان گفت: اگر خادم هم به 
فدراسیون کشتى برگردد ما دیگر به هیئت کشتى اصفهان 

برنمى گردیم.
محمد مجیــرى در گفت و گو با ایمنا، در مورد اســتعفا از 
ریاست هیئت کشتى استان اصفهان اظهار کرد: مشکل ما 

در واقع با اداره کل ورزش و جوانان استان است.
وى افزود: عدم حضور خادم ضربه به کشتى کشور است 
و اینکه برگردد یا نه را نمى دانم. اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان متولى ورزش استان است نه من و مدیرکل 
باید بستر را فراهم کند تا ما به عنوان متولى ورزش کار و 
کشتى گیر تربیت کنیم، نه اینکه در زمان رسیدن به موفقیت 

بیایند و با ورزشکاران عکس یادگارى بیندازند.
مجیرى ادامه داد: متأســفانه جاى ما با مدیرکل ورزش و 
جوانان عوض شــده و ما متولى ورزش شده ایم. از طرف 
دیگر مدیرکل سنگ جلوى پاى ورزش استان مى اندازد. 
رییس هیئت کشتى اســتان اصفهان گفت: هفته گذشته 
کشتى گیران براى تمرین به ورزشگاه تختى رفته اند، اما 
به در قفل زده  بودند و بچه ها پشت در مانده اند! مى گویند 
سالن را به مزایده گذاشــته ایم، در حالى که نام ورزشگاه 
تختى است و سالن تخصصى کشتى است و 50 سال در آن 
تمرین شده و امثال محمد طالیى از این سالن افتخار کشور 
شده اند و افرادى مانند پهلوان قنبرى و پهلوان مقرب در آن 
کار کرده اند. سالن تختى را بدون اطالع ما به مزایده گذاشته 
و به هیئت دیگرى اختصاص داده و کشتى گیران را مقابل 

ما قرار داده اند.
وى اظهار کرد: مگر من چقدر حوصله و توان دارم و شاید 
اگر من نباشم، مدیرکل ورزش و جوانان استان راحت تر به 
اهدافى که در ورزش دارد برسد. مجیرى افزود: رسول خادم 
با حدود 40 رأى رییس فدراســیون کشتى شد، اما اکنون 
خیلى راحت مى گوید نمى تواند به ریاست ادامه دهد. عدم 
همراهى با ورزش کشتى استان هم، بزرگ ترین مشکل ما 

با مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان است.
وى در مورد اینکه آیا این مشکالت را با مدیرکل ورزش و 
جوانان در میان گذاشته است یا خیر اضافه کرد: در سه سال 
و نیم سال گذشته همیشه مشکل داشتیم، اما هیچ وقت 
نتوانستیم به تفکرات وى نزدیک شویم. مدیرکل ورزش و 
جوانان متولى اصلى ورزش استان است و باید فضا را آماده 
کند و این تقابل با ورزش را درك نمى کنم. وى به عنوان 
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان حقوق مى گیرد 
و ما باید بازوان وى در جهت رشــد و توسعه ورزش  استان 
باشیم، اما وى هیئت کشتى را یک هیئت همراه نمى داند. 
شاید برخى روساى هیئتها به خاطر حفظ جایگاه خود، حرف 
خود را صریح نمى زنند، اما این موضوع براى من مهم نیست 

و شاید در جاى دیگرى مفیدتر باشم.

با اعالم معاون ورزشــى باشگاه استقالل 
سرمربى آلمانى این تیم یک فصل دیگر در 

جمع آبى ها باقى خواهد ماند.
 خبر پیشــنهاد الهالل به وینفرد شفر بعد از 
پیروزى شیرین استقالل برابر پرسپولیس  
موجى از نگرانى را در دل هواداران این تیم به 

وجود آورده است.
شفر موفق شده تیم استقالل بحران زده را 
به یک تیم قدرتمند در فوتبال ایران و آسیا 
تبدیل کند و به همین دلیل هواداران این تیم 
اعتقاد دارند کار او تازه شروع شده است ولى 
پیشــنهاد این مربى آلمانى از الهالل باعث 
شــده هواداران این تیم از حضور این مربى 
آلمانى روى نیمکت تیم شان براى فصل بعد 

مطمئن نباشند.
ماجرا از این قرار است که شفر در هفته نهم 
لیگ برتر قرارداد یک فصل و نیمه با استقالل 
امضا کرد ولى گفته مى شود براى سال دوم 
2 طرف باید براى ادامه همکارى با هم توافق 
کنند.با این حال پندار توفیقى در گفت و گویى 
این شایعه را رد مى کند: اصال چنین چیزى 
درست نیست. در قرارداد آقاى شفر آمده که 
اگر ایشان براى فصل اول بتواند قهرمان جام 
حذفى بشود یا از طریق لیگ سهمیه بگیرد 
قرارداد او به طور اتوماتیک تمدید مى شود 
و هیچ پیش شرطى هم وجود ندارد. ایشان 
شرطى براى تمدید قرارداد براى سال دوم 
ندارند و با این شرایط قرارداد ایشان به طور 
اتوماتیک تمدید خواهد شد.او در پایان گفت: 
هر دو طرف از همکارى با هم راضى بوده و هر 
دو طرف تمایل به ادامه همکارى داریم. با این 
شرایط خیال هواداران استقالل راحت باشد و 
ما حداقل یک سال دیگر هم با آقاى شفر ادامه 
مى دهیم اما مطمئن هستم ایشان براى مدتى 
بیشتر از یک سال هم روى نیمکت استقالل 
خواهد نشست. کار شــفر تازه در استقالل 
شروع شده است و ما مى خواهیم ایشان را 

براى طوالنى مدت در اختیار باشیم.

شفر مى ماند 

رئیس هیئت کشتى استان اصفهان:

خادم هم برگردد
 ما به ُکشتى برنمى گردیم
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یک متخصص طب ورزشى گفت: پیاده روى یکى از ورزش هایى است 
که براى همه افراد توصیه مى شــود، اما زمان، مکان و شرایط فرد در 
اثرگذارى این ورزش بسیار مؤثر اســت یعنى پیاده روى ممکن است 

براى همه افراد مناسب نباشد.
شاهین صالحى افزود: پیاده روى در مسیرهاى شیب دار باعث 

افزایش فشار به قلب افراد مى شــود و اگر کسى قلبى نارسا 
یا بیمارى هاى ریوى داشته باشد، این پیاده روى مى تواند 

مخرب باشد.
وى با بیان اینکه نمى توان براى پیاده روى دســته بندى 
خاصى انجــام داد، اضافه کرد: افراد ظرفیت تنفســى و 
وضعیت فردى متفاوتــى دارند، حتى کســانى که دچار 

بیمارى هاى قلبى- عروقى یا تنفسى هستند هم ممکن است 
شرایط متفاوتى را تجربه کنند، بنابراین نمى توان براى همه گروه ها 
زمان خاص یــا وضعیت خاصى براى پیــاده روى تعریف کرد و افراد 
خودشان باید با توجه به وضعیت جسمانى و آمادگى بدنى شان اقدام 

به پیاده روى کنند.
صالحى تصریح کرد: اینکه افراد چقدر براى انجام پیاده روى آمادگى 

دارند، باید از طریق تست هاى پزشکى مورد بررسى قرار بگیرد.
این متخصص پزشکى ورزشى، تمرینات ورزشکاران با دستگاه تردمیل 
را نوع دیگرى از پیاده روى دانست و افزود: کسانى که ورزش مى کنند 
معموًال سالم هستند که یا به صورت آماتور کار مى کنند که سن پایینى 
دارند و خطرى آنها را تهدید نمى کند یا کسانى  هستند که مربى دارند 

و از اصول پیروى مى کنند.
وى اضافه کرد: مورد مهم،  اســتفاده افراد سن باال با بیمارى هاى 
زمینه اى و ریزفاکتورهاى بیمارى اســت که مى تواند آســیب 

جدى اى به آنها وارد کند.

یک متخصص گوش و حلق و بینى درباره علل خر 
و پف و راه هاى درمان آن توضیح داد و گفت: خر و 
پف مى تواند به دلیل بروز مشکالتى در ناحیه عقبى 

دهان،  حلق و زبان کوچک باشد.
علیرضــا فقیهــى افزود: خــر و پف بــه تنهایى 
بیمــارى نیســت، بلکــه یــک عالمت اســت 
نــد شــامل طیــف بیمارى هایــى  و مى توا
شــود کــه باعــث وقفــه تنفســى و آپنــه

 مى شوند.
وى با بیان اینکــه اگر خر و پف با وقفه تنفســى 
همراه باشــد، مى  تواند به ســردرد صبحگاهى، 
کاهــش تمرکز فــرد و خواب آلودگــى در طول 
روز منجــر شــود و در ایــن حالــت، درمان آن 
ضرورى اســت، ادامه داد: معموًال علت این نوع 
خــر و پف مشــکالت و افتادگى قســمت عقبى 
دهان، حلق و زبــان کوچک یا زبان نرم اســت 
که در این صورت، بیمار را به کلینیک خواب ارجاع 

مى دهیم.
این متخصص گوش و حلق و بینى توضیح داد: در 
کلینیک خواب بررســى مى شود که میزان انسداد 
تنفسى چقدر است و بر اساس این تشخیص، نسبت 

به جراحى کردن بیمار تصمیم گیرى مى شود.
وى عنوان کرد: در شــایع ترین نوع جراحى، حلق 
و زبان کوچــک و قاعده زبان مــورد جراحى قرار 
مى گیرد و افتادگى این نواحى را برطرف مى کنیم، 
همچنین استفاده از لیزر RF که موجب جمع شدن 
ناحیه کام مى شــود نیز یکى دیگــر از روش هاى 

درمان خر وپف همراه با وقفه تنفسى است.
وى با اشاره به اینکه خر وپف در کودکان معموًال 
به دلیــل بزرگى لوزه هــاى کامى و لوزه ســوم 
اســت، اضافه کرد: اگر خر وپف در کودك باعث 
بیمارى هایى مانند وقفه تنفســى، عفونت گوش 
یا عفونت ســینوس شــود،  عمل برداشتن لوزه را 

انجام مى دهیم. 

جالب اســت بدانید که ماء الشــعیر یک نوشــیدنى کامًال باستانى و 
ایرانى است. باستان شناسان در محدوده شــهر سوخته دریافتند که 
مردم این شهر از آب انگور و ماء الشــعیر به عنوان نوشیدنى استفاده 

مى کردند.
ماءالشعیر از موادى همچون مالت، رازك، آب آشامیدنى و گاهى مخمر 
تولید مى شود. این مواد موجب شده است تا ماءالشعیر یک نوشیدنى 
ویژه براى افرادى باشد که با گرفتگى عروق قلبى مواجه هستند، زیرا 

ماءالشعیر در پیشگیرى از لخته شدن مفید است.

ماءالشــعیر همچنین از دیابــت جلوگیــرى مى کند و بــا افزایش 
استحکام اســتخوان ها، مانع از پوکى اســتخوان مى شود. همچنین

 بــه دلیــل وجــود برخــى از ویتامین هــاى گــروه B در
 ماء الشعیر، نوشیدن آن براى سالمتى پوست مفید است و آن را 

شفاف و قابل انعطاف تر مى کند.
 ،B ماالشــعیر منبــع غذایى مالــت جــو، ویتامین هاى گــروه

ویتامیــن C، گلوکــز، اســید هاى آمینــه و آب کربوناته
 است. 

مواد غذایى تقویت کننده عملکرد مغز به خوبى شناخته شده هستند، اما در 
این میان خوراکى هایى هستند که مصرف آنها باعث تخریب این عملکرد 

و خطر ابتال به آلزایمر مى شود.

نوشیدنى هاى شیرین
 سیســتم تنظیم کننده مغز نمى  تواند از عهده کالــرى  هاى موجود در 
نوشیدنى هاى شیرین برآید. شواهد نشان مى  دهد که نوشیدنى  هاى 
شیرین گرسنگى را همانند غذاهاى جامد کاهش نمى  دهد. به همین علت 
مقدار بیشترى از این نوشیدنى  ها مصرف مى  شود. از آنجایى که بیشتر افراد 
از سیگنال  هاى گرسنگى و سیرى خود به عنوان راهنماى خوردن استفاده 
مى  کنند، به سیستمى که بتواند به درستى کار کند نیاز خواهند داشت. براى 
کمک به انجام این کار، مى  توان غذاهاى کامل مصرف کرد، تمرینات 

ورزشى انجام داد و از خوردن موادى همچون نوشابه صرف نظر کرد.

غذاهاى فرآورى شده 
سطوح باالى چربى و کلسترول موجود در این غذاها در دیواره هاى شریان 

تأمین خون به مغز رسوب مى کند. عدم خون رسانى کافى در نهایت باعث 
سکته مغزى مى شود. عالوه بر این، مصرف این نوع غذاها باعث ترویج 
چاقى و التهاب در بدن مى شوند که این دو عامل خود، ریسک فاکتورهاى 

ابتال به مشکالت شناختى هستند.

شیرین کننده هاى مصنوعى
 محققان این نکته را به وضوح ثابت کرده اند که استفاده از شیرین کننده 
هاى مصنوعى خطر ابتال به دیابت نوع 2 را افزایش مى دهند. این نکته را 
باید بدانید که اگر مبتال به دیابت نوع 2 باشید، خطر ابتال به بیمارى آلزایمر 
در شما چهار برابر نسبت به سایرینى که دیابت ندارند، بیشتر مى شود. 
دیابت باعث کاهش حساسیت به انســولین، افزایش قند خون و خطر 

انحطاط مغزى خواهد شد.

ماهى
 همیشــه گفته ایم که ماهى ها به دلیل دارا بودن امگا 3 براى مغز مفید 
هستند. اما ماهى هاى چرب مانند ماهى آزاد و تن حاوى فلزات سنگین 

به خصوص جیوه اقیانوس ها نیز هستند. همه فلزات سنگین کمابیش 
در افزایش خطر ابتال به آلزایمر نقش دارند و باعث کاهش قدرت درك 
مى شوند. بهتر است ماهى هایى مانند ماهى ساردین و ماهى خال مخالى 
که حاوى جیوه کمترى هستند را انتخاب کنید. ماهى هاى پرورشى کنترل 
شده نیز انتخاب هاى مناسبى هستند چون جیوه موجود در آنها کمتر از جیوه 
ماهى هاى پرورش یافته در دریاهاى آلوده است. با این حال هیچ وقت از 
خوردن ماهى غافل نباشید. الزم است که هر هفته دو مرتبه ماهى میل 

کنید چون فواید آن بیش از مضراتش است.

چربى هاى ترانس
 اسیدهاى چرب ترانس در غشاهاى سلول هاى عصبى وارد شده و باعث 
سفتى و کاهش واکنش هاى این سلول ها مى شوند. این مسئله نیز روى 
آمادگى نورون ها یا همان سلول هاى عصبى تأثیر منفى مى گذارد. کاهش 
واکنش هاى این سلول ها باعث کاهش قدرت به خاطر سپارى و افزایش 
خطر افسردگى و غیره مى شود. بهتر است مواد غذایى سرشار از امگا 3 
مانند ماهى ها، روغن هاى گیاهى، آجیل ها، بذر کتان و... را به رژیم تان 

اضافه کنید و تا حد امکان از مصرف مواد 
غذایى حاوى چربى هاى اشــباع شده 
و اســیدهاى چرب ترانس موجود در 
مواد غذایى فرآورى شــده و صنعتى 

بپرهیزید.

غذاهاى منجمد
 مصرف مــواد غذایــى یــخ زده به 

طور منظم، مــى تواند خطــر ابتال به 
آلزایمــر را افزایش دهــد و همچنین به 

زوال عقــل کــه ناشــى از تخریــب 
سلول هاى مغزى در طول زمان است منتهى 

شود.

زردى پوست حالت ناخوشایندى است که تقریباً هیچکس 
نمى تواند با آن کنار بیاید و در چنین مواقعى، افراد ســعى 

مى کنند براى برطرف کردن آن اقدام کنند. 
زردى علل متفاوتى دارد که تشخیص آن از عهده بیمار خارج 
است. این حالت گاهى خطرناك و گاهى هم کامًال بى خطر 
است. زردشدن پوست و غشاى صلبیه چشم، نشان باال بودن 
بیلى روبین خون است که به آن «زردى» یا «آیکتز» گفته 
مى شود. زردى پوست  معموًال در نور طبیعى نمود بهترى 
دارد و واضح تر مشاهده مى شود. در ادامه این مطلب به چند 

دلیل شایع زردى پوست اشاره شده است که مى خوانید. 

 التهاب کیسه صفرا و مجارى صفراوى
 التهاب مجارى صفراوى باعث زردى و درد ناحیه شکم، تب 
و خارش مى شود. التهاب کیسه صفرا یا کولیت نیز موجب 
زردى غیر انسدادى در پوست مى شود. البته سنگ هاى 
کیسه صفرا که باعث انسداد مجراى صفرا شوند نیز عالوه 

بر درد، ممکن است باعث زردى پوست شوند.

زردى پوست در کودکان
کودکان در بدو تولد ممکن اســت دچار زردى پوســت 
باشــند که ناشــى از باال بودن بیلى روبین خون است و با 
مراقبت هاى ویژه برطرف مى شود. کودکان بزرگ تر نیز 
ممکن است زردى پوست داشته باشند. در این موارد، معموًال 
اگر مشکل خاصى وجود نداشته باشد، به تدریج و با افزایش 

سن کودك زردى برطرف خواهدشد.

 سیروز کبدى
 سیروز کبدى باعث زردى خفیف تا متوسط مى شود. خارش 
پوست، بزرگى شکم در اثر آب آوردن، ضعف و خستگى، 
تورم پاها، تهوع و استفراغ و در مراحل شدید، کاهش سطح 
هوشیارى از عالئم این بیمارى هستند. سیروز کبدى باید 
کنترل شــود، در غیر این صورت احتمال فوت بیمار وجود 
دارد. بسیارى از این بیماران از خارش پوست شکایت دارند 
که با تجویز لوسیون هاى مخصوص و کرم هاى ضدخارش 

مى توان خارش پوست را کاهش داد.

 سرطان هاى گوارشى
 شاید مهمترین علت زردى پوست، سرطان کبد و سرطان 
کیسه صفرا باشد که البته این بیمارى ها صرفاً یک عالمت 
ندارند و عالمت هاى زیاد دیگرى هم مشاهده مى شود. 
دردهاى شــکمى، تب و لرز، کاهــش وزن، خارش، بى 
اشتهایى، دفع مدفوع چرب، ضایعات پوست و... از عالیم 

توأم با زردى هستند.

 مصرف بعضى از داروها و غذاها
 اما یکى از مهمترین علل زردى پوســت، مصرف بعضى 
داروهاست. بعضى از داروها مانند قرص هاى ضدباردارى، 
استامینوفن، داروهاى استروئیدى و... باعث زردى پوست 
مى شــوند. به همین دلیل وقتى بیمارى با زردى پوست 
مراجعه مى کند، یکى از ســئوال هاى رایج اطالع از نوع 
دارویى اســت که بیمار مصرف مى کند. نــوع تغذیه نیز 
مى تواند در رنگ پوست نقش داشــته باشد. مصرف زیاد 
غذاهاى حاوى کاروتن که در سبزیجاتى مثل هویج دیده 
مى شود، موجب زردى پوست خواهدشد. البته این رنگدانه 
در پوست وجود دارد و تجمع آن هم در پوست ژنتیکى است، 
ولى در بعضى از افراد ممکن اســت زیاد باشد یا با مصرف 

غذاهاى حاوى کاروتن بیشتر شود.
بتاکاروتن در هویج، گوجه فرنگى، نخود سبز، کلم و... وجود 
دارد و اتفاقاً باعث خوشرنگ شــدن پوست مى شود، ولى 
زیاده روى در آن اصًال توصیه نمى شود. توجه کنید این مواد 
خوراکى در افرادى که پوست زرد ژنتیکى دارند نباید حذف 
شود، بلکه فقط باید تعادل را حفظ کرد. کم آبى پوست را هم 
باید مدنظر داشت. البته کم آبى باعث زردى نمى شود، ولى 
درخشش پوست را کاهش مى دهد و موجب تیرگى، خشکى 
و بد رنگى آن مى شود و در افرادى که زردى ژنتیکى دارند، 

نمود بیشترى پیدا خواهدکرد.

عمل جراحى
 بعضى از افراد نیز بعد از عمل جراحى دچار زردى پوســت 
مى شــوند. در جراحى هایى که روى کبد انجام مى شود، 

بیشتر شاهد زردى پوست هستیم.

 ضربه به پوست
 مورد بعــدى خونمردگــى بعد از 

ضربه است که در این مواقع با 
تغییرات رنگ مواجه هستیم. 

قسمت آســیب دیده بدن 
ممکن است قرمز رنگ، 
کبود مایل بــه آبى تیره 
و زرد شــود. این نوع از 
زردى بــه تدریج بهبود 

خواهدیافت.

زردى ژنتیکى و 
نژادى

 گاهــى زردى پوســت 
زمینــه ژنتیکــى دارد. مثًال 

فردى که از بدو تولد پوســت 
زردى داشته یا پوست تیره که به 

زردى مى زند. در این افراد پوســت 
بدن و ملتحمه چشــم و حتــى زیر زبان 

به زردى مى زنــد. با آزمایش هــاى کلى و 
تشــخیصى براى این افراد، هیچ عالمت و نشــانه

 بیمارى اى دیده نمى شــود. براى تغییر رنگ پوست این 
افراد نمى توان کار خاصى انجام داد. در صورتى که بیمار 
خانم باشد مى توان توصیه کرد از کرم هاى آرایشى براى 
روشن کردن و تغییر رنگ پوســت استفاده کند. بعضى از 
بیمارى هاى ژنتیکى مانند «ژیلبرت» که بى خطر هستند 
نیز مى توانند باعث زردى شوند. این افراد، هنگام گرسنگى 
و تشنگى دچار زردى پوست مى شوند که معموًال گذراست. 

کم خونى
 بیماران دچار کم خونى هم ممکن اســت پوســت رنگ 
پریــده و مایل به زرد داشــته باشــند، بــه خصوص در 

کم خونى هاى داسى شکل این حالت شدیدتر دیده 

مى شــود. افراد دچار کم خونى عالیمى مانند خستگى، 
ضعف، تعریق، تپش قلب و... دارند. در این مواقع باید براى از 
بین بردن زردى پوست، کم خونى جبران و بیمارى کنترل 

شود.

نارسایى قلبى
 در بیمارى نارسایى قلبى، بیماران اغلب دچار سیانوز (نوعى 
تنگى نفس) هستند، ولى در این مواقع ممکن است رنگ 

پوست زرد هم به نظر برسد.

 اگر با زردى پوست و ملتحمه چشــم مواجه شدید، حتمًا 
براى یافتن علت به پزشــک مراجعه کنید. زردى ممکن 
است علت خاصى نداشته یا نشانه یک بیمارى جدى باشد. 
آزمایش هــاى تخصصى زیــادى از جمله تســت هاى 
کبدى، سنجش سطح آنزیم هاى بدن، سونوگرافى و... وجود 
دارد که مى توان علت را خیلى زود پیدا کرد. وقتى بیمارى 
وجود دارد، براى از بین بردن زردى حتماً باید بیمارى درمان 
یا کنترل شــود، ولى در  زردى هاى ژنتیکى نمى توان کار 

زیادى براى فرد انجام داد.

 همه دالیل زردى پوست

این مواد غذایى  را نخورید تا آلزایمر نگیرید
کنید و تا حد امکان از مصرف مواد  ه

ى حاوى چربى هاى اشــباع شده 
ـیدهاى چرب ترانس موجود در
غذایى فرآورى شــده و صنعتى 

زید.

غذاهاى منجمد
یــخ زده به  غذایــى ف مــواد

منظم، مــى تواند خطــر ابتال به 
را افزایش دهــد و همچنین به  مــر
 عقــل کــه ناشــى از تخریــب

ل هاى مغزى در طول زمان است منتهى 

یرید ر ی ز رید

یک روانشناس با تأکید بر اینکه ورزش نقش بسزایى در درمان انواع بیمارى هاى روانى دارد، در مورد 
درمان وسواس و افسردگى و اضطراب با استفاده از چند راهکار توضیح داد.

ابوالقاسم خوش کنش با اشاره به نقش ورزش در درمان بیمارى هاى روانى اظهارکرد: افراد افسرده 
به دلیل اینکه آب میان بافتى کمى دارند، نسبت به دیگران آب و چاى کمترى مصرف مى کنند، اما 
انجام پیاده روى، آب میان بافتى را به حرکت در مــى آورد و با مصرف آب، نیاز بدن به آب نیز مرتفع 

مى شود.
وى ادامه داد: پیاده روى، طناب زدن و استخر رفتن، در مرتفع کردن استرس و اضطراب و وسواس 
بسیار مؤثر است. وى افزود: در اثر اضطراب، نوعى عرق بدبو از بدن متصاعد مى شود که با پیاده روى 

و مصرف آب، کنترل مى شود. 
خــوش کنــش بــا تأکیــد بــر اینکــه ورزش کــردن آداب خاصــى دارد، بــه افــراد توصیه 
کرد تــا ورزش را بــه صورت ممتــد و بــه گونــه اى انجام دهنــد که بــه قلب و انــدام هاى

 درونى شان فشار وارد نشود تا دچار مشکالت پس از آن نشوند. 

درمان وسواس و افسردگى با چند راهکار کم خرج

پیاده روى براى همه مناسب نیست
زش هایىاست
 شرایط فرد در 
ى ممکن است 

ار باعث 
 نارسا 
واند 

دى
ى و
چار

است 
ىهمه گروه ها 
یفکرد و افراد 
دنى شان اقدام 

ده روى آمادگى 
ر بگیرد.

د تردمیمیل  دستگاه
کمى کنندنند  ورزش 
 که سن پایینىینى
که مربى دارندند

اىهاى یمارى
د آســیبب

ی ب

خر و پف همراه
 با وقفه تنفسى را 

جدى بگیرید

خواص فوق العاده ماء الشعیر
یابــت جلوگیــرى مى کند و بــا افزایش 
انع از پوکى اســتخوان مى شود. همچنین

ــى از ویتامین هــاى گــروه B در
است و آن را ىسالمتى پوست مفید

ى کند.
 ،B مالــت جــو، ویتامین هاى گــروهB

ســید هاى آمینــه و آب کربوناته

ر وص ب ب زر یلب و پری
کم خونى هاى داسى شکل این حالت شدیدتر دیده 

ر ن م ع و ین ر ى و س) ى
پوست زرد هم به نظر برسد.

 ماء الشعیر
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«وقتى وارد خانه شدم خاله و پسر خردسالش را به شکل 
دو حیوان دیدم که غرش مى کردند. من از ترسم با چاقو 
به جانشان افتادم.» اینها بخشى از اظهارات پسر جوان در 
دادگاه است که در توهم شیشه دست به جنایتى فجیع زد.

بیست و یکم دى   ســال 94، مأموران پلیس از قتل زن 
جوانى در یکى از خانه هاى خیابان اقبالى حوالى میدان 
امام حســین (ع) باخبر و راهى محل شدند. جسد متعلق 
به زن 36 ساله اى به نام «ســارا» بود که بر اثر ضربات 
چاقو کشته شده بود. همزمان با انتقال جسد به پزشکى 
قانونى، پسر هشت  ساله آن زن که «اشکان» نام داشت 
و از ناحیه گردن به شدت زخمى شده بود به بیمارستان 
منتقل شد. مرد جوانى که در محل حضور داشت به پلیس 
گفت: «صاحب یک بنگاه امالك هستم. ده روز پیش این 
زن همراه پسر خردسال و خواهرزاده اش به نام «شهروز» 
براى اجاره خانه به بنگاه آمدند. چنــد مورد خانه به آنها 
معرفى کردم، اما پولشان کم بود و با آن مبلغ نمى توانستند 
مورد خوبى اجاره کنند. آنجا بود که کمک خواستند و من 
هم از سر دلســوزى زیرزمین خانه ام را به طور موقت در 
اختیار آنها گذاشتم تا در فرصتى مناسب برایشان خانه اى 

با مبلغ مناسب پیدا کنم.» 
او در ادامه گفت: «امروز صبح مقابل خانه آنها رفته بودم 

تا در مورد خانه اى براى اجاره صحبت کنم، اما کسى در 
را باز نکرد. کمى که دقت کردم، دیدم کفش  آنها پشت 
در است. مشکوك شدم و به داخل اتاق رفتم که لکه هاى 
خون مرا کنجکاو کرد. جلوتر که رفتم پتویى را دیدم که 
در گوشه اتاق بود. وقتى آن را کنار زدم با جسد خونین زن 
جوان و پسر بچه اش روبه رو شدم. سارا از نفس افتاده بود، 
اما پسربچه اش به سختى نفس مى کشید، گفت شهروز 

آنها را با چاقو زده است.» 
به دنبال اظهارات مرد بنگاهدار تالش براى شناسایى و 
دستگیرى شهروز  20 ساله آغاز شد تا اینکه دو هفته بعد 
از حادثه پلیس وى را بازداشت کرد. پسر جوان در همان 
بازجویى هاى مقدماتى به قتل اعتراف کرد و گفت: «در 
توهم مصرف شیشه، خاله و پسرخاله ام را مثل حیوانات 
عجیب مى دیدم که صداى وحشتناکى داشتند به همین 

دلیل آنها را کشتم!» 
بعد از بازسازى صحنه جرم از سوى متهم، کیفرخواست 
علیه وى صادر و پرونده بعد از کامل شــدن تحقیقات به 
شعبه هشــتم دادگاه کیفرى یک استان تهران فرستاده 
شد. در اولین جلسه محاکمه که به ریاست قاضى توکلى 
در همان شعبه تشکیل شد، اولیاى دم درخواست قصاص 
کردند. در ادامه متهم با اقرار به جرمش در شــرح حادثه 

گفت: «یک ماه قبل از حادثه بــرادر کوچک ترم در اثر 
تصادف فوت شــد و تأثیر بدى در روحیه ام گذاشــت به 
همین دلیل سراغ شیشه رفتم. چند روزى بود که شیشه 
مصرف مى کردم و حال طبیعى نداشتم که تصمیم گرفتم 
براى کار به تهران بیایــم و مدتى در خانه خاله ام زندگى

 کنم.»
او در خصوص قتل گفت: «آن شب شیشه مصرف کرده 
بودم و حال طبیعى نداشتم. خاله و پسرخاله ام را به شکل 
حیوانات عجیبى دیدم که صداهاى وحشــتناکى از خود 
در مى آوردند و گویا قصد داشــتند به سمتم حمله کنند. 
آنجا بود که از آشــپزخانه چاقویى برداشتم و چند ضربه 
به گردنشان زدم. دقایقى که گذشــت و به حال طبیعى 
برگشتم متوجه حادثه وحشــتناك شدم. از ترس پتویى 
روى آنها کشیدم و از خانه فرار کردم. فکر مى کردم اشکان 

نیز کشته شده باشد که خدا را شکر این اتفاق نیافتاد.» 
متهم در حالى که ســرش پایین بود در آخرین دفاعش 
گفت: «باور کنید آن لحظه حال طبیعى نداشتم و بر اثر 
مصرف شیشه دست به چنین کارى زدم. حاال پشیمانم 
و از روى همه خانواده شــرمنده ام. از آنها مى خواهم مرا 
ببخشند. » در پایان هیئت قضائى براى صدور رأى وارد 

شور شد.

خاله و پسرش را  به شکل حیوان درنده دیدم
قاتل شیشه اى در دادگاه:

رئیس دانشکده هنر دانشــگاه  شوشتر مرگ دانشجوى 
دختر در خوابگاه این دانشکده را تأیید کرد.

منصور کاله کج، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان،  
با تکذیب خبر خودکشى این دانشجوى 22 ساله اظهار 

کرد: متوفى سابقه قبلى بیمارى داشته است. 

وى تصریح کرد: دانشجویان پس از اطالع از مرگ این 
دانشجو به سرپرست خوابگاه اطالع داده اند و جسد وى از 
طریق اورژانس و مراجع قانونى به پزشکى قانونى منتقل 
شد. رئیس دانشکده هنر دانشــگاه شوشتر افزود: علت 

دقیق مرگ این دانشجو در دست بررسى است.

معلم صورت دانش آموز را کبود کرد

پســر14 ســاله در سروســتان حین بازى باسالح 
شکارى دختر عموى هشت ساله خود را به کام مرگ 

فرستاد.
به گزارش مهر، معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى 
استان فارس گفت: پسر14 ســاله در روستاى بکت 
شهرستان سروستان حین بازى باسالح شکارى دختر 

عموى8ساله خود را به کام مرگ فرستاد.
سرهنگ کاووس محمدى افزود: پسر عمو به تصور 

اینکه ســالح خالى ازگلوله است باشــوخى آن را به 
ســمت دختر عموى خود گرفت و ناگهــان وى را از 
ناحیه گردن مصدوم  کرد و دختر هشت ساله نیز دردم 

فوت مى کند. 
وى بیان کرد: طبق بررسى هاى صورت گرفته سالح 
مذکور غیرمجاز بوده است و پســر14 ساله دستگیر 
و سالح کشف شــد و پرونده به مرجع قضائى ارجاع 

داد شد.

یک منبع آگاه اعالم کرد: پلیس به دنبال کشف قاتل 
یا قاتلین یک خانم 32 ساله برازجانى است که جمعه 

شب مفقود و بامداد روز شنبه جسدش پیدا شده بود.
این منبع آگاه در شهرستان دشتستان اظهار کرد: جمعه 
شب پلیس شهر برازجان مرکز شهرستان دشتستان در 
جریان مفقودى خانمى 32 ساله اى قرار گرفت که به 
منزل مراجعه نکرده بود. وى افزود: تالش براى یافتن 
این فرد در مجموعه شهرستان آغاز شد که در نهایت 

در ساعات نخستین بامداد روز شنبه، جسد وى در حالى 
که در یک دستگاه خودروى پراید قرار داشت، در مسیر 
جاده دسترسى به کارخانه آسفالت برازجان کشف شد. 
این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، تصریح 
کرد: در بررسى جسد این خانم، مشخص شد که وى با 

گلوله به قتل رسید.
پلیس به دنبال کشف علل این حادثه و شناسایى قاتل 

یا قاتلین این خانم 32 ساله برازجانى است.

دختر نوجوانى که میان اتاقک و کفى حمل بار کامیونت خاور در تهرانســر گرفتار شــده بود با تالش آتش نشــانان  نجات 
داده شد.

به گزارش میزان، وقوع  این حادثه ظهر جمعه توسط شــهروندان به سامانه 125 آتش نشانى اطالع داده شد که با هماهنگى 
ستاد فرماندهى آتش نشــانى تهران، بى درنگ آتش نشانان ایســتگاه 104 به محل حادثه واقع در تهرانسر، بلوار دریا اعزام 

شدند.
به گفته على قهرمانلو، فرمانده آتش نشانان اعزامى، دخترى 15 ساله به دالیل نامعلومى در بین قسمت اتاقک و کفى حمل بار 

یک خاور گیر کرد و دیگر نتوانست از این قسمت خود را رها سازد.
 وى ادامــه داد: آتــش نشــانان بالفاصلــه با رعایــت کامل نــکات ایمنــى و قطع برق خــودرو، بــا اســتفاده از لوازم 
نجات ابتــدا اقدام به فضاســازى و زیاد کــردن فاصله بین دو قســمت اتاقک و کفى کردند و ســپس این دختــر را که به 
شــدت ترســیده بود، ســالم بیرون آوردند. قهرمانلو گفت: علت بروز این حادثه توســط کارشناســان در دســت بررسى

 است.

یک دانش آموز شهرستان اللى در حیاط مدرسه کشته 
شد.

 مدیر روابط عمومى آموزش وپرورش استان خوزستان 
گفت: درگیرى دو دانش آموز در یکى از دبیرستان هاى 
شهرســتان اللى منجر به فوت یکــى از دانش آموزان 
شد. ســعید رضوانى در رابطه با درگیرى دو دانش آموز 
با یکدیگر گفت: روز شــنبه در حادثه اى که در یکى از 
دبیرستان هاى شهرســتان اللى رخ داد، دو دانش آموز 
پسر با یکدیگر درگیر شــدند و این مسئله منجر به فوت 
یکى از آنها شــد. وى افزود: ماجرا بدین شرح بود که دو 
همکالسى در زنگ تفریح با هم درگیر مى شوند و یکى 
از آنها با مشت به گردن همکالسى خود مى زند که این 
مسئله منجر به بیهوشى دانش آموز شده و با انتقال او به 

بیمارستان، متأسفانه با وجود تالش کادر پزشکى شاهد 
فوت این دانش آموز بودیم.

مدیر روابط عمومى آموزش  و پرورش استان خوزستان 
گفت:  تیم بازرسى آموزش  و پرورش و نیروى انتظامى در 
محل حادثه حاضر شد و اطالعات تکمیلى تر درباره این 

رابطه و دالیل وقوع این اتفاق اعالم خواهد شد.
در همیــن رابطه مصطفــى فاریابى، مدیــر آموزش و 
پرورش شهرستان اللى گفت:  متأسفانه با توجه به اخبار 
واصله در دبیرستان حضرت رسول اکرم (ص) روستاى 
«دره برى» شهرســتان اللى به دلیل مشــاجره دو تن 
از دانش آمــوزان، دانش آموز «میالد ســلیمانى» بر اثر 
جراحت وارد شــده و پس از تالش هاى تیم درمانى در 

بیمارستان فوت شد.

گیر کردن دختر نوجوان بین اتاقک و کفى حمل بار خاور

پسر14ساله، دخترعموى 8 ساله خود را کشت 

کشف جسد زن جوان در پراید 

درگیرى مرگبار 2هم کالسى در حیاط مدرسه 

مرگ دانشجوى دختر در خوابگاه 

فرماندار شهرستان خاش گفت: عملیات جستجو و امداد 
و نجات در منطقه کوهستانى تفتان با تالش حدود 24 
ســاعته نیروهاى مردمى و امدادگران بــراى یافتن دو 
کوهنورد گرفتار شده در ارتفاعات قله تفتان با موفقیت 

به پایان رسید.
محمداکبر چاکرزهى با اشاره به اینکه حوالى ظهر جمعه 
سه کوهنورد به دلیل عدم آشنایى کافى از منطقه و وقوع 
شرایط بد جوى در کوهستان تفتان گم شدند و یکى از آنها 
با تالش فراوان توانست به پایین بیاید و دو فرد دیگر در 
محیط کوهستان سرگردان ماندند، اظهار کرد: یک فرد از 
دو کوهنورد گمشده به نام «رضا سارانى» در کوهستان 
تفتان حوالى ساعت 14 و 20 دقیقه روز جمعه در حوالى 
تمین پیدا و تحویل امدادگران شــد و نفر دوم نیز حوالى 

ساعت 8 صبح روز شنبه پیدا شد. 

دادســتان عمومــى و انقــالب بجنــورد از رهایــى 
محکوم به قصــاص از چوبه دار با رضایــت اولیاى دم

 خبرداد. 
به گزارش میزان، مســلم محمد یاران با اعالم این خبر 
گفت: در پى گزارشى در سال 1393 مبنى بر وقوع آتش 
سوزى در منزل «ق. ق» و فوت همسرش و با توجه به 
شکایت اولیاى دم مبنى بر دخالت وى در مرگ همسرش، 
پرونده قضائى در دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 
مانه و سملقان تشکیل شــد. این مقام قضائى در ادامه 
افزود: متهم پس از طى مراحل مختلف تحقیقات قضائى 

و دادرسى به قصاص نفس محکوم شد.
 وى افزود: پس از تأییــد حکم در دیوانعالى کشــور و 
اســتیذان از رئیس محترم قوه قضائیــه، در حالى که 
پرونده آماده اجــراى حکم بود، اولیــاى دم از قصاص 
نفــس منصرف شــدند و رضایــت خویــش را اعالم

 کردند.

کودك 4 ساله در تصادف خودروى خانواده اش با دیوار 
بتنى به کام مرگ فرو رفت.

سخنگوى اورژانس آذربایجان شــرقى گفت: بر اثر 
برخورد پراید با دیــوار بتنى در محور میانه-میاندوآب 
یک کودك چهار ســاله فوت کــرد و دو نفر مصدوم 

شدند. 
بنا به این گزارش، علت حادثه از ســوى کارشناسان 

اعالم خواهد شد.

فرمانــده انتظامى شهرســتان دره شــهر اســتان ایالم 
از کشف یک جســد در بخش ماژین این شهرستان خبر 
داد و افزود: این جســد در ســاعات پایانى پنج شنبه شب 
به بیمارســتان حضرت ولیعصر(عج)منتقل و مشــخص 
شد با شلیک ســالح گرم به سر و پهلو کشــته شده است. 
سرهنگ مهرداد على محمدى گفت: در بازجویى هاى اولیه 
از خانواده متوفى، مظنونانى در این رابطه دســتگیر شدند و
 سالح هایى نیز کشف شده است و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

 برخورد پراید با دیوار 
و مرگ کودك4ساله

قتل  پسر جوان 
با شلیک به سر و پهلو

2 کوهنورد گمشده در کوه تفتان پیدا شدند

 رهایى متهم به قتل همسر از چوبه دار 

با وجود ممنوعیت تنبیه بدنــى، دانش آموز اردبیلى به 
دلیل اقدام غیرقانونى آموزگار خود دچار صدمات جسمى

 شد.
به گزارش مهر، این روزها اخبار خوشایندى از مدارس 
اردبیل به گوش نمى رسد. خبر تنبیه چهار دانش آموز با 
ش لنگ در سال گذشته نه تنها آخرین خبر از تنبیه هاى 
بدنى معلمان در مدارس اردبیل نبوده بلکه چندى پیش 

خبر آسیب گردن یک دانش آموز نیز صدر اخبار شد.
اما حادثه اى که گفته مى شود نباید در مدارس که نقش 
تعلیم و تربیتى دارند، نمود عینى داشته باشد همچنان 
روند تکرارى به خود گرفته است. این بار تنبیه بدنى یک 
دانش آموز ابتدایى اولیا را نگران ســاخته و رسیدگى به 
روند برنامه هاى تعلیم و تربیت مدارس استان را ضرورى 
ساخته است. به گفته مدیرکل آموزش  و پرورش استان 

اردبیل در پى انتشار اخبار مربوط به تنبیه بدنى یکى از 
دانش آموزان اردبیلى، موضوع از طریق ناحیه و واحدهاى 
ذیربط بررسى شــد و تنبیه بدنى این دانش آموز توسط 

آموزگار مربوطه محرز شد.
احمد ناصرى اظهار کرد: متأســفانه تنبیه بدنى یکى از 
دانش آمــوزان دوره ابتدایى ناحیه یک اردبیل توســط 
آموزگار مربوطه صحت داشــته و همکاران ما با حضور 
در مدرسه ضمن بررسى این موضوع و دریافت شکوائیه 
اولیاى دانش آموز، پیگیرى هــاى قانونى را انجام دادند 
و پرونده این همکار پس از تکمیل به هیئت رســیدگى 
به تخلفات ادارى ارسال خواهد شــد. وى افزود: برابر 
بخشنامه هاى وزارتى که از سال هاى قبل مطرح شده 
است، تنبیه بدنى دانش آموزان در مدارس ممنوع بوده 

و بخشنامه هاى مربوطه به مدارس ارسال شده است.
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کســى که درســت اندیشــید به ژرفاى دانش رســید و 
آنکس کــه بــه حقیقت دانــش رســید، از چشــمه زالل 
معرفــت نوشــید و کســى کــه شــکیبا شــد در کارش 
زیــاده روى نکرده و بــا نیکنامى در میان مــردم زندگى 

موال على (ع)خواهد کرد.

آگهى تجدید مزایده

سید جواد لقمانى- شهردار حبیب آباد

نوبت اول

شهردارى حبیب آباد به استناد مجوز شوراى اسالمى شهر در نظر 
 (CNG) دارد بهره بردارى و نگهداشت از جایگاه عرضه گاز طبیعى
متعلق به خود را از طریق مزایده به شرکت هاى واجد شرایط  واگذار 
نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت شرکت در مزایده 
فوق و خرید اسناد تا تاریخ 96/12/22 به شهردارى مراجعه یا با 

شماره تلفن 45482321 تماس حاصل نمایند.

آگهى مزایده- نوبت اول

س ید رضا طباطبایى- شهردار دهق

شــهردارى دهق به اســتناد مجوز شــماره 621/ش/96 
مورخ 96/12/02 شــوراى اسالمى شــهر دهق در نظر دارد 
یک دســتگاه خاور بنز 609 ال پى کا مدل 1379 با قیمت پایه 
370/000/000 ریال از طریق مزایده به فروش رساند مهلت ثبت 

نام تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه 96/12/22. 
هزینه آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

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

انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

به مــا اطمـینـان کـنیـد

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

بدون شرح
منبع: ایران کارتون
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7چهره علمى نجف آباد 
تجلیل شدند

در چهارمیــن دوره همایش فرهیختــگان ماندگار 
نجف آبــاد از هفت چهــره علمى و مانــدگار این 

شهرستان تجلیل شد.
پروفســور احمد رســتمى متخصص قلب و عروق، 
پروفسور حســنعلى غیور جغرافیا شناس، پروفسور 
اسدا...  کارشناس ریاضیدان، پروفسور هاشم گلستانى 
در رشته فلسفه، پروفسور مصطفى مهران در رشته 
صنایع غذائى، پروفســور هوشنگ معین متخصص 
مغز و اعصاب و پروفســور مهدى نوریان در رشــته 
ادبیات فارسى از جمله چهره هاى علمى بودند که در 

این همایش مورد تجلیل قرار گرفتند.

دانش آموزان تیرانى 
مطالبه گرى را مى آموزند

مدیر آموزش و پرورش شهرســتان تیران و کرون 
گفت: دانــش آموزان شهرســتان تیــران و کرون 
مطالبه گرى صحیح را از مسئوالن کشورى و محلى

 مى آموزند.
علیرضا مرزبان اظهارداشــت: کرســى هــاى آزاد 
اندیشــى و تریبــون آزاد در مــدارس بــا حضور 
نمایندگانى از دانش آموزان به صورت شهرســتانى

 برگزار مى شود.
وى افزود: دانش آموزان شهرســتان تیران و کرون 
در غالب برنامه هاى تریبون آزاد و کرسى هاى آزاد 
اندیشى، مطالبه گرى صحیح را از مسئوالن کشورى و 
محلى مى آموزند که این اقدام عالوه بر تقویت ارتباط 
بین دانش آموزان و مســئوالن، زمینه ساز فراگیرى 

مطالبه گرى صحیح اجتماعى خواهد شد.

کاشت40هزار اصله نهال
 در سال 96

امسال طرح بیابان زدایى در 300 هکتار از زمین هاى 
بیابانى کانون هاى بحران در شــرق و شمال شرق 

اصفهان اجرا شد.
مسئول مدیریت کشــاورزى و منابع طبیعى بسیج 
سازندگى استان اصفهان گفت: با اجراى این طرح، 
200 هکتار از زمین هاى کانون بحران فرســایش 
بادى منطقه فساران در شرق اصفهان و 100 هکتار از 

زمین هاى بیابانى حبیب آباد برخوارنهال کارى شد.
محســن دانشــور هزینه اجراى این طرح را براى 
جلوگیرى از فرســایش باد 10 میلیارد ریال عنوان 
کرد و افزود: در این بیابان ها درحدود 40 هزار اصله

 نهال هاى تاغ ، قره داغ و آتــرى پلکس از گیاهان 
مقاوم به کم آبى کاشته شــده و آبیارى این نهال ها 

ازطریق کانال است.
وى هدف از طرح جنــگل کارى را، مهار ریزگردها 
و جلوگیــرى از فرســایش بــادى عنــوان کرد و 
گفت:پارسال هم با چهار میلیارد و 600 میلیون ریال 
هزینه در 450 هکتار از بیابان هاى سگزى و برخوار 
با آبیارى پساب، نهال هاى تاغ ، قره داغ وگز کاشته

 شد.

33 بیمارستان تحت نظر 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: در حال 
حاضر در بعضى استان ها بیش از یک دانشگاه علوم 
پزشکى داریم و در اصفهان 33 بیمارستان تحت نظر 

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان داریم.
طاهره چنگیز اظهارداشــت: در ســال 1985 یک 
تغییر بزرگ ســازمانى داشــتیم و آن تغییر این بود 
که دانشــگاه هاى پزشــکى مستقل شــدند؛ امروز 
دانشگاه هاى علوم پزشــکى فقط مسئول آموزش 
و پژوهش نیستند، بلکه مســئول سالمت مردم هم 

هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: یکى 
از وظایــف ما،  ارتبــاط علمى با کشــورهاى دیگر 
اســت، در منطقه بندى هاى انجام شــده اصفهان، 
یــزد و چهارمحــال و بختیــارى در یــک منطقه 
قرار دارند که ارتبــاط علمى با کشــورهاى آلمان، 
ژاپن، اتریش و کــره جنوبى بر عهــده این منطقه

 است.

خبر

رئیس کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد اصفهان از 
تجهیز بیش از هزار و 300 کتابخانه در مســاجد استان 
اصفهان خبــر داد و گفت: با وجود هــزار و 870 کانون 
فرهنگى، هنرى مساجد در استان اصفهان، این استان 
رتبه نخست کشور در این زمینه را از آن خود کرده است.

حجت االسالم رمضانعلى معتمدى ادامه داد: مسجد براى 
مردم ساخته شده و باید به گونه اى ساخته شود که حضور 
مردم را تسهیل کند و بتواند در جذب جوانان موفق باشد.

وى اظهار داشت: تالش مى شود که ظرفیت هاى مردم در 
محله ها شناسایى شود، از دیدگاه هاى مردم استفاده شود و 
براى رونق بخشیدن به مسجد استفاده شود؛ مسجد فقط 

محل عبادت نیست باید سایر فعالیت ها نیز در آن صورت 
پذیرد و نگاه اسالم این اســت که مردم براى عبادت به 

مسجد بیایند، اما به سایر امورات نیز بپردازند.
وى یادآور شــد: در کشــور 24 هزار کانون فرهنگى و 
هنرى مســاجد وجود دارد که برنامه ششم توسعه، تمام 
مساجد شهرى و روســتاهاى باالى هزار نفر باید داراى 

این کانون ها باشند.
معتمدى اضافه کرد: در حــوزه کتابخانه بیش از هزار و 
300 کتابخانه در مساجد تجهیز شــده و با وجود هزار و 
870 کانون در این استان، استان اصفهان رتبه اول را از 

آن خود کرده است.

کارشناس بهداشــت مواد غذایى مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفت: روزانه 10 گــروه از مراکز تهیه و توزیع 
موادغذایى در استان بازدید کرده و بر روند تهیه و توزیع 

مواد غذایى نظارت مى کنند.
مهدى میرجهانیان بابیان اینکــه بازدیدهاى ما از اول 
بهمن ماه آغازشده است، اظهارداشت: این بازدیدها در 
ســطح مراکز تهیه و توزیع مواد غذایى، به ویژه اقالم 

مصرفى مردم در عید نوروز انجام مى شود.
وى افزود: برگزارى جلسات آموزشى براى اتحادیه هاى 
صنفــى، نظارت دقیــق بر ســیر تولید مــواد غذایى 
مثل انــواع آجیل ازلحــاظ تأمین مواد اولیه، شــرایط 

بهداشــتى، عرضه و نگهدارى از دیگــر برنامه هاى ما
 است.

کارشناس بهداشــت مواد غذایى مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفت: در جریان نظارت بر واحدهاى تولیدى، 
نمونه بردارى از مواد غذایــى و توقیف آن ها در صورت 

استاندارد نبودن انجام مى شود.
وى از آغاز طــرح نظارتى ویــژه نوروز از 15 اســفند 
خبر داد و گفت: روزانه دو تا هشــت گــروه از هر مرکز 
و مجموعًا 10 گروه  در ســه شــیفت صبح، بعدازظهر 
و شــب از مراکز تولید و توزیــع مواد غذایــى بازدید

 مى کنند.

بازدید روزانه10گروه از مراکز 
تهیه و توزیع موادغذایى 

تجهیز
1300 کتابخانه مساجد استان

اعظم محمدى

پایتخت کتاب ایران عنوان طرحى است که بر مبناى آن هر سال شهرى 
به عنوان پایتخت کتــاب ایران انتخاب مى شــود. بخش هایى از این 
طرح از پایتخت جهانى کتاب الگوبردارى شده است اما از نظر ساختار 
اجرایى همخوانى هاى زیادى با شرایط فعالیت فرهنگى در ایران پیدا 
کرده است.درســال هاى 93، 94 و 95 با رقابت میان شهرهاى ایران 
براى کســب عنوان پایتخت کتاب، اهواز، نیشابور و بوشهر با توجه به

 فعالیت هاى گســترده در زمینه کتاب و ترویــج فرهنگ کتابخوانى، 
توانستند این عنوان را ازآن خود کنند ودر اسفند ماه امسال هم کاشان 
توانســت  به دلیل برنامه هاى نوآورانه، مشــارکت جویانه و منسجم و 
استفاده از ظرفیت هاى صنعتى، فرهنگى و هنرى در تدوین برنامه هاى 
پایتخت کتاب، در دوره چهارم ایــن رقابت، به عنوان «پایتخت کتاب 
ایران» انتخاب شــود و لوح افتخار وزراى کشــور و فرهنگ و ارشاد 

اسالمى و کمیسیون ملى یونسکو را دریافت کند. 
 رئیس فرهنگ و ارشاد اســالمى شهرستان کاشان در گفتگو با نصف 
جهان در پاسخ به اینکه مهم ترین دلیلى که براى اجراى این برنامه ارائه 
مى شود چیست اذعان کرد: طراحان و مجریان این طرح بر این باورند 
با چنین طرح هایى مى توان به افزایش سرانه مطالعه در بین شهروندان 
کمک کرد. همچنین این توجیه ارائه مى شود که طرح انتخاب پایتخت 

کتاب ایران اولین تجربه ملى براى ایران در این زمینه به شمار مى رود 
و این تجربه موجب مى شود به مرور زمان به معیارهاى جهانى انتخاب 

پایتخت کتاب نزدیک شوند.
مصطفى جوادى مقــدم گفت: پایتخت کتاب ایران، فرایندى  اســت 
که طى آن شهرها  از ســال 92 هر ســال طرح هاى نوآورانه خود در 
خصوص کتاب را مطرح مى کنند که این طرح ها توسط سازمان هاى 
خصوصى و وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى بررســى و داورى شده 
ونهایتا بهترین  طرح ها انتخاب مى شــود. وى افزود: در ســال 96 با 
شرکت 150 شهر طرح ها بصورت کارشناسى ارزیابى شد و 20 شهر به 
مرحله دوم  و از میان این تعداد 5 شهر به مرحله فینال راه یافتند که از 
میان این 5 شهر، کاشان توانست به عنوان پایتخت کتاب ایران انتخاب

 شود.
وى با اشاره به اینکه پایتخت کتاب یک برند فرهنگى است گفت: این 
حرکت باعث تغییر نگرش مردم نسبت به کتاب و کتابخوانى مى شود و 
کاشان یک شهر گردشگرى است که مى تواند گردشگران را به سمت 

این شهر بیشتر جذب کند. 
ویژگى برنامه امسال نســبت به ســال هاى قبل مردمى بودن طرح 
بوده اســت.  جوادى مقدم با بیان این مهم عنوان کرد: ما با دارا بودن  
26 نشســت کتابخوانى در زندان، ایجاد 400 باشــگاه کتابخوانى در 
مدارس و کانون پرورش فکرى کودکان، نشست هاى کتابخوانى در 

مکان هاى تاریخى و در بیمارستان ها با هدف گسترش کتابخوانى در 
الیحه هاى جامعه توانستیم در دوره چهارم عنوان پایتخت کتاب ایران 

را کسب کنیم.
جوادى مقدم در خصوص حمایت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
ازپایتخت کتاب ایران گفت: وزارتخانه و نهاد کتابخوانى هاى عمومى 
کشور امکانات ویژه اى براى ارتقا سطح کتاب و کتابخوانى به کاشان 

اختصاص دادند.
وى همچنین به نقش اداره کل فرهنگ وارشــاد اســالمى استان در 
کسب این رتبه کشورى اشاره و عنوان کرد: ما زیر مجموعه اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان هستیم و این اداره کل بر برنامه هاى 

ما نظارت داشت. 
جواد مقدم در پاســخ به اینکه آیا بعد از این موفقیت، تســهیالتى به 
هنرمندان شاخص کاشــان در حوزه کتاب و کتابخوانى ارائه مى شود 
گفت: در طول دوسال گذشــته یکى از برنامه هاى ما برگزارى مراسم 
پاسداشت نویسندگان و ادیبان شهرســتان کاشان بود  ولى در بخش 
کتاب به صورت ویژه تر به آنان پرداخته مى شود و بصورت ویژه به کتاب 

فروشى ها، به ناشران و نویسندگان توجه  مى شود.
وى همچنین درباره اینکه بودجه اختصاصى به پایتخت کتاب ایران داده 
خواهد شد یا خیر بیان کرد: اجراى بیشتر طرح ها در دوره چهارم توسط 
بخش خصوصى بوده ونقش اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى نظارتى 

بوده اســت؛ البته از طرح هاى تدریجى و نوآورانه در سال 97 حمایت 
مى شود. همچنین ســه طرح توسعه کتابخانه اى در ســال آینده در 
شهرستان کاشان اجرایى خواهد شد. البته ناگفته نماند معاونت فرهنگى 
وزارت فرهنگ و ارشاد در اجراى این ســه طرح مشارکت و همکارى 

خواهد داشت.
 رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان کاشان در پاسخ به این مهم 
که رویکرد شما در حوزه کتاب و کتابخوانى براى سال آینده چیست؟ 
عنوان کرد:در واقع پایتحت کتاب ایران(کاشــان) یک گام بلند براى 
رسیدن به پایتخت کتاب جهان دارد که اگر مسئوالن استانى و وزارتخانه 
حمایت کند تالش خواهیم کرد در این رقابت موفق شــویم. بر حسب 
اینکه سال گذشته هفته هاى فرهنگى ویتنام، ژاپن و فرانسه در کاشان 
برگزار شد، سال آینده هم هفته فرهنگى چند کشور دیگر را در دستور کار 
خود داریم. بنابر این باید تالش کنیم ضمن گفتگو با سازمان فرهنگى 
یونسکو، در راستاى اهدافى که براى رسیدن به پایتخت کتاب جهان 
آموزش خواهند داد، حرکت کنیم که این امر بر نماد شــهرى، مباحث 
توریستى و فرهنگى شهر تاثیر مثبت دارد و هدف نهائى ما هم این است 
که کاشان پایتخت کتاب جهان شود. گفتنى است پایتخت کتاب جهان 
از سال 2001 میالدى به این سو هر ساله از سوى سازمان یونسکو به 
شهرى داده مى شــود که در جهت تقویت جایگاه کتاب و خواندن آن 

کوشش شایانى کرده باشد. 

 رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان کاشان مطرح کرد:

رویکرد ما دستیابى به جایگاه پایتخت کتاب جهان است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: هم اکنون چهار هزار 
و 500 طرح صنعتى تولیدى از صفر تا 90 درصد در این استان در حال اجراست.

اسرافیل احمدیه با اشــاره به اینکه این طرح ها 145 هزار شــغل جدید ایجاد 
مى کند، اظهارداشــت: براى تکمیل و راه اندازى این طرح ها، 26 هزار میلیارد 

تومان سرمایه گذارى نیاز است.
وى بابیان اینکه استان اصفهان باالترین شــاخص صنعتى با فعالیت 9 هزار و 
190واحد صنعتى در کشور است، افزود: دو هزار میلیارد تومان سرمایه گذارى این 

تعداد واحد صنعتى با اشتغالزایى 246 هزار نفر است.
■■■

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان در بخش دیگرى از 
سخنانش،فعالیت 880 معدن در این اســتان اصفهان را یادآورشد و گفت: این 

استان بیشترین تعداد معدن را در کشور دارد، اما به لحاظ استخراج، پنجم است.
احمدیه با اشاره به اینکه در سال گذشــته 36 میلیون ُتن مواد استخراجى از این 
معادن در استان اصفهان به ثبت رسیده است، افزود: بیش از 60 هزار واحد صنفى 

در این استان وجود دارد که از این لحاظ نیز در رده  هاى باالى کشور قرار دارد.
وى با تاکید بر اعطاى بیشترین تسهیالت طرح رونق تولید در استان اصفهان و 
اینکه این استان رتبه اول کشور در پرداخت تسهیالت رونق تولید را دارد، تصریح 
کرد: 830 میلیارد تومان تســهیالت به هزار و 36 واحد صنعتى استان اصفهان 

پرداخت شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان همچنین میزان تسهیالت 
طرح رونق تولید را که بانک ها بطور مســتقیم نیز به واحدهاى بزرگ صنعتى 

پرداخت کرده اند، دوهزار و 600 میلیارد تومان اعالم کرد.
وى یادآور شد: در حوزه فرش دستباف نیز 280 هزار بافنده در این استان فعالیت 

مى کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خبرداد

در حال اجرا بودن4500طرح صنعتى تولیدى 
در استان

گردهمایــى ائمــه جماعــات مراکزمخابــرات اســتان اصفهــان در اردوگاه 
شــهید بهشــتى اصفهان برگــزار شــد.به منظور هم اندیشــى و هــم  افزایى 
در عرصــه فعالیــت هــاى فرهنگــى مخابــرات، گردهمایى ائمــه جماعات 
مراکزمخابراتــى اســتان  اصفهــان در اردوگاه شــهید بهشــتى اصفهــان

 برگزار شد.
در این مراســم  که با حضور 38 نفر از ائمه جماعات  سراســر اســتان و اعضاى 
شــوراى فرهنگى برگزار شــد، حیدرى زاده، مدیر محترم منطقه اصفهان ضمن  
گزارشى  از وضعیت مخابرات، به تشریح اهداف و سیاست هاى شوراى فرهنگى 
پرداخت و افزود :با توجه به وجود نزدیک به  پنج هزارنیروى شــاغل در مخابرات 
اصفهان، ضرورت نگرش جدید بر مســائل فرهنگى و  به کار گیرى راهکارهاى 
نوین و اثر بخش در زمینه ترویــج معارف دینى امرى ضرورى اســت و اجرایى 
شــدن این مهم،  تدبیر و همــت دو چندان ائمــه جماعات مراکــز مخابراتى را 

مى طلبد.
دربخش دیگرى از این مراسم، حمیدرضا عسکرى، دبیرشوراى فرهنگى گزارشى 
از فعالیت هاى فرهنگى صورت گرفته در ســال 96 ارائــه و آمادگى اداره روابط 

عمومى را جهت هرگونه همکارى با ائمــه جماعات به خصوص در زمینه  اجراى 
مؤلفه هاى معروفات و منکرات ادارى اعالم نمود.

گردهمایى ائمه جماعات مراکز مخابرات استان
نصف جهان امسال مجموعه گردشــگرى انارك  بازسازى 
کلى شده وکمپ رفاهى با اعتبارى بالغ بر 100 میلیون تومان 

بازسازى و بهسازى شده است.
شهردار انارك به نصف جهان گفت: امسال براى بهار 97 با 
توجه به تغییراتى که در شورا و مدیریت شهرى انارك بوجود 
آمده است ستاد نوروزى با شعار بهار علوى دردو شاخه فعالیت 

خود را با محوریت شهردارى انارك شروع کرده است.
علیرضا نقوى بحث استقبال از مســافران نوروزى را بسیار 
مهم دانست و گفت: هر ساله مسافران نوروزى  از شهر انارك 
که ما بین محور غرب و شرق کشور قرار دارد،  گذر مى کنند 
و به تفســیرى روزانه بین 5 تا 7 هزار خودرو از شهر انارك 
مى گذرد و احتمال مى رود در ایام نوروز 97 این تعداد تردد 
بیشتر شود که براى توقف کوتاهى هم که شده از شهر انارك 
بازدید مى کنند. ضمن اینکه براى اسکان مسافران نوروزى 
با هماهنگى آموزش و پرورش، مدارس از 25 اسفند ماه آماده 

سازى خواهند شد. بازارچه محلى انارك عرضه کننده صنایع 
غذایى محلى هم در ایام نوروزبرپا خواهد بود.

نقوى به مجموعه گردشــگرى انارك اشــاره کرد وگفت: 
امسال مجموعه ى گردشگرى انارك بازسازى کلى شده و 
کمپ رفاهى با اعتبارى بالغ بر 100 میلیون تومان بازسازى و 

بهسازى شده است. 

افزایش ابر و بارش هاى 
پراکنده از فردا 

ستاد نوروزى انارك 
با شعار بهار علوى فعال مى شود 

مدیراداره پیش بینى اداره کل هواشناســى اســتان 
اصفهان گفت: دماى هواى استان اصفهان طى سه 
روز آینده روند افزایشــى دارد و به صورت میانگین، 
افزایش پنج درجه اى دماى هوا در اکثر مناطق استان 

اصفهان پیش بینى مى شود.
حســن خدابخش با اشــاره به بررســى نقشه هاى 
هواشناســى اســتان اصفهــان طــى دو روز آینده 
اظهارداشت: در این بازه زمانى شــرایط نسبتًا پایدار 

جوى بر روى استان اصفهان پیش بینى مى شود.
وى با بیان اینکه از روز دوشــنبه(فردا) سامانه اى از 
سمت غرب وارد استان مى شــود، افزود: با ورود این 
سامانه از اواخر روز دوشنبه، افزایش ابر و بارش هاى 
پراکنده در نواحى غرب و شــمال غــرب پیش بینى 

مى شود.
مدیر اداره پیش بینى اداره کل هواشناســى اســتان 
اصفهان تصریح کرد: براى روز سه شنبه و چهارشنبه 
نیز بارش هــاى پراکنده براى دیگر مناطق اســتان 

اصفهان پیش بینى خواهد شد.
وى با بیان اینکه تا روز دوشنبه دماى هواى اصفهان 
روند افزایشــى را خواهد داشــت، اضافه کرد: بر این 
اساس، به صورت میانگین افزایش پنج درجه اى دماى 
هوا در اکثر مناطق استان اصفهان پیش بینى مى شود.
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ویرانه هاى «شــاه  دژ»، با قدمتى به بلنداى ساسانى و با 
ارزشى به بزرگى فرهنگ، هنر و معمارى یک سرزمین بر 
فراز کوه صفه به نظاره اصفهان نشسته و ناجوانمردانه از 
یادها رفته است. «شاه دژ»، نگهبان پیر اسپهان، معمارى 
باســتانى و کهنى را به رخ مى کشد که حتى شیب تند و 
خطرناك کوه با صالبت صفه از عظمت آن نکاسته است.

اکنون «شاه دژ» به گورستانى از دکل هاى سر به فلک 
کشیده، تبدیل شده است. دژ مستحکمى که روزگارى 
ســربازهاى ساســانى را پناه مى داد، امروز سزاوار زخم 
بى رحم دکل هایى نیســت که همچون تیر بر سینه اش 

فرود آمده اند. 

دکل هاى نشسته بر تن خســته و نیمه جان «شاه دژ» 
نه تنها ظاهر این دژ باســتانى را از بین برده  است، بلکه 
به حریــم این قلعه تجــاوز کرده و امــکان مرمت را از 
این سازه تاریخى ربوده اســت. آنچه طى این سال ها به 
نام توســعه با دکل هاى مخابراتى بر تن «شاه دژ» روا 
داشــته اند در ارتفاعات این کوه رفیع از نظرها دور مانده 

است.
عدم نظارت دقیق متولیان امر موجب شــده است این 
سازه هزار ساله با مرمت هاى غیر اصولى از یک طرف و 
تجاوزهاى پى در پى به حریم آن از طرف دیگر روز به روز 

به تخریب و نابودى نزدیک تر شود.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: مقدمات اجراى امــور مربوط 
به تدوین طرح ســاماندهى کویر مرنجــاب به زودى 
آغــاز و بر اســاس مطالعــات جامعى در ایــن منطقه 
نمونــه گردشــگرى، تــا پایان ســال آینــده کامل 

خواهد شد.
فریدون اللهیارى به تأمین اعتبار الزم براى ساماندهى 
و تدوین طرح جامع ســاماندهى کویر مرنجاب اشــاره 
کرد و افزود: تکلیف زیرســاخت ها، سرمایه گذارى ها و
 مدیریت ها در این مطالعات مشخص و در نهایت طرح 
تا پایان سال آینده تکمیل خواهد شد. وى بیان داشت: 

دوران آزمون و خطا در کویر مرنجاب گذشته و این منطقه 
بکر و بى مانند از جنبه هاى طبیعى و تاریخى شایســته 
زیرســاخت ها و ســرمایه گذارى هاى الزم براى قرار 

گرفتن در جایگاه واقعى خود است.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان در زمینه دریافت مبلغى زیاد به عنوان 
ورودى کویر مرنجاب بــدون مصوبه قانونى و اعتراض 
گردشگران به این موضوع تشریح کرد: اداره کل میراث 
فرهنگى استان اصفهان مجوزى به این شرکت جهت 
دریافت ورودى و مدیریت منطقه نداده و مجوز مدیریت 

منطقه را تمدید نکرده است.

حال «شاه دژ» 
خوب نیست

تکمیل ساماندهى 
کویر مرنجاب تا سال آینده 

تدفین شهدا در دانشگاه 
فرهنگیان قطعى شد

شهرام عروف زاد،  سرپرست مدیریت امور پردیس هاى 
استانى دانشگاه فرهنگیان اصفهان از انجام تشریفات 
ادارى براى تدفین شــهداى گمنام در پردیس باهنر 

دانشگاه فرهنگیان خبر داد.

محقق شدن67درصد از 
درآمدهاى استانى

على صبوحى، مدیرکل امور اقتصادى و دارایى استان 
اصفهان گفت: به رغم بررســى هاى کارشناســى 
ظرفیت هاى مالیاتى و پیگیرى هاى ســتاد درآمد 
استان، درآمدهاى استانى درحدود 67 درصد محقق 
شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز 9/5درصد 

کاهش نشان مى دهد.

نهالکارى
 کانون هاى بحرانى آران

مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان آران و 
بیدگل از نهالکارى 220 هکتار از کانون هاى بحرانى 

فرسایش بادى این شهرستان خبر داد.
رضا شــفیعى اظهار کرد: این میــزان نهالکارى در 
مناطق بحرانى فرسایش بادى شمال آران و بیدگل و 
در منطقه سفید شهر با کشت نهال هاى تاغ، قره داغ 

و اشنیان انجام شده است.

خبر

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شماره آگهى: 139603902120000006 شماره پرونده: 139304002120000070 مزایده اموال غیرمنقول (اسناد 
رهنى) آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه 9300106 تمامت ششدانگ یکقطعه زمین به پالك ثبتى 582/21144 
واقع در فوالدشهر بخش نه ثبت اصفهان به مساحت 1725/59 مترمربع که طبق اعالم دفتر امالك در صفحه 5 دفتر 
414 امالك بنام دولت جمهورى اسالمى ایران بنمایندگى شرکت عمران فوالدشهر بشماره 675890 سابقه ثبت 
و صدور سند مالکیت دارد به آدرس ورودى دوم فوالدشــهر بلوار شهدا بعد از پمپ بنزین که حدود و مشخصات آن 
عبارت است از شماال بطول 60 متر خط مفروض است به پالك 20550 فرعى شرقا بطول 28/89 متر خط مفروض 
است به پیاده رو و خیابان جنوبا بطول 60 متر خط مفروض اســت به پیاده رو غربا بطول 28/62 متر خط مفروض 
است به پیاده رو و خیابان و حقوق ارتفاقى له و علیه ندارد و طبق اعالم کارشناسان رسمى دادگسترى مورد مزایده در 
حال حاضر بصورت یک قطعه زمین بمساحت 1725/59 مترمربع عرصه و فاقد اعیانى است که طبق اعالم شرکت 
عمران با کاربرى تجارى و خدماتى تعریف گردیده اســت ملکى دولت جمهورى اسالمى ایران بنمایندگى شرکت 
عمران فوالدشهر که طبق سند رهنى شماره 46654- 92/7/6 تنظیمى دفتر اسناد رسمى شماره 141 فوالدشهر در 
رهن بانک صادرات اصفهان قرار گرفته است از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخه 1397/1/22 در محل اداره 
ثبت اسناد و امالك فالورجان واقع در خیابان فردوســى بلوار کارگر به مزایده گذارده مى شود و مزایده از مبلغ پایه 
29/335/000/000 ریال (بیست و نه میلیارد و سیصد و سى و پنج میلیون ریال) قیمت ارزیابى شده توسط کارشناسان 
رسمى دادگسترى شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته خواهد شد الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و حق بیمه و غیره در صورتیکه مورد مزایده داراى آن باشد تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده مى باشد ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد این آگهى 
در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان در تاریخ 96/12/13 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى 
روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. ضمنا طبق اعالم بســتانکار مورد مزایده فاقد بیمه مى باشد. تاریخ انتشار: 
1396/12/13 تاریخ مزایده: 1397/1/22  م الف: 1152 پورمقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /12/292

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
 شماره آگهى: 139603902120000007 شماره پرونده: 139304002120000069 مزایده اموال غیر منقول (اسناد 
رهنى) مزایده پرونده اجرایى کالسه 9300105 تمامت ششدانگ یک قطعه زمین به پالك ثبتى 582/21145 واقع 
در فوالدشهر بخش نه ثبت اصفهان به مساحت 396 مترمربع که طبق اعالم دفتر امالك در صفحه 8 دفتر 414 
امالك به نام دولت جمهورى اسالمى ایران به نمایندگى شرکت عمران فوالدشهر به شماره 675891 سابقه ثبت 
و صدور سند مالکیت دارد به آدرس فوالدشهر بلوار آیت اله خامنه اى نبش شمالى بلوار ولى عصر(عج) پالك 4/10 
که حدود و مشخصات آن عبارت است از شماال به طول 24 متر خط مفروض است به پیاده رو و خیابان شرقا به طول 
16/50 متر خط مفروض است به پالك 20550 فرعى جنوبًا به طول 24 متر خط مفروض است به پالك 20550 
فرعى غرباً به طول 16/50 متر خط مفروض است به پیاده رو و حقوق ارتفاقى له و علیه ندارد و طبق اعالم کارشناسان 
رسمى دادگســترى مورد مزایده در حال حاضر به صورت یک قطعه زمین به مساحت 396 مترمربع عرصه و فاقد 
اعیانى است که طبق اعالم شرکت عمران سطح اشغال پالك مذکور 100 درصد و حداکثر تراکم مجاز ساختمان 
400 درصد و با کاربرى تجارى تعریف گردیده است ملکى دولت جمهورى اسالمى ایران به نمایندگى شرکت عمران 
فوالدشهر که طبق سند رهنى شماره 48928- 92/2/12/19 تنظیمى دفتر اسناد رسمى شماره 141 فوالدشهر در 
رهن بانک صادرات اصفهان قرار گرفته است از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخه 1397/1/22 در محل اداره 
ثبت اسناد و امالك فالورجان واقع در خیابان فردوســى بلوار کارگر به مزایده گذارده مى شود و مزایده از مبلغ پایه 
7/920/000/000 ریال (هفت میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال) قیمت ارزیابى شده توسط کارشناسان رسمى 
دادگسترى شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و حق بیمه و غیره در صورتى که مورد مزایده داراى آن باشد تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده مى باشد ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد این آگهى در یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان در تاریخ 1397/1/22 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به 
روز بعد موکول مى گردد. ضمنا طبق اعالم بستانکار مورد مزایده فاقد بیمه مى باشد. تاریخ انتشار: 96/12/13 تاریخ 

مزایده: 97/1/22  م الف: 1151 پورمقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /12/293
ابالغ راى

شماره دادنامه: 441- 94/3/31 شماره پرونده: 2191/93ش9ح  به تاریخ 94/3/12 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 
9 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضا کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 93-2191 تحت 
نظر است. قاضى شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل صادر مى نماید. خواهان: 
محسن امینى به نشــانى اصفهان، خ کهندژ ك 13 ك ابوذر نبش یاس 4 خوانده: ایرج جودکى به نشانى مجهول 
المکان خواسته: مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال بابت وجه ســه فقره چک. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى 
آقاى محســن امینى فرزند عباس به طرفیت آقاى ایرج جودکى فرزند احمد به خواسته مطالبه وجه به میزان سى 
میلیون ریال موجب 3 فقره چک به شماره 5001/666138 مورخ 93/10/12، 5001/666136 مورخ 93/9/12، 
5001/666116  مورخ 93/9/10 عهده بانک حکمت ایرانیان به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با 
عنایت به اصل تجریدى بودن اسناد تجارى / اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجارى در صورت انتقال این اسناد 
از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوى علیرغم ابالغ واقعى در جلسه دادرسى حضور یافته 
/ نیافته و الیحه دفاعیه به شماره ارســال نموده/ ننموده و دلیلى بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوى از انحاء 
قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازى نیز مبرى از انکار و تردید 
باقى مانده اند فلذا بنا بر مراتب فوق و با عنایت به گواهى عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوى 
مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده/ صدور آن از ناحیه شرکت و امضاى آن از ناحیه شخص حقیقى (خوانده) و نظر 
به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنى و آثار حاکم بر امضاى ذیل سند و در حین حال نظر 
به اینکه وجود / اصل سند/ اصول اسنادى/ تجارى فوق االشعار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاى دین و اشتغال 
ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده استصحاب دین و توجها به نظریه مشورتى اعضاى محترم 
شوراهاى حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1257- 1258- 1284- 1286- 1321- 1324 قانون مدنى 
و مواد 249-286- 310- 311- 314 تجارت و مواد 194- 197- 198- 503- 515- 519- 522 ق آ د م و ماده 
واحده قانون استفساریه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت  نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 200/000 ریال بابت خسارات دادرسى (هزینه هاى دادرسى و ورودى دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق 
منضمات به دادخواست و وکالى انتخابى و پرداخت خســارت تاخیر تادیه/ وجه سند/ وجوه اسناد/ تجارى مستند 
دعوى از تاریخ هاى سررسید چک هاى موصوف تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانک مرکزى که حین 
االجرا محاسبه و تعیین مى شــود در حق خواهصان محکوم مى نماید. راى صادره حضورى و بدوا ظرف 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى دادگسترى اصفهان مى باشد. م الف: 37722 شعبه نهم شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/355

ابالغ راى
شماره پرونده: 960497 مرجع رسیدگى: شــعبه 29 خواهان ها: 1- علیرضا شــفیعیه 2- اکبر شفیعیه به نشانى 
1-اصفهان خ باغ دریاچه کوچه جوادى پ 8، 2- اصفهان خ گلزار کوچه اعالیى پ 15 خوانده: رضا خالقى به نشانى 
مجهول المکان خواسته: مطالبه خسارات ناشى از تصادف و هزینه هاى دادرسى، کارشناسى گردشکار: قاضى شورا با 
مالحظه محتویات پرونده و نظریه مشورتى اعضاى شورا کفایت و ختم بررسى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده باال 
به خواسته مطالبه مبلغ چهل و چهار میلیون و نهصد هزار ریال (44/900/000 ریال) بابت خسارات ناشى از تصادف 
به اضافه هزینه دادرسى و کارشناسى با توجه به نظریه کارشــناس فنى وقوع تصادف بین سوارى تیولى به شماره 
ایران 13- 299 ب 33متعلق به خواهان و پراید به شماره 173 د59 ایران 13 به رانندگى خوانده محرز بوده و خوانده 
مقصر شناخته شده است و حسب نظریه کارشناس دادگسترى در پرونده تأمین دلیل شعبه بیست و نهم شوراى حل 
اختالف اصفهان خسارات وارده بر اتومبیل خواهان در اثر وقوع این تصادف مبلغ چهل و چهار میلیون و نهصد هزار 
ریال (44/900/000 ریال) تعیین گردیده اســت بدینصورت مبلغ 1/200/000 میلیون تومان خسارات وارده ، سه 
میلیون تومان افت قیمت حاصله از تصادف و 140 هزار تومان خواب خودرو لذا قاضى شورا دعوى خواهان را وارد و 
ثابت تشخیص داده و با استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنى و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون و سیصد و چهل هزار تومان (4/340/000) بابت خسارات 
وارده و 636/250 ریال (ششصد و سى و شش هزار و دویست و پنجاه ریال) بابت هزینه دادرسى و 1/500/000 ریال 
(یک میلیون و پانصد هزار ریال) بابت هزینه کارشناســى در حق خواهان ردیف دوم صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره حضورى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و 
دعوى خواهان ردیف اول به استناد بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى رد  دعوى اظهار نظر مى گردد. م الف: 

37719 شعبه 29 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /12/356
اجراییه

شــماره اجراییــه: 9610426796300221 شــماره پرونده: 9609986796300325 شــماره بایگانى شــعبه 
960326 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096796301943 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976796301406 محکوم علیه حسین گل محمد به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
37500000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1500000 بابت هزینه کارشناســى و مبلغ 1670000 بابت هزینه 
دادرسى و مبلغ 120000 هزینه نشر آگهى در حق محکوم له منصور طبیبى فرزند آیت اله به نشانى استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان عطار نیشابورى کوچه نیکبخت پالك 17 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و 
اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکــم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 37711 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهداى مدافع حرم) /12/357 
اخطار اجرایى

شماره: 960155 به موجب راى شــماره 9609976797200890 تاریخ 96/7/30 شعبه 42 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه ســعید مهدوى فرزند محمد شغل کاسب به نشانى فعال 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
یک میلیون و چهارصد و سى هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و هزینه هاى نشر آگهى و خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید (96/2/3) تا زمان وصول بر  اساس آخرین شاخص بانک مرکزى در حق خواهان احمدرضا عشقى 
فرزند حیدر شغل آزاد به نشانى اصفهان، شهرك صنعتى دولت آباد، خ نظامى 4، شرکت نگین پخش و نیم عشر حق 
االجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 

37710 شعبه 42 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/358
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960622 شماره دادنامه: 9609976795201025- 96/11/15 مرجع رسیدگى: شعبه 22 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: وحید کریمى دستگردى به آدرس خ هشت بهشت شرقى کوى 29 کوى مطهرى پ 
19 خوانده: جلیل فاضلى دهکردى – مجهول المکان خواسته: انتقال رسمى یک دستگاه خودرو مزدا تیپ 323 اف 
ال مدل 1384 به رنگ نقره اى- متالیک به شماره انتظامى 863 هـ 73 ایران 13 گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات مقدماتى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى خواهان وحید کریمى 
دستگردى به طرفیت خوانده جلیل فاضلى دهکردى به خواسته انتقال رسمى یک دستگاه خودرو مزدا 323 اف ال 
مدل 1384 به رنگ نقره اى متالیک به شماره انتظامى ایران/13- 863 هـ 73 با بررسى محتویات پرونده و مالحظه 
دادخواست تقدیمى خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسى 96/10/6 و مستندات ابرازى خواهان منجمله 
مبایعه نامه عادى مورخه 1395/4/22 فى مابین خواهان و خوانده و استعالم از پلیس راهور مورخه 1396/10/7 که 
داللت از این مى نماید پالك خودرو مذکور به نام خواهان میباشد و مالک ماقبل آن خوانده جلیل فاضلى دهکردى 
میباشد لذا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 ق.آ.د.م و مواد 10 و 219 الى 225 ق.م 
حکم به محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال رسمى و قطعى یک دستگاه خودرو مزدا تیپ 
323 اف ال مدل 1384 به رنگ نقره اى- متالیک به شــماره انتظامى ایران/ 13- 863 هـ 73  در حق خواهان در 
قبال دریافت مبلغ 2/000/000 ریال از خواهان صادر و اعــالم مى نماید حکم صادره غیابى و 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شــعبه و 20 روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل اعتراض در محاکم عمومى حقوقى 

اصفهان میباشد. م الف: 37709 شعبه 22 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/359

اخطار اجرایى
شماره: 960141 به موجب رأى شــماره 9609976795800986 تاریخ 96/9/11 حوزه 28 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه اکبر خلیلى فرزند على نشانى: مجهول المکان محکوم است 
به: پرداخت مبلغ 127/500/000 ریال بابت اجور معوقه از (95/7/1 لغایت 96/3/18 از قرار ماهیانه یک میلیون و 
پانصد هزار تومان) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/430/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت  تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 96/3/1 لغایت زمان وصول و هزینه نشر آگهى ابالغ و حق الوکاله وکیل الهام آهنجیده 
طبق تعرفه در حق محکوم له سعید نکلدان فرزند على شغل: وکالت نشانى: اصفهان خ نیکبخت ساختمان ماکان 
5- طبقه دوم واحد 27 و پرداخت نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 37763 شعبه 28 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /12/360
اخطار اجرایى

شماره: 1186/94 به موجب رأى شماره 314 تاریخ 95/3/24 حوزه قضائى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه سعید ایوبى نژاد نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست 
میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت دویست و هشتاد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسى و پرداخت هزینه 
نشر آگهى به مبلغ 120/000 ریال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید (93/6/20- 93/7/20) در حق 
خواهان سید مجید عسگرى فرزند سید رضا نشانى: خ پروین خ 24 مترى دوم کوچه هاتف انبار ایزوگام سامان محکوم 
و اعالم مى گردد نیم عشر حق اجرائیه در حق صندوق دولت. نیم عشر حق اجرایى در حق صندول دولت. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 37781 شعبه 22 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/361 
اخطار اجرایى

شماره: 501/95 به موجب رأى شماره 695 تاریخ 95/7/24 حوزه 28 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه اصغر دهقانى فرزند محمد نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 340/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق 
تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید  93/8/20 لغایت زمان وصول در حق محکوم له سید مجید 
عسگرى فرزند سید رضا شغل: آزاد نشانى: اصفهان- بعد از پل سرهنگ جنب پل هوایى- ایزوگام سامان و پرداخت 
نیم عشر اجرایى پرونده در حق صندوق دولت. نیم عشــر حق اجرایى در حق صندول دولت. ماده 34 قانون اجراى 
احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 37780 شعبه 28 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/362
اخطار اجرایى

شماره: 502/95 به موجب رأى شماره 696 تاریخ 95/7/24 حوزه 28 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه محمدعلى دهقانى زاده فرزند سید محمد نشانى: مجهول المکان محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 340/000 ریال بابت خسارت دادرسى و هزینه 
نشر آگهى طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/8/30 لغایت زمان وصول در حق محکوم 
له سید مجید عسگرى فرزند سید رضا شغل: آزاد نشــانى: اصفهان- بعد از پل سرهنگ جنب پل هوایى- ایزوگام 
سامان و پرداخت نیم عشــر اجرایى پرونده در حق صندوق دولت.  ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود

 را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 37779 شعبه 28 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /12/363
اخطار اجرایى

شماره: 94- 916- 22 به موجب رأى شــماره 74 تاریخ 95/1/29 حوزه شــعبه 22 قضایى شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه رسول رنجبر گندمانى فرزند تیمور نشانى: مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ چهارده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیصد و بیست و پنج هزار 
ریال به عنوان خسارت دادرسى و پرداخت هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید (94/7/10) لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق محکوم له سید مجید 
عسگرى فرزند سید رضا شغل: آزاد نشانى: اصفهان- خیابان پروین- بعد از پل سرهنگ جنب پل هوایى- ایزوگام 
سامان صادر و اعالم مى گردد. نیم عشر حق اجرایى در حق صندوق  دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 37778 شعبه 22 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /12/364
اخطار اجرایى

شماره: 917/94 ش 22 به موجب رأى شــماره 75 تاریخ 95/10/29 حوزه قضائى شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه حمید یوسفى نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پنج 
میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیصد و بیست و پنج هزار ریال بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت 
هزینه نشر آگهى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (94/10/22) لغایت زمان وصول و ایصال در حق 
خواهان محکوم له سید مجید عسگرى فرزند سید رضا نشانى: اصفهان خ پروین  بعد از پل سرهنگ جنب پل هوائى 
ایزوگام سامان محکوم و اعالم مى گردد نیم عشر حق االجرائیه در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 37777 شعبه 22 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/365
اخطار اجرایى 

شماره: 94-740-22- 95/10/19 به موجب راى شــماره 952 تاریخ 94/11/19 حوزه قضائى شعبه 22 شوراى 
حل اختالف اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیهما 1- مهدى قاسمى 2- برزو حسین پور هر دو مجهول 
المکان محکوم هستند به صورت تضامنى به پرداخت هجده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سیصد و 
ده هزار ریال به عنوان خسارت دادرسى و به پرداخت هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید 94/5/1 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق محکوم له سیدمجید 
عسگرى خوراسگانى فرزند سیدرضا شغل آزاد به نشانى اصفهان، زیار، جنب مسجد امام سجاد(ع ) ایزوگام عسگرى 
صادر و اعالم مى گردد. نیم عشر حق االجراى در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 37776 شعبه 22 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /12/366
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426805200093 شماره پرونده: 9609986805200554 شماره بایگانى شعبه: 960554 
به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره دادنامه 9609976805201591 محکوم علیه رقیه شوهانى 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ بیســت و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/455/000 هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ 1396/5/17 لغایت اجراى حکم و نیم عشر اجرایى. مشخصات محکوم له: حسن امینى فرزند محمد به نشانى 
استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خانه اصفهان، انتهاى نوبهار، خ گلستان شرقى نبش کوچه آبان 
پ 85. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک 
ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال 
به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 37775 شعبه 52 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) /12/367

 اخطار اجرایى 
شماره: 373/95-96/12/2 به موجب راى شماره 9609976795200111 تاریخ 96/1/21 حوزه قضائى شوراى حل 
اختالف اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- امامعلى مؤمنى فرزند موضعلى شغل آزاد 2- محمد محمدى 
فرزند محمدعلى شغل آزاد هر دو به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت دو میلیون پانصد و ده هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت هزینه نشر آگهى و 
پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها تا زمان وصول در حق خواهان 
حسن اخوان صفائى فرزند عباسعلى با وکالت محسن نساجى شغل: آزاد به نشانى چهارباغ باال، نرسیده به چهارراه نظر 
ساختمان ترنج آدرس وکیل خ وحید نبش خ حسین آباد، مجتمع عسگرى طبقه 2 واحد 5 محکوم و اعالم مى گردد. 
نیم عشر حق االجرائیه در حق صندوق دولت . ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 37772 شعبه 22 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/368

اخطار اجرایى 
شماره: 371/95 به موجب راى شــماره 9609976795200107 تاریخ 96/1/20 حوزه 22 شوراى حل اختالف 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- مرتضى 2- محمدعلى هر دو محمدى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ 153/356/000 ریال متضامنًا بابت اصل خواسته و 2/916/950 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 94/11/2 و 94/12/2 و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیم عشر حق 
االجرا. مشخصات محکوم له: حسن اخوان صفایى بوکالت محسن نساجى نشانى: اصفهان- چهارباغ باال نرسیده به 
چهارراه نظر ساختمان ترنج آدرس وکیل اصفهان خ وحید نبش خ حسین آباد مجتمع عسگرى ط 2 واحد 5. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 37773 شعبه 22 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /369 /12
اخطار اجرایى 

شماره: 371/95 به موجب راى شــماره 9609976795200107 تاریخ 96/1/20 حوزه 22 شوراى حل اختالف 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- مرتضى 2- محمدعلى هر دو محمدى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ 153/356/000 ریال متضامنًا بابت اصل خواسته و 2/916/950 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 94/11/2 و 94/12/2 و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیم عشر حق 
االجرا. مشخصات محکوم له: حسن اخوان صفایى بوکالت محسن نساجى نشانى: اصفهان- چهارباغ باال نرسیده به 
چهارراه نظر ساختمان ترنج آدرس وکیل اصفهان خ وحید نبش خ حسین آباد مجتمع عسگرى ط 2 واحد 5. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 37773 شعبه 22 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /369 /12

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از شناسایى نوجوانى 
که با طراحــى ربات جعلى در تلگرام، اقدام به ســرقت 
اطالعات بیش از دوهزار و صد کاربر اینترنت در کشور 

کرده بود، خبر داد.
سردار مهدى معصوم بیگى اظهار داشت: در پى شکایت 
تعدادى از شــهروندان مبنى بر برداشــت غیر مجاز از 
حساب آنها، بررسى موضوع در دستور کار کارشناسان 

این پلیس قرار گرفت.
وى افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشــخص شــد 
مالباختگان از یک ربات جعلى در تلگرام اقدام به خرید 
شارژ تلفن همراه و یا شارژ بسته هاى اینترنتى کرده اند 
که بالفاصله مأموران، عملیات شناســایى سازنده این 
ربات جعلى را در دستور کار قرار داده و با انجام یکسرى 
اقدامات علمــى و تخصصى و جمــع آورى ادله هاى 
دیجیتالى، عامل این برداشــت ها در یکى از استان ها 

شناسایى شد.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان ادامــه داد: مأموران 
پلیس فتاى اســتان پس از شناســایى محل سکونت 
مجرم طــى هماهنگــى با مقــام قضائى به اســتان 
مربوطه اعزام و متهــم را در مخفیگاه خود دســتگیر 

کردند.
وى تصریح کرد: با انتقال متهم به اســتان اصفهان و 
تحقیقات تخصصى مشخص شــد وى با طراحى یک 
ربات جعلى در تلگرام با عنوان درگاه خرید شــارژ تلفن 
همراه و بســته هاى اینترنتى، توانسته اطالعات بیش 
از دو هزار و صد نفر از کاربران اینترنتى را از استان هاى 
مختلف کشــور که به این درگاه مراجعــه مى کردند، 

سرقت کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان مردم 
را به مصرف صحیح آب در آستانه سال جدید فراخواند و 
گفت:مردم در آستانه فصل جدید، به منظور به جا آوردن 
سنت خانه تکانى بعضًا بدمصرف کردن آب را در پیش 
مى گیرند، در حالى که حجم ذخایر منابع آبى دراصفهان  
نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیرى داشته است.

هاشم امینى افزود: در سال گذشته حجم ذخیره منابع 
آب اصفهان درحدود 8/5 مترمکعب بوده، اما هم اکنون 
این رقم به زیر دو متر رســیده است که بیانگر کاهش 

80 درصدى  حجم ذخایر منابع آبى در اصفهان است.
وى بابیان اینکه هنوز هستند کسانى که بحران کم آبى 
را جدى نگرفته اند و بــى محابا آب را بى رویه مصرف 
مى کنند، اظهار داشت:بررســى ها حاکى از آن است 
برخى از مردم در هنگام ترغیب آنها به مصرف صحیح 
آب مى گویند  پول آب را مى پردازیم، در حالى که باید 
به این افراد گفت بهاى بدمصرفى شما پول نیست که 
مى پردازید؛عدم دسترســى پایدار بسیارى از مردم به 

آب است .

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
اشــاره به رفتار صحیح مصرفى اعالم کرد: بعضى از 
مردم تالشــى در جهت تغییر رفتار مصرفى ندارند و 
مى خواهند هر چقدر آب مصــرف کنند همچنان آب 
در اختیار داشته باشند، در حالى که متوجه تغییر اقلیم  
نیســتند و نمى خواهند رفتار خود را سازگار با شرایط 
تطبیق دهند، در صورتى به رغم محدودیت منابع آبى 
شدید، شرکت آبفا حدود هزار تومان براى هر مترمکعب 
آب هزینه مى کند و آن را با قیمت حدود 380 تومان به 

مشترکین عرضه مى کند.
امینى با بیان اینکه اصالح الگوى مصرف آب از سوى 
مردم کاهــش 30 درصدى مصرف را رقــم مى زند، 
تصریح کرد:هم اکنون شرکت آبفاى استان اصفهان 
آب شرب  بیش از چهار میلیون و70 هزارنفر را تأمین 
مى کند و اگر این تعداد، روزى یک لیتر در مصرف آب 
مانند وضو گرفتن، کاهش زمان استحمام و مواردى از 
این دست صرفه جویى کنند، ما مى توانیم بیش از چهار 

هزار متر مکعب آب ذخیره کنیم.

کاهش 80 درصدى 
منابع آب شرب 
شهراصفهان

دستگیرى نوجوان سارق 
 اطالعات2100کاربر



استاناستان 11113175 سال چهاردهمیک شنبه  13 اسفند  ماه   1396

کمک 100 میلیاردى مجمع 
خیران به ورزش اصفهان

محمد سلطان حســینى، مدیرکل ورزش و جوانان 
استان اصفهان گفت: مجمع خیرین ورزشیار استان 
اصفهان در طول چهار سال گذشته، نزدیک به 100 
میلیارد تومــان براى تکمیل و ســاخت پروژه هاى 

ورزشى هزینه کرده است.

تبادل دانشجو
 بین اصفهان و آلمان

تفاهم نامــه همکاري بیــن دانشــگاه اصفهان و 
دانشگاه هاینریش هاین دوسلدورف آلمان امضا شد.

بنا بر اعالم روابــط عمومى دانشــگاه اصفهان، در 
نشست پرفسور آندري فون هولسن اش، معاون روابط 
بین الملل دانشگاه هاینریش هاین دوسلدورف آلمان 
با مسئوالن دانشگاه اصفهان و تفاهم نامه همکاري 
قبال توسط رئیس دانشگاه آلمانی به امضا رسیده بود، 

به امضاي رئیس دانشگاه اصفهان هم رسید. 
بر اساس این تفاهمنامه ، قرار شد دو دانشگاه مبادله 
دانشجو و اســتاد را از امســال آغاز کنند و نسبت به 
برگزاري نشســت هاي علمی مشترك و دوره هاي 

مشترك اقدام کنند.

لزوم احداث بیمارستان 
تأمین اجتماعى در آران 

فرمانــدار آران و بیــدگل گفت: واگــذارى یکى از 
بیمارســتان هاى ثامن یا امام حســن(ع) به تامین 
اجتماعى هنوز تایید نشده، اما تحویل یک بیمارستان 
به این ســازمان و باقى ماندن بیمارســتان دیگر در 
حوزه مسئولیت دانشگاه علوم پزشکى قابل بررسى

 است.
ابوالفضــل معینــى نژاد با بیــان این که ســازمان 
تامین اجتماعى متعهد اســت یک بیمارســتان در 
منطقــه کاشــان و آران و بیــدگل احــداث کند، 
اظهارداشــت: به خاطر اختالفاتى که مســئوالن 
کاشــانى در انتخاب محل احداث این بیمارســتان 
داشــته اند، شــروع عملیات عمرانى آن به تعویق 

افتاده است.
وى تلویحــا وجود ارتبــاط بین تاخیــر احداث این 
بیمارســتان با احداث کلینیک تامین اجتماعى آران 
و بیدگل را پذیرفت و عنوان کرد: مهم ترین نکته رفع 
مشکالت موجود در حوزه سالمت و خدمت رسانى 

به مردم است.
معینى نژاد با اشــاره به وضعیت امکانــات درمانى 
شهرستان تاکید کرد: تامین اجتماعى باید بیمارستانى 
مستقل در حد آران و بیدگل در این شهرستان احداث 
کند، زیرا این شهرستان با حدود 70 هزار بیمه شده 
تامین اجتماعى به خدمات مناسب این سازمان نیاز 

دارد. 

خبر

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان گفت: در بازار گیاهان دارویى اصفهان 
طبابت به هیچ عنوان انجام نمى شود و صرفًا مشاوره و 

آموزش اصالح روش تغذیه صورت مى گیرد.
اصغر کشاورز راد اظهارداشت: مرکزى که نزدیک میدان 
الله وجود دارد، به عنوان تنها مرکز تخصصى فعال در 
حوزه گیاهان دارویى شهر اصفهان شناخته مى شود و این 

مزیت را دارد که داخل شهر واقع شده است.
وى در رابطه با محدودیــت مکانى بازار گیاهان دارویى 
شهر اصفهان اظهارداشــت: این مطلب درست بوده و 
ظرفیت بازار فعلى تکمیل شــده است و همین موضوع 

ما را بر آن داشــته تا محل جدیدى را براى این بازار در 
نظر بگیریم.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان توضیح داد: باغ تندرستى نیز که در 
محدوده سه راه پینارت در حال احداث است، فاز اول آن 
در نیمه اول سال آینده افتتاح مى شود و در فاز دوم آن بازار 

بزرگ ترى با تمرکز بر گیاهان دارویى احداث مى شود.
وى همچنین با اشاره به برگزارى جشنواره کاالى ایرانى 
ابراز داشت: مبارزه با کاالى خارجى این نیست که بتوان 
آن ها را جمع کرد و مردم نمى پسندند که آن ها را از خرید 

یک محصولى منع کنیم.

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان گفت: تا پایان بهمن 
ماه سال جارى 190هزار تن آسفالت در سطح شهر اصفهان با 

هزینه اى بالغ بر 25میلیارد تومان پخش شده است.
ایرج مظفر اظهارداشــت: سیاست شــهردارى اصفهان در 
راســتاى اقتصاد مقاومتى لکه گیرى اصولــى، نگهدارى و 

افزایش دوام آسفالت است.
وى با بیان اینکه ایجاد بسترهاى توسعه اى در شهر نیاز به 
گذراندن پروســه هاى متعدد دارد که یکى از مهمترین آنها 
منظر شهرى اســت، افزود: توجه به سیما و منظر شهرى از 
جنبه معمارى و زیبایى شناسى همچنین از نظر ارتقاى کیفیت 
رسیدگى به اسباب و اثاثیه شهرى در فرایند مدیریت شهرى از 

اهمیت بسیارى برخوردار است.
وى گفت: تا پایان بهمن ماه سال جارى 190 هزار تن آسفالت 
در سطح شهر اصفهان با هزینه اى بالغ بر 25 میلیارد تومان 
در قالب یک میلیــون و 232 هزار و 248 متر مربع شــامل 
روکش آسفالت معابر اصلى و فرعى، لکه گیرى با دستگاه 
آسفالت تراشى، زیرسازى و آســفالت معابر با هزینه اى بالغ 
بر 25 میلیارد تومان در مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان 

انجام شده است.
مظفر گفت: بیشترین مقدار آسفالت طى 11 ماه گذشته مربوط 
به منطقه 12 برابر 45 هزارتن، منطقه6 برابر با 36 هزار تن و 

منطقه4 برابر 20 هزار تن است.

اجراى 190هزار تن آسفالت
 در سطح شهر

طبابت در بازار 
گیاهان دارویى ممنوع است

تحدید حدود اختصاصی 
نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 19/1074 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق وپرونده ثبتی بموجب راى شماره 7004105-1395/8/24دراجراى قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد سند 
رسمى ب نام کرم حیدرى  فرزند مرتضى  درجریان ثبت است وعملیات تحدید حدود قانونى  آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت وطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 1397/1/20ساعت 9صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد لذا ب موجب این اگهى به کلیه مجاورین اخطار 
میگردد ك در روز وساعت مقرر در این اگهى در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت صورت مجلس تحدیدى تا30روز پذیرفته خواهد شد . م الف: 1147 تاریخ انتشار 

:12/13/ 1396 اکبرپورمقدم رییس اداره ثبت اسناد وامالك فالورجان/ 12/370 
ابالغ

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1073/96 دادنامه 1287-96/11/28 مرجع رسیدگى شعبه 
هشتم خواهان: محمداکبرى نشانى: نجف آباد خ منتظرى جنوبى بن بســت شهید کامرانى کدپ8517613461 
خوانده: مجتبى طاهرى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 12-9530/190191-

96/07/05 جمعا به مبلغ چهارمیلیون و چهارصد هزار ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه 
شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى محمداکبرى به طرفیت مجتبى طاهرى به خواسته مطالبه تقدیمى 
از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده 
است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارمیلیون و چهارصدهزار ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیصدوبیست و پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و 
پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، 
درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى 

نجف آباد مى باشد. 8125/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 8 /12/371
 ابالغ تبادل لوایح

درخصوص تجدیدنظر خوانده حســین ایزدى خواه بطرفیت تجدیدنظر خواندگان صدیقــه روح اله -ورثه مرحوم 
غالمحسین ایزدى خواه- محمود، اسماعیل، محمد،کبرى، زهرا، مریم همگى ایزدى خواه فرزندان غالمحسین، 
شهنازعابدینى، فاطمه بیگم ایزدى خواه،حسن رستمى، محمدرضا میرعباســى، ورثه مرحوم حسین میرعباسى، 
عبدالمحمود، علیرضا، غالمرضا، مجید، محسن، مجتبى، مسعود، بتول، بیگم همگى میرعباسى فرزندان حسین، 
فاطمه نادرخانى، ورثه مرحوم حسن میرعباسى، مصطفى، اسداله، فتح اله، سکینه، فاطمه بیگم همگى میرعباسى 
فرزندان جعفر سیداحمد اسماعیلیان فرزند سید حسن، ورثه مرحوم ربابه رستمى، باقر، جعفر، همگى عطوفى فرزندان 
رمضان، ورثه مرحوم امنه عطوفى امیرحسین، افسانه، افســون، زینت، الهام نسرین همگى چرمبر فرزندان عزیز، 

عزیز چرمبر، مظاهر رادى فرزند عباسعلى، ورثه مرحومه محترم ایزدى خواه عباسى، غالمعلى، رجبعلى، مرتضى، 
مصطفى، طیبه، طاهره، همگى گلشادى فرزندان حسینعلى، ورثه قدمعلى گلشادى، علیرضا، محسن، اسماعیل، سعید، 
مهناز همگى گلشادى فرزندان قدمعلى، زهرا محمدخانى نسبت به دادنامه شماره 9609973730201454 مورخ 
96/10/19 صادره از این شعبه، به پیوست نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى به شما ابالغ میشود. 
مقتضى است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى دارید 
ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال پرونده باهمین کیفیت 
به تجدیدنظر ارسال میگردد. باتوجه به مجهول المکان بودن تجدیدنظر خواندگان افسانه چرمبر، زینب چرمبر، عزیز 
چرمبر، امیرحسین چرمبر، الهام چرمبر، نسرین چرمبر، افسون چرمبر 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/متهم پس از  با نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 8126/ م الف شعبه دوم دادگاه عمومى 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/12/372
 ابالغ

شماره دادنامه: 9609973730201713 شــماره پرونده: 9609983730201032 شماره بایگانى شعبه: 961050 
خواهان: احمدرضا بهادر فرزند محمد با وکالت حسن منتظرى نجف آبادى فرزند على به نشانى اصفهان- خ وحید 
نرسیده به چهار راه امام زاده محسن جنب مسجد حجتیه ساختمان همراز نو دفتر وکالت آقاى على حسین جعفرى 
خوانده: احمد سلیمانى فرزند على به نشانى مجهول المکان. خواسته: الزام به تنظیم سند رسمى ملک. دادگاه با اعالم 
ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست احمدرضا بهادر فرزند محمد باوکالت 
حسن منتظرى بطرفیت احمد سلیمانى فرزند على بخواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمى پالك ثبتى بشماره 
52/51 واقع در قطعه شش نجف آباد؛ دادگاه  با عنایت به محتویات پرونده و بررسى مبایعنامه 14/10/49 مالحظه 
مى نماید مورث خواهان قطعه ملک مزبور را که سابقا تحت پالك ثبتى 52 بوده است را خریدارى و پس از فوت وى 
به وراث حین الفوت قهرا منتقل و پس از فوت دو نفر دیگر از وارثین، سایر وارثین طى تقسیم نامه اى ملک متنازع فیه 
را به خواهان منتقل مى نمایند و خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حضور پیدانکرده و دفاعى درخصوص 
خواسته معمول نداشته و ایراد و انکارى نسبت به مدارك و مستندات ابرازى خواهان وارد ننموده است بنابراین دادگاه 
با احراز رابطه معاملى بین طرفین دعوا و برگه انحصار وراث پیوست دادخواست و تقسیم نامه عادى ابرازى و استعالم 
ثبتى مورخ 16/11/96 که مبین مالکیت رسمى خوانده نسبت به شــش دانگ پالك موصوف مى باشد لذا دعواى 
مطروحه را ثابت و صحیح دانسته و به استناد مواد 219 و 220 و 221 قانون مدنى حکم به الزام خوانده به تنظیم سند 
رسمى پالك ثبتى یادشده با حضور دریکى از دفاتر اسنادرسمى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. این راى غیابى 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن  ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر مستقر در مرکز استان است. 8134 /م الف قلى زاده - رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقى نجف آباد/12/373

 حصروراثت 
رضا یزدانى اسفیدواجانى داراى شناسنامه شــماره 6081 به شرح دادخواست به کالســه 1416/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسماعیل یزدانى اسفیدواجانى بشناسنامه 7 
در تاریخ 1395/11/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. 
زهرا یزدانى اسفیدواجانى ش ش 11223، 2. مریم یزدانى اسفیدواجانى ش ش 1390، 3. منیره یزدانى اسفیدواجانى 

ش ش 9486، 4. على یزدانى ش ش 11399 ، 5. محسن یزدانى اســفیدواجانى ش ش 5625، 6. حسین یزدانى 
اسفیدواجانى ش ش 38172، 7. رضا یزدانى اســفیدواجانى ش ش 6081، (فرزندان متوفى)، 8. فاطمه کربالئى 
صفرعلى ش ش 2088، (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 8135/م الف رئیس شعبه 10 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/12/374
 حصروراثت 

مریم مهدیه نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 707 به شرح دادخواست به کالسه 1452/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ماه بیگم مهدیه نجف آبادى بشناسنامه 568 در تاریخ 
96/08/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد مهدیه 
ش ش 846 ، 2. مصطفى مهدیه ش ش 376 ، 3. محترم مهدیه نجــف آبادى ش ش 964 ، 4. مریم مهدیه نجف 
آبادى ش ش 707، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 8143/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/12/375
تحدید حدود اختصاصی 

نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 19/1077 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق وپرونده ثبتی به  نام آقاي حسین رضایى کلیشادى فرزند مرتضى در جریان ثبت است وعملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت وطبق تقاضاي نامبرده تحدید 
حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1397/1/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند واعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. تاریخ انتشار :13 /1396/12 م الف: 1162  اکبرپورمقدم رییس اداره ثبت اسناد وامالك فالورجان/ 12/376 
ابالغ وقت رسیدگى

اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت رسیدگی سید محمد صالحى قلعه سفید نظربه اینکه فرشته کیان پور  فرزندبختیار   
دادخواستی بطرفیت اقاي سید محمد صالحى قلعه سفید فرزندغالمعلى  بخواسته  مطالبه تقدیم که به این دادگاه 
ارجاع وبه کالسه 96/827ثبت وبراي روزسه شنبه مورخ 97/2/4 ساعت 4عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده وچون 
خوانده مجهول المکان اعالم گردیده است و به تقاضاي خواهان ودستور دادگاه  به استناد  ماده 73 ق.آ.د.م. یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار رسمی درج  اگهی میشود  واز خوانده دعوت می شودکه با مراجعه به دبیر خانه دادگاه 
اعالم نشانی وادرس دقیق ودریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 
شوند.ودر غیراینصورت این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب وشورا/ دادگاه غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اعالم 

خواهد نمود. م الف: 1159 رییس شوراي حل اختالف شعبه 5 حقوقی فالورجان/  12/378 
ابالغ وقت رسیدگى

اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت رسیدگی محمدرضا کیانى  نظربه اینکه فرشته کیان پور  فرزندبختیار  
 دادخواستی بطرفیت اقاي محمدرضا کیانى فرزندغضنفر  بخواسته  مطالبه تقدیم که به این دادگاه ارجاع وبه کالسه 

96/828ثبت وبراي روزسه شنبه مورخ 97/2/4 ساعت 4/5عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده وچون خوانده مجهول 
المکان اعالم گردیده است و به تقاضاي خواهان ودستور دادگاه  به اســتناد  ماده 73 ق.آ.د.م. یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار رسمی درج  اگهی میشود  واز خوانده دعوت می شودکه با مراجعه به دبیر خانه دادگاه اعالم نشانی 
وادرس دقیق ودریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند.ودر 
غیراینصورت این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب وشورا/ دادگاه غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اعالم خواهد 

نمود. م الف: 1155 رییس شوراي حل اختالف شعبه 5 حقوقی فالورجان/  12/379 
ابالغ

شماره پرونده 96/651  تاریخ 96/11/16 مرجع رسیدگى :شــعبه حقوقى شوراى حل اختالف فالورجان خواهان 
:سهراب جهانبخشى نشانى :کلیشاد اغچه بدى خ کوهستان پ 90 منزل شــخصى خواندگان:1-سجاداحمدى 
کافشانى نشانى اصفهان سه راه سیمین خ ش رمضان پورساختمان 3طبقه همکف پالك 138 ،2- محمودرضوانى 
خوذوالفعلى نشانى :مجهول المکان خواســته:انتقال سند رسمى اتومبیل گردشکار :شــورا با بررسى جمیع اوراق 
ومحتویات پرونده وبا توجه به نظریه مشورتى اعضاءختم رسیدگى را اعالم وبه شرح ذیل مبادرت بصدور راى مینماید 
راى قاضى شورا درخصوص دعواى اقاى شهراب جهانبخشى به طرفیت 1-سجاداحمدى کافشانى 2-محمودرضوانى 
خوبه خواســته تقاضاى صدورحکم شایســته مبنى برالزام خواندگان دردفترخانه جهت انتقال ســندیک دستگاه 
اتومبیل سوارى سایپا به شماره انتظامى 877 ب 81 ایران 49بااحتســاب خسارات وارده وهزینه دادرسى باتوجه به 
بررسیمحتویات پرونده فتوکپى مصدق قولنامه عادى مورخ 1395/10/9فتوکپى برگه خالفى واظهارات خواهان 
درجلسه رســیدگى واینکه خواندگان على رغم ابالغ قانونى درجلسه حضورپیداننموده ودفاعى که موید برائت ذمه 
خویش باشد ارائه نکرده است وباتوجه استعالم انجام گرفته وســندمدارك ماشین به نام خوانده ردیف دوم میباشد 
لذاشئرا خواسته خواهان راواردوثابت تشخیص داده است وبه استنادمواد237-362قانون مدنى وماده198ق آ د م راى 
به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور دردفترخانه اسنادرسمى وانتقال سند یک دستگاه اتومبیل سوارى سایپا به 
شماره انتظامى 877ب 81ایران49به نام خواهان صادر واعالم مى نماید وخوانده ردیف دوم را محکوم به پرداخت 
مبلغ ششصدوبیست هزارریال بابت هزینه دادرسى وغیر درحق خواهان صادر مى نماید   راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شوراوسپس ظرف مهلت بیست روز پس از ان قابل تجدید نظردر 

محاکمه عمومى فالورجان مى باشد./   م الف: 1148شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف فالورجان/12/380 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103656505764 شماره پرونده:9609983656500100 شماره بایگانى شعبه:960489  
آگهی ابالغ دادخواست ضمایم و وقت رسیدگی- آقاي رضاشــعبانى فرزنداسفندیارخواهان آقاى مهدى مختارى 
فرزندقاسمعلى دادخواســتى به طرفیت رضا شعبانى فرزنداسفندیاربه خواســته مطالبه مبلغ 697/600/000ریال 
بااحستاب خسارات وارده وخسارت تاخیروتادیه وهزینه دادرسى مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 
9609983656500100 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان ثبت ووقت رسیدگى مورخ 
97/4/5ساعت 10/30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73  ق.آ.د.م به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودر خواست خواهان مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار کشورى آگهى مى گرددتا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ آنتشار آگهى تا قبل از وقت رســیدگى به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى کامل خود  
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضرگردد م الف: 1153 مدیر دفتر شعبه 

2 شوراي حل اختالف فالورجان/ 12/377 

شرکت ذوب آهن با وجود تمامى مشکالت و مازاد نیروى 
انسانى، در تالش است تا در میزان صادرات رکورد جدیدى 
را براى سال جارى ثبت کند. مدیرعامل این شرکت با بیان 
این مطلب گفت: میزان صادرات ذوب آهن در سال جارى به 

1/1میلیون تن مى رسد.
احمد صادقى در خصــوص افتتاح چهار پــروژه اخیر این 
شرکت و تاثیر آن بر آینده ذوب آهن اظهارداشت: بخشى از 
پروژه هاى افتتاحى مربوط به محیط زیست بود. وى با تاکید 
بر اینکه تمرکز ذوب آهن به صفر رساندن میزان آلودگى 
محیط زیســت در این شرکت و شــهرك هاى اطراف آن 
است، افزود: در بخشى از پروژه ها مباحث اقتصادى مطرح 
نیست؛ با وجود این تالش کرده ایم آهن خود را با دنیا به ویژه 
چینى ها قابل رقابت کنیم و براى رســیدن به این درجه در 

حال تالش هستیم.
مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان با اشاره به 
میزان صادرات ذوب آهن تا پایان سال جارى، تصریح کرد: 
صادرات این شرکت درحدود یک میلیون و 100 هزار تن 

است که در این زمینه رکورد خواهیم زد.
وى در خصوص تهاتر بدهى هــاى ذوب آهن با مطالبات 
تامین اجتماعى، گفت: خوشبختانه مجلس شوراى اسالمى 
این موضوع را تصویب کرده و در صورت تصویب شوراى 

نگهبان، دیگر مشکلى بر سر راه آن وجود ندارد.
صادقى با بیان اینکه بدهى هــاى ذوب آهن به دو بخش 
بانکى و غیربانکى تقسیم مى شود، افزود: بدهى هاى بانکى 
درحدود سه هزار و 500میلیارد تومان است که بخش عمده  
آن داده مى شــود.وى در پاسخ به این ســوال که آیا اقدام 
خاصى در زمینه نیروهاى مــازاد ذوب آهن انجام گرفته 
است؟ تاکید کرد: شــرکت ذوب آهن قصد تسویه  حساب 
و اخراج هیچ نیروى انســانى را ندارد، با وجود این به جاى 

نیروهایى که بازنشسته مى شوند، استخدامى انجام نمى گیرد. 
وى افزود:همچنین براى نیروى مازادى که خارج از چارت 
ســازمان قرار دارند، در حال ایجاد یک شــهرك صنعتى 
خصوصى با سرمایه گذارى پرسنل و دیگر سرمایه گذاران 

خصوصى هستیم.مدیرعامل شــرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان یادآور شد: استاندار اصفهان در حال پیگیرى مجوز 
این شهرك است و در روزهاى آتى صادر و از ابتداى سال 

آینده فعالیت اجرایى این پروژه ها آغاز مى شود.

وى در خصوص اینکه چه تعداد نیرو به این مجموعه منتقل 
مى شوند، گفت: انتقال نیروها تدریجى است، البته پیش بینى 
ما بر این است که تا پایان سال 98 بالغ بر شش هزار نفر به 

این مجموعه ها منتقل مى شوند.

مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان:

 بدهى بانکى ذوب  آهن
 3500 میلیارد تومان است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: اجاره 
برخى از موقوفات مانند هتل عباســى که ماهیانه ســه 
میلیون ریال پرداخت مى شــد، به ماهیانه 600 میلیون 

ریال افزایش یافته ولى هنوز حق وقف ادا نمى شود.
حجت االسالم رضا صادقى با اشاره به اینکه در استان 
اصفهان بیش از 15 هزار و 200 موقوفه و 44 هزار رقبه 
وجود دارد، اظهار داشت: بالغ بر 23 هزار از این تعداد رقبه 
متصرفى منفعتى بوده و 10 هزار رقبه با تولیت مالکین 

اداره مى شود.
وى افزود: بیش از 60 درصد از موقوفات استان اصفهان 
زمین هاى زراعى و کشاورزى اســت و 10 درصد آنها 
موقوفات خدماتى و آموزشــى اســت که با 610 واحد 
آموزشى در اختیار آموزش و پرورش، نیروهاى نظامى، 

انتظامى، بسیج و سپاه قرار دارد که ارزش مطالبه آن برابر 
با 500 میلیارد ریال است و تاکنون 70 میلیارد ریال مال 

االجاره آن به تأخیر افتاده است.
مدیرکل اوقاف  و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به 
اینکه موقوفات حوزه علمیه استان اصفهان داراى رتبه 
سوم در کشور اســت، گفت: همچنین مدرسه چهارباغ، 
موقوفات فراوانى دارد که حتى در برخى اســتان هاى 
دیگر از جمله آذربایجــان، چهارمحــال و بختیارى و 

پراکنده بوده است.
وى با اشاره به اینکه پنج مدرســه علمیه استان با خارج 
شدن از موقوفات مورد استفاده هاى دیگر قرار مى گرفت، 
بیان داشت: با اقدامات صورت گرفته، این پنج مدرسه به 
نیت واقف برگشت و در اختیار مرکز مدیریت حوزه علمیه 

اصفهان قرار گرفت و ایــن در حالى بود که اجاره برخى 
از موقوفات مانند هتل عباســى که ماهیانه سه میلیون 
ریال پرداخت مى شد، طى چهار سال گذشته به پرداخت 
ماهیانه 600 میلیون ریال افزایش یافته ولى هنوز حق 

وقف ادا نمى شود.
حجت االسالم صادقى تصریح کرد: در استان اصفهان 
بیش از 50 کاروانســراى وقفى براى مســاجد و اماکن 
مقدس از بین رفته بود که با اقدامات انجام گرفته نسبت 
به احیاى آن اقدام شد و در آنها هتل هاى سنتى راه اندازى 
کرده ایم وهمچنین بســیارى از آب انبارها نیز با احیا به 
بهره بردارى رسید و کاروانســراى ابوزیدآباد و قمصر را 
با دارا بودن دو هزار و 300 هکتــار اراضى موقوفه ثبت 

مالکیت کردیم.

وى در پایان با اشــاره به اینکه اســتان اصفهان داراى 
718 امامزاده است، گفت: در راستاى اقدامات زیربنایى 
و عمرانى، بیش از 140 رقبه در امامزاده آقاعلى عباس 

ساخته شده و در 500 امامزاده کار عمرانى انجام گرفته 
است و همچنین طرح هاى فرهنگى آرامش بهارى همه 

ساله با حضور نخبگان برگزار مى شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

حق وقف هتل عباسى اصفهان ادا نمى شود 

حســین محمدرضایى، عضو هیئت مدیــره نظام صنفى 
کشاورزى اصفهان اظهار داشت: نماینده یزد در حالى سخن 
از تخصیص بى کم و کاســت آب زاینده رود به یزد کرده 
است که امســال با کاهش 90 درصدى حجم سد زاینده 
رود مواجهیم و شــرب مردم اصفهان را با مشکل مواجه 

کرده است.
وى بیان داشت: با وجود خشــک بودن زاینده رود و عدم 
کشت پائیزه سال 96-97، کشاورزان اصفهان در تابستان 

97 هیچ کشت و برداشت و در نهایت درآمدى ندارند.
وى گفت: با توجه به کاهش بارش ها در سال زراعى کنونى 
در سرشاخه هاى زاینده رود، شــاید آبى براى کشت پائیزه 
97-98 هم نباشد که این اتفاق موجب عدم درآمد کشاورزان 

تا تابستان سال 99 خواهد شد.
وى بیان داشت: با توجه به این وضعیت نابسامان، کشاورزان 
در حال حاضر مانند آتش زیر خاکســتر هستند و سخنان 
مســئوالن و نمایندگان یزد در مورد عدم کاهش آب یزد 
در این زمان حســاس شــرق و غرب اصفهان، نهایت بى 

تدبیرى است. 
محمدرضایى افزود: کشاورزان حق آبه دار اصفهانى بدلیل 
اینکه حق آبه آنها براى استان یزد غصب شده است، باید از بى 
آبى بیکار بمانند و هیچ درآمدى نداشته باشند و از بى درآمدى 
اقدام به فروش ماشین هاى کشاورزى و فرش زیر پاى خود 

کنند تا اینکه بتوانند ارتزاق و امرار معاش کنند.
 وى ادامه داد: این در حالیست که گلخانه داران، صنعت هاى 
فوالد یزد، کاشى و سرامیک و شــرب یزد از حق آبه هاى 
غصب شده کشــاورزان اصفهان براى خود کسب در آمد 
مى کنند.وى در مورد اینکه استان یزد قبل از انتقال آب از 
زاینده رود، آب مورد مصرف خود را از کجا تامین مى کرد، 
گفت: قرن ها بوده که آب شرب یزد، از آب انبارها و قنوات 
تأمین مى شده است و باوجود این کم آبى و با این بحران آب 
مى توانند قسمتى از آب شرب خود را از این راه تامین کرده 

و آب مصرفى صنعت را از پس آب فاضالب تامین کنند.

زیاده خواهى آب 
زاینده رود براى یزد

بى تدبیرى مسئوالن است

 عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزى 
شهرستان اصفهان:
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مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: درحدود یکهزار خانوار تحت حمایت این نهاد در 
ده ماهه امسال بر اســاس ضوابط و دستورالعمل هاى 
توانمندســازى، از چرخــه دریافــت کمک معیشــت 

خارج شده اند.
حمیدرضا شیران اظهارداشت: 84 هزار و 415 خانوار با 
جمعیتى نزدیک به 148 هزار نفر درده ماهه سال جارى 
از خدمات حمایتى این نهاد بهره  بردند و تعداد 52 هزار و 
593 خانوار معادل 62 درصد از مددجویان تحت پوشش 
این نهاد را هم خانوارهاى با سرپرســت زن تشــکیل

 مى  دهند.

وى با اشــاره به اصلى ترین دالیل مراجعــه افراد براى 
دریافت خدمات حمایتى این نهاد افزود: فوت سرپرست 
با 44 درصد، بیشــترین تعداد را به خود اختصاص داده 
اســت به  گونه اى  که در ســال جارى 38 هزار و 516 
خانوار به علت فوت سرپرســت تحت حمایت این نهاد

 هستند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
ادامه داد: ازکارافتادگى سرپرســت با 35 درصد، طالق 
و متارکه با 12 درصد و بیمارى سرپرســت با 4 درصد، 
عمده ترین دالیل تحت حمایت واقع شــدن مددجویان 

کمیته امداد استان را تشکیل مى دهند.

معاون مشــارکت هاى مردمى اداره کل بهزیســتى استان 
اصفهان گفت: در ســال جارى درحدود 37 میلیارد تومان 
مشارکت هاى مردمى شامل کمک هاى نقدى و غیر نقدى 
و کمک هــاى خدماتى در بخش دولتــى و غیر جمع آورى 

شده است.
على اصغر شــاه زیدى با بیان اینکه یکــى از فعالیت هاى 
بســیار حایــز اهمیــت ســازمان بهزیســتى، کمک به 
توانمند سازى شغلى افراد تحت پوشــش و خروج از چرخه 
وابستگى به حمایت هاى دولت است، اظهارداشت: در راستاى 
رسیدن به این اهدف، سازمان بهزیستى برنامه هاى مختلفى 
دارد. وى افزود: پرداخت تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایى 

به مددجویان و کارفرمایانى که مددجویان را به کار مى گیرند، 
از جمله اهداف بهزیستى است. شاه زیدى با بیان اینکه 102 
میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به اســتان اصفهان در 
حوزه اشتغالزایى و پرداخت تسهیالت بوده است، تصریح کرد: 
تاکنون 17 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار جذب شده که 
به  هزار و 300 نفر تسهیالت تا سقف 20میلیون پرداخت شده 
است. وى با بیان اینکه در استان اصفهان حدود 200هزار نفر 
از خدمات مستمربهزیستى استفاده مى کند که 125 هزار نفر 
معلول هستند، افزود: در استان اصفهان 240 هزار نفر معلول 
زندگى مى کنند که 125 هزار نفر از آنها از خدمات مستمر و 

غیر مستمر بهزیستى استفاده مى کنند.

1000 خانوار از چرخه حمایتى 
امداد خارج شدند

کمک37 میلیاردى خیران 
اصفهانى به بهزیستى

نظارت متمرکز
 بر بازار شب عید

طرح ویژه نظارتى متمرکز نوروز تا 15 فروردین سال 
آینده در استان اصفهان اجرا مى شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان با بیان 
اینکه براى اجراى این طرح، چهار گروه شکل گرفته 
است، گفت: این گروه ها شامل گروه کاال و خدمات 
صنفى و غیر صننفى، محصوالت بهداشتى، درمانى 
و دارویى و همچنین گروه قاچاق کاال و ارز و عرضه 

خارج از شبکه فرآورده هاى نفتى است.
صالحى افزود: این طرح با هدف حفظ، تعادل و تنظیم 
بازار و خدمات سفر و جلوگیرى از تخلفات احتمالى 

اجرا مى شود.
وى اظهار کرد: در اجراى این طرح در بخش کاال و 
خدمات، کاالهاى پرمتقاضى در بازار مانند مرغ، تخم 
مرغ، گوشت، شیرینى، آجیل، تنقالت، میوه و تره بار، 
مواد پروتئینى، پوشاك، کیف، کفش، سوخت و اقالم 

دارویى در اولویت بررسى قرار مى گیرند.
وى به مــکان هاى مــورد هدف در اجــراى طرح 
نظارتــى متمرکز ویژه نوروز اشــاره کــرد و گفت : 
شرکت هاى مسافرتى هوایى، پایانه هاى مسافربرى،
 فرودگاه ها، ایســتگاه هاى راه آهن، مراکز اسکان 
مســافران نوروزى، اقامتگاه  هاى گردشگرى، زائر 
سراها، رســتوران ها، جایگاه هاى سوخت و مراکز 

درمانى، مکان هاى هدف اجراى این طرح هستند.

انتخاب اعضاى جدید 
مجمع اصولگرایان اصفهان 

اعضاى جدید مجمع اصولگرایــان اصفهان پس از 
رأى گیرى به عمل آمده توسط دبیرخانه این مجمع، 

انتخاب شدند.
اعضاى جدید مجمع اصولگرایــان اصفهان در پى 
رأى گیرى به عمل آمده توسط دبیرخانه این مجمع، 
جهت شــوراى هماهنگى حائز اکثریت آراء شده و 

انتخاب شدند.
حمیدرضا فوالدگــر، نماینده مردم شــهر اصفهان 
در مجلس شوراى اســالمى و عباس حاج رسولیها 
رئیس اســبق شــوراى اســالمى شــهر اصفهان 
از چهره هــاى شــاخص منتخب در ایــن مجمع 

هستند.
حجت االسالم علیرضا باطنى، حمیدرضا فوالدگر، 
محمدعلى مهره کش، مجتبى شهیدى، عبدالرسول 
نصر اصفهانى، هوشــنگ صالحى، احمــد نواب و 
محمود معلمى به عنوان اعضاى حقیقى جدید مجمع 

اصولگرایان اصفهان انتخاب شدند.
محمدرضا فالح، ابوالفضل قربانى، حجت االســالم 
مهروى پور، محمــود نباتى، عباس حاج رســولیها، 
مصطفى فیروز بخت، حجت االسالم احمد مقیمى، 
محمد شــبانى، بابــک حیدرى، حســین رحمانى، 
مجتبى کرباسى و سعید کریمى نیز به عنوان اعضاى 
حقوقى جدید مجمــع اصولگرایان اصفهان انتخاب

 شدند.

برگزارى آزمون المپیاد علمى 
حوزه علمیه خواهران

آزمون المپیاد علمى حوزه علمیه خواهران همزمان با 
سراسر کشور در اصفهان برگزار شد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با اشاره به 
شرکت  هزار و 101 طلبه سطح 2 و3مدارس علمیه 
اصفهان در المپیاد علمى مدارس گفت: از این تعداد،  

203 نفر در مرحله استانى با یکدیگر رقابت کردند.
حجت االســالم والمسلمین ســید مهدى ابطحى 
افزود: طلبه هاى خواهر حــوزه هاى علمیه و جامعه 
الزهرا(س) سراسر کشور در سطوح2 و3 حوزه علمیه 
در این آزمون با هم به رقابت پرداختند که راهیابى به 
سطح3 کارشناسى بدون آزمون از امتیازات رتبه هاى 

برتر این المپیاد علمى است.
به گفته وى، ایجاد و افزایش انگیزه مطالعه در میان 
طالب، ایجاد رقابت سازنده میان طالب و واحدهاى 
آموزشى، ارزیابى سطح علمى طالب و نیز واحدهاى 
آموزشــى خواهران، ایجاد زمینه پیشرفت علمى و 
شکوفایى استعدادهاى طالب و شناخت طالب ممتاز 
و استعدادهاى درخشان به منظور ارائه خدمات ویژه به 
آنها و طراحى برنامه هاى خاص را، از اهداف برگزارى 

این المپیاد برشمرد.

خبر

نصــف جهــان نــود و پنجمین نشســت شــهرداران 
کالنشهرهاى کشور که در هتل عباسى اصفهان جریان 
داشت با نشست شــهرداران کالنشــهرهاى کشور با 

خبرنگاران استان به کار خود پایان داد.
شهردار تهران در جمع خبرنگاران با قدردانى از شهردار 
اصفهان که میزبان این نشست بود، گفت: این سومین 
نشست شهرداران کالنشهرهاى کشــور در دوره اخیر 
شوراهاســت و ما در این نشست در مورد مأموریت هاى 

مدیریت شهرها با هم مذاکرات مشترکى داشتیم.
محمدعلى نجفى، مدیریت شهرى را پیشانى و ویترین 
مدیریت کشــور در ارتباط با چالش ها دانســت و گفت: 
مدیران شهرى اولین خاکریز در مقابل مشکالت هستند 

که مقاومت مى کنند. 
شــهردار تهران با بیــان اینکه همه آنچــه در دولت و 
مجلس انجام شــده، همه انتظارات ما نیســت افزود: 
این در حالى است که الیحه درآمد پایدار شهرى امروز 
در مجلس شوراى اســالمى مطرح است که شهرداران 
کالنشهرهاى کشــور نظراتى در اجراى این طرح دارند 
و امید است مورد توجه باشــد تا پس از تصویب، مشکل 
درآمد پایدار شهردارى ها به طور اساسى حل شود. از دیگر 
سو الیحه دائمى شــدن مالیات بر ارزش افزوده که به 
مجلس فرستاده شده و امید است بخشى به کالنشهرها 
اختصاص یابد. همچنین الیحه مدیریت به هم پیوسته 
شهرى هم در دولت تنظیم شده که نیازمند تجدید نظر و 

ارائه نظرات شهرداران است.
نجفى با اشــاره به اینکه در این نشست مقرر شد مکانى 
براى حل مشکالت و ظرفیت شهرها در نظر گرفته شده و 
به عنوان دبیرخانه مجمع شهرداران کالنشهرهاى کشور 

اختصاص داده شده تا پیشنهادات و نظرات شهروندان 
بررسى و تقویت شود گفت: امید داریم دو الیحه دائمى 
شدن مالیات ارزش افزوده و درآمدهاى پایدار شهرى که 
مى تواند درآمدهاى شهر را افزایش دهد و کالنشهرها به 

سوى درآمد پایدار بروند به تصویب برسد.
وى خاطرنشان کرد: توســعه درآمدهاى شهرى، درآمد 
شهردارى ها از طریق ساخت و ســاز را کاهش مى دهد 
و اینگونه جلســات براى ایجــاد شــرایط بهتر براى 

زیست پذیرى را مهیا خواهد ساخت. 
شهردار تهران مى گوید: مدیریت یکپارچه شهرى امروز 
داراى اشکاالتى اســت که این نشست مى تواند در رفع 
مشــکالت مؤثر و حرکت به ســوى مدیریت یکپارچه 
شهرى را به ارمغان داشته باشد. البته مدیریت یکپارچه 

شهرى یک فرآیند است که باید این روند را طى کرد.
■■■

شــهردار اصفهان هم به عنوان میزبان نود و پنجمین 
نشست شــهرداران کالنشهرهاى کشــور این نشست 
را نوعى هم اندیشــى شــهرداران کالنشهرهاى کشور 
دانســت و گفت: این نشســت با هدف حل مشکالت 
مشترك برگزار شد و براساس برنامه هاى پیش بینى شده 
پیش رفت و ساختار مجمع جدید تصویب شد، راهکارها 
پیگیرى و روى طرح هاى مطرح در دولت و مجلس بحث 
و بررســى صورت گرفت تا در تعامل با مجمع استان ها 
بتوانیم نقاط ضعف را برطرف کنیم و شاهد قوانینى باشیم 
که به نفع شهروندان باشد و در صورت کارشناسى بودن 
قوانین، استقالل و پایدارى شهردارى ها تضمین و همه 
به درآمدهاى پایدار رســیده که نتیجه آن دسترسى به 

توسعه پایدار خواهد بود.
قدرت ا... نوروزى اظهار کرد: شهردارى ها از دولت طلبکار 

هســتند که امید اســت راهکارهایى براى وصول این 
مطالبات پیدا شود تا ما دیون انباشه از سال هاى گذشته 

شهردارى را بتوانیم پرداخت کنیم.
وى ادامه داد: البته ما به شــرایط دولــت کامًال واقف 
هستیم، ولى اگر این دیون پرداخت نشود نمى توانیم به 

خوبى عمل کنیم.
شــهردار اصفهان مى گوید: ما در شــهردارى اصفهان 
براى طرح هایى که باید در مجلس شــوراى اسالمى به 
رأى گذاشته شود با اعضاى مجمع نمایندگان استان و 
نمایندگان شهر اصفهان و دولت مکاتبه داشته ایم و امید 
است شرایط به گونه اى باشــد که بتوانیم مطالباتمان را 

وصول کنیم. 
نوروزى با تأکید بر اینکه ما به دنبال توسعه گردشگرى 
داخلى هســتیم، افزود: اصفهان از ظرفیت بسیار خوب 
گردشــگرى برخوردار اســت، ولى ما به دنبال کسب 
درآمد از طریق گردشــگرى براى شــهردارى نیستیم، 
بلکه به دنبال رونق کار مردم از این راه هستیم و اگر در 
نشســت هاى بعدى، نحوه تعامل رویدادهاى مشترك 
فرهنگى و جشنواره ها تعریف شود و تیم هاى فرهنگى 
و... به صورت مشــترك را برپا داریــم مى توانیم حجم 

گردشگرى را افزایش دهیم. 
■■■

شــهردار تبریز که شهرش در ســال 2018 میالدى به 
عنوان پایتخت گردشگرى کشورهاى اسالمى انتخاب 
شده هم به خبرنگاران گفت: اگر اقتصاد پایدار باشد بقیه 
بخش ها پایدار خواهد بود و در این راستا ما باید بتوانیم از 
ظرفیت هاى گردشگرى کالنشهرها استفاده کنیم که ما 
در تبریز حدود یکسال است این امر را پیگیرى کرده ایم 
و در تمامى نمایشــگاه هاى گردشگرى حضور یافته ایم 

و سعى کردیم ظرفیت گردشــگرى تبریز را با مشوقاتى 
براى تورگردانان بشناســانیم و معتقــدم تبریز 2018، 

فرصتى براى کل کشور در زمینه گردشگرى است.
ایرج ثمین باهر افزود: باید همه کمک کنند تا بتوانیم در 

جذب توریست داخلى و خارجى، موفقیت داشته باشیم.
وى اعتقاد دارد اگر درآمد شــهردارى ها، تأمین نشود، 
عدالت شهرى به هم خورده و وقتى درآمدهاى شهرى 
قطع مى شــود شــهردارى مجبور به تراکم فروشــى 

خواهد شد.
■■■

شــهردار مشــهد نیز در این نشســت گفــت: امروز 
شــهردارى هاى کالنشهرهاى کشــور همچون پازلى 
متشکل از حمل و نقل، بافت فرسوده، کسب درآمد و... پر 

از تهدیدات و فرصت ها شده اند.
قاسم تقى زاده خامسى با بیان اینکه شهردارى ها علیرغم 
درآمد پایدار، با افت و خیز ســاخت و ساز، درآمد ناپایدار 
دارند گفت: شــهردارى ها با وجود مشــکالت فراوان، 
اما روى پــاى خود ایســتاده اند و حتى مشــکل دیگر 
دستگاه ها را هم با این وضعیت، حل مى کنند و در حقیقت 

کالنشهرهاى کشور، بار سنگینى را به دوش مى کشند.
وى هدف مردم از تغییر اعضاى شــوراهاى اســالمى 
در شهرها و کالنشــهرها را در دوره جدید، ایجاد تغییر 
در زندگى آنان بیان کرد و گفت: کلیــدواژه این تغییر، 
هماهنگى و تعامل بین شورا و شهردارى است و اگر خرد 
جمعى وجود نداشته باشد پیام مردم و شهروندان تحقق 
نمى یابد. بنابراین در دوره پنجم شوراها و شهرداران باید 
به اهداف مردم توجه شود و اگر تحقق نیافته، راه دیگرى 

را پیش گیرند.
شــهردار مشــهد با بیان اینکــه 50 درصــد اراضى 

مشــهد متعلق به آســتان قدس رضوى اســت گفت: 
هنر مدیریت شــهرى، بهره گیرى از داشته هاســت که 
اگر اســتفاده کند، هم شــهردارى و هم مــردم برنده 

هستند.
وى با بیان اینکه امروز هیچ مشــکلى بین شــهردارى 
و آســتان قدس رضوى وجود ندارد و بــا هم هماهنگ 
هستیم، گفت: در ایام نوروز شهر مقدس مشهد پذیراى 
بیش از هفت میلیون مســافر اســت و کار ویژه اى باید 
انجام شــود که در این راســتا 30 هزار واحد پارکینگ 
در اطراف حــرم آماده شــده که هیچ زمانــى اینگونه

 نبوده است. 
تقــى زاده گفــت: ما بــا آســتان قدس رضــوى در 
مورد طرح اطــراف حرم متحد هســتیم ولــى خارج 
اســتان نمى گذارنــد آنچــه را مى خواهیــم انجــام 

دهیم.
■■■

شهردار شیراز هم از اجراى طرح تشکیل مثلث طالیى 
شهرهاى اصفهان، شیراز و یزد براى توسعه گردشگرى 
در کشــور خبر داد و گفــت: بــه زودى موافقتنامه بین 
شهرداران سه شهر اصفهان، شیراز و یزد و استانداران سه 
استان اصفهان، فارس  و یزد به امضا مى رسد تا تورهاى 
گردشگرى داخلى و در نتیجه اقتصاد گردشگرى توسعه 

یابد.
حیدر اسکندرپور اضافه کرد: در گام بعدى با هماهنگى 
تورهاى اروپایى، نســبت به جذب و توســعه توریست 

خارجى اقدام خواهد شد.
در ایــن نشســت خبــرى چنــد شــهردار دیگــر 
کالنشــهرهاى کشــور هــم بــه ابــراز عقیــده

 پرداختند. 

باید راهکارى براى وصول مطالبات  شهردارى ها از دولت پیدا شود

ساسان اکبرزاده

«اداره کل استاندارد استان اصفهان در سال جارى 260 
پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد اجبــارى و 61 پروانه 
عالمت استاندارد تشــویقى براى واحدهاى تولیدى و 
خدماتى صادر کرد. این درحالى است که در سال جارى 
135 پروانه اجبارى و 11 پروانه استاندارد تشویقى ابطال 
شد. همچنین 67 پروانه استاندارد اجبارى تعلیق شد تا 

در مدت سه ماه مشکالت را مرتفع سازند.»
مدیرکل استاندارد اســتان اصفهان در جمع خبرنگاران 
این مطلب را اعالم کرد و افــزود: اصوًال هر چیزى اگر 
داراى نظم، انضباط و قانون باشد و درجاى خود و صحیح 
انجام شود اســتاندارد تعریف مى شــود که بر دو نوع 

اجبارى و تشویقى است. 
غالمحسین شفیعى با تشریح استانداردهاى اجبارى و 
تشــویقى، اظهار کرد: واحدهاى خدماتى و تولیدى که 
تمایل به استانداردسازى محصوالت خود دارند استاندارد 
تشویقى و واحدهایى که تولید، توزیع، عرضه و تمرکز 

دارند شامل استاندارد اجبارى هستند. 
وى گفت: در ســال جارى شــش هزار و 950 بازرسى 
ســرزده از واحدهاى تولیدى انجام و 9 هــزار و 713 
نمونه بردارى انجام شد که تاکنون هشت هزار و 209 
نتیجه نمونه آزمایش صادر شد. همچنین بخش اجرایى 
استاندارد در انگ فلزات که شامل مراکز عرضه طالست 
فعال است و در استان هزار و 600 واحد تولید طال فعال 
است و تا سال گذشته ما 900 کد شناسایى طال را باطل 
کردیم و معتقدیم مصنوعاتى که با این کد شناســایى 
است باید جمع آورى شــود.  البته 80 کد شناسایى هم 

براى این مصنوعات در سال جارى صادر شد. 
مدیرکل اســتاندارد اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
اداره کل استاندارد استان اصفهان تاکنون در 40 جلسه 
کمیسیون قاچاق مشارکت کرده و با بررسى مصنوعات 
طال که از سایر استان ها وارد استان اصفهان مى شود، 
هفت واحد را اســتعالم کرده و چهار واحد که کد جعلى 

داشتند از سوى مقامات قضائى پیگیرى شدند. 
شفیعى با بیان اینکه صنایع دســتى مشمول استاندارد 
اجبارى نیستند از صدور پروانه عالمت استاندارد براى 
چهار واحد صنایع دستى در استان خبر داد و افزود: استان 
اصفهان با صدور پروانه عالمت اســتاندارد براى هنر 
فیروزه کوبى، اولین استان در کشور است که کیفیت آن 

را از نظر استاندارد کنترل مى کند. 
وى گفت: ما هنوز در استان اصفهان نتوانستیم متولى 

عدم اســتفاده از مصالح ساختمانى غیراســتاندارد در 
پروژه هاى ساختمانى را مشخص کنیم و هیچ دستگاهى 
هم متولیگرى مصالــح غیراســتاندارد در پروژه هاى 
ساختمانى را تاکنون به عهده نگرفته است. البته این امر 
به عهده سازمان نظام مهندسى و مهندسین ناظر است 

ولى آنها هم متولیگرى را قبول نکردند. 
مدیرکل استاندارد اســتان اصفهان یکى از مشکالت 
در ســاخت و ســاز را عدم حضور مجریان ذیصالح در 
پروژه هاى ساختمانى دانست و گفت: از سال 88 تاکنون 
این مصوبه هیئت وزیران در استان اجرایى نشده است در 
حالى که مجریان ذیصالح باید مسئولیت ساخت و ساز 

در پروژه هاى ساختمانى را به عهده گیرند. 
شــفیعى ادامه داد: ما 44 مورد از پــروژه هاى عمرانى 
دولتى که استاندارد را رعایت کرده بودند بازرسى کردیم 
و طى آن چهار واحد تولید بتن آماده که شرایط الزم را 
نداشتند پلمب و از تولید آنها جلوگیرى شد. این درحالى 

است که ما 133 مورد بازرسى از آزمایشگاه هاى همکار 
در زمینه هاى مختلف را انجام داده ایم و 13 پروانه تأیید 
صالحیت آزمایشــگاه هاى همکار هم در سال جارى 
صادر شد. 151 آزمایشگاه پروانه تمدید گرفت و چهار 
آزمایشگاه تعلیق و یک مورد پروانه آزمایشگاه همکار 

ابطال شد. 
البته در ســطح اســتان اصفهــان 214 آزمایشــگاه 
معتبر داراى پروانــه، تأیید صالحیت داشــته و براى 

تولیدکنندگان سراسر کشور قابل بهره بردارى است. 
وى از وجود 87 شهربازى فعال در استان اصفهان خبر 
داد و گفت: امسال ما از شهربازى هاى استان هزار و 78 
بار بازرســى انجام داده ایم و در این راستا صد دستگاه 

وسیله بازى شهربازى ها پلمب شد. 
شــفیعى مى گوید: 70 درصد آسانســورهاى دولتى و 
عمومى در استان اصفهان، استاندارد نبوده و در سال 97 
اگر در این زمینه با اداره استاندارد همکارى نشود، اداره 

استاندارد استان اصفهان با همکارى استاندارى، نسبت 
به پلمب آسانسورهاى غیراستاندارد اقدام مى کند. 

وى ادامه داد: در ســال جارى چهار هزار بازرســى از 
آسانســورها در سطح استان انجام و ســه هزار گواهى 
ایمنى براى آسانسورها صادر شــد. این درحالى است 
که در سال جارى، بررســى وضعیت فنى آسانسورها به 
کمیته اى در استان اصفهان واگذار شد و تاکنون چهار 
جلسه آن برگزار شده است تا مشکالت فنى آسانسورها 

برطرف شود.
مدیرکل اســتاندارد اســتان اصفهان با تأکید بر اینکه 
مهدهاى کودك باید به ســوى استانداردسازى براى 
ایمنى و سالمت بیشــتر گام بردارند از صدور یک مورد 
پروانه اســتاندارد مهدکودك در سطح استان اصفهان 

خبر داد. 
شفیعى گفت: 90 درصد عرصه هاى جایگاه CNG در 
استان اصفهان استانداردسازى شده است و از نظر ایمنى 

مشکلى ندارند. 
وى خاطرنشــان کرد: براى اولین بار در کشــور پروانه 
کاربرد عالمت اســتاندارد هتلدارى براى هتل 5 ستاره 

کوثر اصفهان صادر شد. 
مدیرکل استاندارد اســتان اصفهان اظهار کرد: تاکنون 
در کشور، 32 هزار اســتاندارد ملى تدوین شده که فقط 
هزار قلم آن مشمول اســتاندارد اجبارى است که سهم 
استان 81 استاندارد تدوین شده در زمینه هاى مختلف 

مى باشد. 
وى با بیان اینکه طرح «طاها» (طرح اجراى هماهنگ 
استاندارد) در سراسر کشــور در حال انجام است گفت: 
در این طرح بازرســى از مراکز عرضــه، نمونه بردارى 
از محصوالت داراى اســتاندارد صورت مى گیرد که در 
این راســتا 15 هزار و 737 بازرسى، 755 نمونه بردارى 
از محصوالت در بازار انجام شــد که 40 درصد اجراى 
طرح طاها در شهر اصفهان و 60 درصد در شهرستان ها 

صورت پذیرفته است. 
وى در ادامه افزود: در واحد حقوقى اســتاندارد در سال 
جارى ســه هــزار و 944 تذکر و اخطار بــه واحدهاى 
تولیدى داده شد و 67 مورد اعالم جرم به مراجع قضائى 
علیه واحدهاى تولیدى خدماتى که استاندارد را رعایت 

نکرده، صورت گرفت. 
شفیعى گفت: در استان اصفهان در سال جارى 15 تن 
چاى غیراســتاندارد کپک زده و پنج تــن پنیر پیتزاى 

غیراستاندارد با حکم محاکم قضائى معدوم شد. 
وى از همه مصرف کنندگان محصوالت خواست براى 
اطمینان از استاندارد بودن آنها، عدد ده رقمى استاندارد 
که زیر محصول نوشته شــده را به سامانه 10001517 
ارسال کنند و از دارا بودن استاندارد واقعى محصول مطلع 
شوند که اگر محصول مشخصات کامل را نداشته باشد 
جعلى است. مدیرکل اســتاندارد استان اصفهان اظهار 
کرد: واحدهاى نانوایى در استان اصفهان باید براساس 
نوع نان و پخت آن، آرد مخصوص همان نان را استفاده 
کنند تا کیفیت مطلوب حاصل شود و این نیازمند نظارت 
بیشــتر اتحادیه و ات اق اصناف و پیگیرى بیش از پیش 
آنهاست. شفیعى به استانداردسازى فرآورده هاى نفتى 
در استان اصفهان هم اشاره کرد و گفت: استانداردسازى 
فرآورده هاى نفتى از وظایف ماست و اصفهان یکى از 
چهار استان کشور اســت که کارگروه استانداردسازى 
فرآورده هاى نفتى را تشــکیل داده و در سال جارى نیز 
30 فرآورده جدید استانداردسازى شدند و 670 محموله 

فرآورده هاى نفتى در استان صادر شد. 

مدیر کل استاندارد استان خبر داد:

70 در صد آسانسورهاى اصفهان  استاندارد نیست


