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چرا دچار فشار خون مى شویم؟فروش لوازم خانگى داخلى با برند خارجىحمید نعمت ا...: من نگران زن ها هستمسنگ هاى تاریخى،  منقل کباب شدند! پسر جوان توسط سارقان کشته شده است؟ سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

فرصت بدهید؛ مشکل زاینده رود را حل مى کنیم!
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زلزله بى آبى در شرق اصفهان 
مردم را بى خانمان کرده است

جشنواره اى براى خرید ارزان
 در اصفهان

700 فرزند شهید و
 ایثارگر اصفهان نخبه هستند 
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مسافرت هاى نوروزى زیر پوشش «آتش سرد»مسافرت هاى نوروزى زیر پوشش «آتش سرد»
اجراى طرح ابتکارى پلیس اصفهان در جاده ها با هدف کاهش آمار تصادفاتاجراى طرح ابتکارى پلیس اصفهان در جاده ها با هدف کاهش آمار تصادفات
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مدیرکل دفتر مدیریت منابع آب حوضه آبریز فالت مرکزى ایران خطاب به کشاورزان اصفهانى: 

برسد به دست مدیر کل ارشاد...

نابازیگران به سینما 
صدمــه 
زده اند 

هورا! سپاهان شاید سقوط نکند
هواداران سپاهان دیگر مى تواند خیالشان راحت باشد که تیم محبوبشان تقریبًا از خطر 

سقوط به رقابت هاى دسته یک نجات یافته است!
هفدهمین دوره از مسابقات لیگ برتر از هفته بیست و پنجم عبور کرد و  تنها پنج هفته 
به پایان این فصل زمان داریم. در حالى که قهرمانى تیم پرسپولیس در این مسابقات 

تاحدود زیادى قطعى شده است، ذوب آهن، استقالل، پیکان و ...
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شانس چه تیم هایى براى بقا بیشتر است؟ 

رونوشت به آقاى استاندار!
آقاى مدیر کل عزیز؛ سالم

یعنى اگر تمام آب دریاى خزر را در هاون بریزیم 
و بکوبیم، فایده اش بیشتر از آن است که به اداره 
تحت مدیریت شــما نامه بنویسیم و موضوعى را 
پیگیرى کنیم. مشــت نمونه خروار آن هم اینکه 
بیش از دو ماه اســت با آن اداره ســرگرم مکاتبه 
هستیم و اگر کسى در زاینده رود آب دیده است، ما 

هم از اداره شما پاسخ گرفته ایم.
واقعًا نمى دانم همکاران شما سرگرم چه کارهایى 
هستند که آنقدر مشــغله دارند که فرصت نوشتن 
دو خط و نیــم پاســخ را ندارند. پاســخ مکتوب 
پیش کش، آنها حتــى اگر به صــورت تلفنى و 

پیامکى هم چیزى مى گفتند باز جاى شــکرش 
باقى بود.

جالب اســت که یــک نفــر را در آن اداره مأمور 
کرده اید تا در اداره دادگســترى قدم آهسته برود 
و آگهى جمع کند. یک نفر را مســئول توزیع این 
آگهى ها کرده اید. یک نفــر را هم گمارده اید که 
بنشیند و آگهى هاى منتشر شــده فقدان سند و 
حصر وراثت مردگان را کلمه به کلمه بشــمارد تا 
مبادا درهم و دینارى باال و پایین بشود. ولى یک 
نفر نیست که به جاى شما نامه بنویسد تا زیر آن را 

امضا کنید و جواب مردم را بدهید!
...ادامه در صفحه 9

روابط عمومى سازمان فرهنگى ، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر

سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه شماره 4620 مورخ 95/12/28 
شوراى محترم اسالمى شهر و مصوبه شماره 4390 مورخ 96/11/28 هیئت مدیره سازمان، اجازه بهره بردارى 

از موارد زیر را با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومى  واگذار مى نماید.
1-  طبقه دوم فرهنگسراى خانواده (رصدخانه جزء آگهى نمى باشد) به مدت سه سال. (نوبت دوم)

2-  کافه کتاب فرهنگسراى خانواده به مدت دو سال. (نوبت دوم)
3-   رستوران بام گلدیس به مدت سه سال. (نوبت سوم)

4-  واحد تجارى فرهنگسراى خانواده به مدت سه سال (نوبت سوم)
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شــرایط مزایده تا روز ســه شــنبه مورخ 97/01/07 به 
امورقراردادهاى سازمان مراجعه و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 97/01/08 نسبت به تحویل پیشنهاد خود 
به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهرـ  میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهردارىـ  طبقه چهارم 

اقدام نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت shaahinshahr.ir   مراجعه فرمایید.

آگهى مزایده عمومى آگهى مزایده عمومى  نوبت اول

اردشیر محمدى- شهردار باغبادران

شهردارى باغبادران به استناد مجوز شماره  565 مورخ 1396/11/29 شوراى محترم اسالمى شهر باغبادران در 
نظر دارد نسبت به حفظ و حراست پارك ساحلى، اجاره پارکینگ پارك ساحلى باغبادران و پارکینگ ساحلى 

پارك ساحلى جنب پل ملک آباد براى مدت یک سال با قیمت کارشناسى به شرط ذیل اقدام نماید. 
1- متقاضیان مى توانند از روز شــنبه مورخ 1396/12/19 لغایت روز یکشــنبه مورخ 1396/12/27 با واریز
 مبلغ 300/000 ریال به حساب 0108075091002 نزد بانک ملى به نام شهردارى باغبادران نسبت به اخذ مدارك 

مزایده اقدام نمایند. 
2- پیشــنهاددهندگان مى بایســت معــادل 5٪ قیمت پایــه کارشناســى را به صورت ســپرده به 
حساب 310000519008 این شهردارى نزد بانک ملى شعبه باغبادران واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى 

ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 
3- سپرده نفرات اول تا سوم مزایده اگر حاضر به عقد قرارداد نشوند ضبط خواهد شد. 

4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است. 

6- متقاضیان مى بایست نسبت به تحویل قیمت پیشنهادى خود تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه 1396/12/28 
به دبیرخانه محرمانه شهردارى اقدام نمایند. 

آگهى مزایده- نوبت اولآگهى مزایده- نوبت اول چاپ دوم
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بیچاره کورتـــوا!

در روزهــاى اخیــر اظهارنظر 
علیرضا بیرانوند درباره گروه مرگ در لیگ قهرمانان آســیا 
تبدیل به سوژه اى جذاب در فضاى مجازى شده بود. جالب 
بودن این ادعاى بیرانوند باعث شد تا بخش هاى دیگرى از 

مصاحبه او ناخوانده بماند و مورد توجه قرار نگیرد.
5

اووره کورتـــوا! تکهه ـک ـو ـر ر

 ظهارنظر 
ه گروه مرگ در لیگ قهرمانان آســیا 
ابدر فضاىمجازى شده بود. جالب

وند باعث شد تا بخش هاى دیگرى از 
ماند و مورد توجه قرار نگیرد.
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استیضاح ســه وزیر کابینه دوازدهم در آخرین روزهاى 
سال در حالى برگزار مى شود که هر سه وزیر در آستانه 
استیضاح، عباس آخوندى، على ربیعى و محمود حجتى 
شش ماه قبل از نمایندگان مجلس رأى اعتماد گرفتند. 

با این حال به فاصله شــش ماه بار دیگر طرح استیضاح 
دو وزیرى که پیش از این نیــز در دولت یازدهم زمزمه 
استیضاحشان بارها و بارها به گوش مى رسید، علنى شد. 
هر چند استیضاح حق نمایندگان مجلس است، اما سئوال 
اینجاست که برگزارى جلســات مکرر استیضاح در این 

فاصله هاى کوتاه چه هزینه اى را در بر دارد.
 پیش از این، در مهر ماه سال گذشته بود که حشمت ا... 

فالحت پیشه، نماینده اسالم آباد هزینه هر دقیقه اداره 
مجلس را برابر با 300 میلیــون تومان اعالم کرد. زمان 
برگزارى هر جلسه استیضاح هم حدود پنج ساعت است.  
به این ترتیب با در نظر گرفتــن رقم اعالمى یعنى 300 
میلیون تومان براى اداره هر دقیقه مجلس، هر جلســه 
اســتیضاح 90 میلیارد تومان آب مى خورد چرا که 300 
دقیقه از وقت مجلس با احتساب هزینه اى 300 میلیون 
تومانى 90 میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت. با در 
نظر گرفتن 15 ســاعت براى استیضاح هر سه وزیر این 

رقم به 270 میلیارد تومان خواهد رسید.  

رئیس سازمان خصوصى ســازى با بیان اینکه ارزش سهام 
عدالت در بازار حدود 2/5میلیون تومان است، از دفع صد حمله 
سایبرى به سامانه سهام عدالت طى یکسال گذشته خبر داد.

پورى حسینى با اشــاره به اینکه در یکسال گذشته سامانه 
سهام عدالت پاسخگوى 49 میلیون ایرانى بوده است، گفت: 
سود سهام عدالت از دى ماه امسال بدون مراجعه به بانک یا 
تعاونى هاى شهرستانى از طریق اینترنت به مردم ارائه شده 
است. وى با بیان اینکه ارزش ســهام عدالت در بازار حدود 
2/5میلیون تومان اســت، افزود: یک خانوار پنج نفره عضو 
کمیته امداد و با درآمد پایین از طریق ســهام عدالت داراى 

دارایى 12/5 میلیون تومانى است.

پورى حسینى اظهار کرد: براى نخستین بار سود قانونى به 
سهام عدالت پرداخت شده و براى خانوار پنج نفره 750 هزار 
تومان سود ســهام عدالت پرداخت شده است، این در حالى 
بود که فرصت هشت ماهه شرکت هاى سرمایه پذیر براى 
پرداخت سود هنوز به پایان نرسیده است. وى گفت: متأسفانه 
برخى در رسانه ملى ســود 26 هزار تومانى سهام عدالت را 
مسخره کردند که بهتر است این عده جواب خود را از مردم 
محروم کشور بشنوند. پورى حســینى افزود: در حال حاضر 
براى ساماندهى سهام عدالت الیحه اى به مجلس ارائه شده 
و امیدواریم مجلس اجازه فعالیت صندوق هاى قابل معامله در 

بورس را صادر کند.

هرجلسه استیضاح 
چقدر هزینه دارد؟

ارزش سهام  عدالت
 2/5میلیون تومان شد

اعتراض خاموش سران 
   خبر آنالین | روزنامه «جوان» دیروز نوشت: 
خبرهاى متواتر حاکى از آن اســت که سران سه قوه در 
سه جلسه پى در پى مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
حضور نیافته اند. پیشینه حضور نشان مى دهد که رئیس 
جمهور بعضاً حضور نمى یافته است اما رؤساى مجلس و 
دستگاه قضا منظم تر بوده اند. هم از تحلیل  ها و هم از اخبار 
چنین برمى آید که عدم حضور آنان در جلسات مجمع در 

اعتراض به حضور احمدى نژاد است. 

فرمان دلقک
  میزان | حجت االسالم منتظرى دادستان کل 
کشور در گفتگوى ویژه خبرى شبکه 2 سیما به چهارشنبه 
سورى اشــاره کرد و گفت: دلقکى که در آمریکا نشسته 
تحت عنوان «رى استارت» ممکن است براى چهارشنبه 
آخر سال فرمان هاى بچگانه و شیطنت آمیزى صادر کند. 
وى اظهار کرد: مردم مراقب باشند عملى انجام نشود که 

دستاویزى براى سوء استفاده و موج سوارى آنها شود.

حمله هکرها به نجفى
حمله هکرها به توییتر شهردار تهران    انتخاب|
ناکام ماند. محمدعلى نجفى، شهردار تهران، در صفحه 
تلگرامش درباره ناکام ماندن حمله هکرها به توییترش 
نوشت: «حمله هکرها به توییتر در شنبه شب ناکام ماند.»

بازداشت 80 نفر در تهران
  اعتمادآنالین | پروانه سلحشورى، رئیس 
فراکسیون زنان مجلس و عضو فراکسیون امید با تأکید 
بر اینکه مجلس پیگیر وضعیت بازداشتى هاى تجمع روز 
جهانى زن مقابل ساختمان وزارت کار در تهران در روز پنج 
شنبه است، درباره تعداد بازداشتى ها گفت: تا آنجا که من 
شنیده ام حدود 80 نفر بازداشت شده اند و تا امروز بین 15 

تا 20 نفر از این تعداد آزاد شده اند.

صندوق فوالد ورشکسته است
  ایلنا | مســعود رضایى، نایب رئیس کمیسیون 
اجتماعى مجلس با اشاره به مشکالت عدیده صندوق 
بازنشســتگى فوالد یادآور شــد: این صنــدوق اکنون 
ورشکسته اســت و هیچ متولى مشخصى ندارد و دولت 
مجبور اســت از منابع مختلف حقوق بازنشستگان این 

صندوق را تأمین کند.

کناره گیرى آیت ا... جنتى 
  انتخاب| رهبر معظم انقالب با کناره گیرى 
آیت ا... جنتى از امامت جمعه تهران موافقت کردند. 
جنتى در نامه اى به رهبر معظم انقالب اســالمى با 
اشاره به 25 سال توفیق خدمت در سنگر امامت جمعه 
تهران و با تشکر از اعتماد و عنایات حضرت آیت ا...  
خامنه اى در طول این مدت، درخواست کناره گیرى از 

امامت جمعه تهران را مطرح کرده بود.

ضعیف هاى فربه
 جماران| سید حسن خمینى در گفتگو با سالنامه 
روزنامه «آرمان» گفت: امروز داراى یک طبقه ضعیف 
اقتصادى هستیم که فربه شده است و مطالباتش سیاسى 
نیست. این مطالبات غیرسیاســى یا غیرفرهنگى، اگر 
برآورده نشــود، فارغ از یأس و ناامیدى که پدید مى آورد 
مى تواند زمینه ساز دو پدیده باشد؛ یا فروپاشى و یا حاکمیت 
نوعى پوپولیسم اقتدارگرا، به معناى یک حکومت بسیار 

خشن ولى در کوتاه مدت، عوام فریب و سرکوب گر.

کنایه زیبا کالم 
  تابناك | صــادق زیبــا کالم در صفحــه 
توییتــرش نوشــت: جنــاب عســکرى، مدیــر 
عامــل صداوســیما در مراســم برگزارى جشــنواره
 بهتریــن هاى صداوســیما فرمودنــد 85درصد مردم

 برنامه هاى ما را مى بینند(درســت خواندید 85درصد). 
خواستم از ایشان بپرسم پس این همه پارازیت و بدبختى 
که سالمت مردم را تهدید مى کند براى آن 15درصد 

است؟

خبرخوان
ایران  نمى آیم مگر...

   کافه سینما | دختر «وینفرد شــفر» 
در پاسخ به هوادارى که گفته براى تعطیالت به 
ایران بیا و از کشور باســتانى ما لذت ببر، نوشته: 
«روزى میام ایران که زنانى مثل من، اجازه ورود 

به استادیوم داشته باشن».

زمان واریز یارانه اسفند
هشتاد و پنجمین مرحله از پرداخت    رکنا |
یارانه نقدى، ســاعت 24:00 روز شنبه 26 اسفند 
به حساب سرپرســتان خانوارها واریز مى شود. 
طبق آخرین اخبار از ســازمان هدفمند ســازى 
یارانه ها،«یارانه نقدى اســفند 96 از بامداد روز 
یک شــنبه 1396/12/27 قابل برداشت است». 
مبلغ یارانه دریافتى هر یک از مشموالن دریافت 
یارانه نقدى همانند ماه هاى گذشته 45 هزار و500 

تومان است.

داروخانه هاى منفى!
  میزان | سخنگوى ســازمان غذا و دارو 
گفت: گزارش ها نشان مى دهد شاهد شکل گیرى 
داروخانه هاى زنجیره اى در برخى شهر ها هستیم 
و افراد اعم از داروساز یا کسان دیگرى وارد مقوله  
اداره چند داروخانه و عقد قرارداد با داروســازان 
مى شــوند  که این پدیده در نظام دارویى ما قابل 
پذیرش نیســت. کیانوش جهان پور اظهار کرد: 
داروخانه ها زنجیره اى غیر رســمى است و از نظر 
ســازمان غذا و دارو، یک موضــوع منفى تلقى 

خواهد شد.

مبلغ دیه در سال آینده 
  آنا | آیت ا... صادق آملى الریجانى، رئیس 
قوه قضائیه در بخشنامه اى مبلغ دیه کامله در سال 
97 را 231 میلیون تومان بــراى ماه هاى عادى 
اعالم کرد. بر این اســاس، مبلغ دیه در ماه هاى 
رجب، محرم، ذى القعده و ذى الحجه 307 میلیون 

تومان خواهد بود.

از سر بیکارى!
  آنا | محمد رحیمیان، معاون پژوهشــى 
دانشگاه تهران معتقد اســت طبق مشاهدات و 
تحقیقاتى کــه از خریــد و فــروش مقاالت و 
پایان نامه ها داشته، متوجه شده است که تعدادى 
از دانشجویان بعد از فارغ التحصیلى به دلیل نبود 
شغل به تهیه مقاله و پایان نامه روى آورده اند و از 
این طریق امرار معاش مى کنند. بنابراین، این افراد 
کارهاى تحقیقاتى و پژوهشى برخى دانشجویان 

را تقبل مى کنند.

آب شرب در استخر
  میزان | محمود میرلوحى، عضو شوراى 
شهر تهران در جلسه این شورا گفت: سال هاست 
گفته مى شــود 30 درصد آب شــهر تهران پرت 
مى رود، باید مشــخص شــود چرا تالشى براى 
جلوگیرى از این پرت آب صورت نگرفته اســت. 
بهاره آروین، عضو هیئت رئیســه شــوراى شهر 
تهران هم گفت: بر اســاس بررسى هاى صورت 
گرفته، در حال حاضر 10 درصد آب شــهر تهران 
براى پر کردن استخر هاى شــمال شهر تهران 

هزینه مى شود.

قول نمى دهم تخلف نکنم!
  فارس| سیدحسن قاضى زاده هاشمى، 
وزیر بهداشــت در جمع خبرنگاران در پاســخ به 
پرسشــى در این خصوص که وى سفیر فرهنگ 
ترافیک شــده  در حالى که طبــق گفته خودش، 
تخلف ســرعت انجام مى دهدگفــت: من قول 
نمى دهم که دیگر تخلف نکنم، اما سعى مى کنم  
بعد از این تخلفى انجــام ندهم.  وى در خصوص 
تخلف رانندگى فرزنــدان خود گفــت: یکى از 
فرزندانــم خــودروى ال90 دارد و فکر نمى کنم 

سرعتش زیاد باشد. 

بعد از برنامه حرکات موزون دختران در برنامه شهردارى 
تهران که در برج میالد برگزار شد، بازار شایعات نیز قوت 
گرفت. برخى از شایعات مبنى بر آن بود که دختربچه ها 
را پلیس دستگیر کرده است؛ حتى شــایعات به همینجا 
نیز بســنده نکرد و تا جایى پیش رفت که خبر از بازجویى 
دختران و گرفتن شناسنامه آنها در فضاى مجازى قوت 

گرفت.
حاال خبرگزارى فارس نوشــته که پیگیرى خبرنگار این 
رسانه از مسئوالن نیروى انتظامى حاکى از آن است که 
پلیس به هیچ عنوان به این مســئله ورود نکرده است. به 

نوشته فارس،  اطالعات موجود نشان مى دهد فقط مرجع 
قضائى برنامه رقــص کودکان در شــهردارى تهران را 
پیگیرى کرده است آن هم به نحوى که از برگزار کنندگان 
درخصوص آن پرس و جو شود و انتشار چنین اخبارى فقط 

شایعه سازى و حاشیه سازى در این خصوص بوده است.
الزم به ذکر اســت که در خصوص این برنامه طبق اخبار 
رسمى فقط مســئوالن برج میالد و شهردارى تهران به 
صورت مطلع به مرجع قضائى احضار شده اند و هیچ سندى 
مبنى بر احضار، بازجویى و گرفتن شناسنامه دختر بچه ها 

موجود نیست.

در ســاعات اخیر کاربران ایرانى بیشــترین جستجوى 
اینترنتى نام «ســوفیا لورن»، هنرپیشــه ایتالیایى را در 
بین کشورهاى مختلف جهان داشته اند. بنا به آمار موتور 
جستجوى گوگل، ایرانیان در مجموع 14 سال اخیر رتبه 
ششم را در جستجوى نام سوفیا لورن داشتند، اما در روز 
جمعه کاربران ایرانى بین همه کاربران جهان بیشترین 

جستجوى نام سوفیا لورن (به انگلیسى) را داشته اند.
به گزارش فرارو، روز جمعه، ســید احمد علم الهدى در 
نماز جمعه مشــهد گفت برگزارکنندگان جشن روز زن 
در برج میالد مى خواســتند نشان دهند «الگوى جامعه، 
سوفیا لورن است». انتقاد علم الهدى به مراسم شهردارى 
تهران در برج میالد است که در آن چند دختر خردسال 

رقصیده اند. صحبت هاى حجت االســالم علم الهدى 
واکنش هاى زیادى را از طرف کاربران ایرانى شبکه هاى 

اجتماعى به دنبال داشت.
جستجوى نام ســوفیا لورن به زبان فارسى در ساعات 
میانى روز جمعه، از کل جســتجوى نام سوفیا لورن به 
زبان انگلیسى در سراسر جهان بیشتر شده، تا جایى که 
در بعضى ساعت ها هشت برابر آن بوده است. بیشترین 
جســتجوى نام ســوفیا لورن به زبان فارسى به ترتیب 
در استان هاى خراسان شــمالى، قم و ایالم بوده است. 
بیشترین جستجوى نام ســوفیا لورن به زبان انگلیسى 
در ایران، به ترتیب در تهران، خراســان رضوى و البرز 

بوده است.
روند تخریب گورستان تاریخى خالد نبى(ع) ادامه دارد. 
به گزارش میزان، سنگ قبرهاى تاریخى گورستان خالد 
نبى(ع) به عنوان مصالح ساخت فنداسیون، ساخت منقل 

و نگهدارنده سقف استفاده مى شود!
گورستان خاص خالد نبى (ع) ســال هاست در معرض 
تخریب قرار دارد. پس از آتش ســوزى چند ماه گذشته 
در این گورستان، این بار تصاویر ارسال شده حکایت از 
تخریب دیگرى در این محوطه دارد. محوطه خالدنبى (ع) 
محصور نیست و این سبب تخریب بیشتر سنگ قبرهاى 

خاص این گورستان شده است. در کنار کم شدن تعداد 
این ســنگ ها عوامل مختلفى باقیمانده این محوطه را 

تهدید مى کند.
تصاویر تازه نشــان مى دهد که برخى از خرده ســنگ 
قبرهاى شکسته شده به عنوان مصالح زیر ساختى براى 
کانکس ها استفاده کرده اند. از سوى دیگر از این سنگ ها 
براى ساخت منقل پخت کباب نیز استفاده شده است. در 
ویدئوى دیگرى از این سنگ قبرها به عنوان نگهدارنده 

یک سقف ایرانیتى استفاده شده است.
محوطه گورســتان خالد نبى (ع) هر چنــد تبدیل به یکى 
از محورهاى و جاذبه هاى گردشــگرى اســتان گلستان 
شده اما مســئوالن میراث فرهنگى و شــهرى این استان 
عالقه اى براى پیگیــرى وضعیت این محوطــه ندارند.

 محوطــه اى که تاریخ ناشــناخته و منحصر بــه فردى از 
زندگــى در ســرزمین ایــران را در خود جاى داده اســت. 
ســنگ قبرهاى این محوطه در کنار ارزش هاى تاریخى،

 ارزش هاى پژوهشى دارند. با این حال هر ساله از تعداد آنها 
کاسته مى شود و معدود سنگ هاى باقیمانده نیز در معرض 

تخریب هاى مختلف قرار دارند.

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و 
خانواده و رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست، 
در گفتگو با تسنیم درباره اقداماتش در این سازمان و از 
جمله ماجراى واردات بنزین توسط هاشمى همسرش 
توضیحاتى داده است. این بخش از گفتگوى تسنیم 

با ابتکار را بخوانید:  
تهمت به آقاى هاشــمى یک تهمت ناجوانمردانه، 
غیراخالقــى، غیرانســانى و دروغ محض اســت. 
ایشــان یک قطره بنزیــن وارد نکــرده و اصًال در 
این کار نیســت. این موضوع از اســاس یک دروغ 
اســت که بارها انتشــار داده شــد. ما که مى دانیم.

 دســت اندرکاران هم مى دانند اما کسانى بابت این 
مسئله به دام مى افتند، آزار روحى مى بینند. حیف است 
در جامعه اى که مبناى کار صداقت است به این کارها 
متوسل شویم و آدرس غلط بدهیم تا اذهان عمومى از 

خطایى که در یک دوره انجام شده منحرف شود. آقاى 
هاشمى بنده خدا اصًال در این کار نیست و بابت این 
موضوع و مسئولیت هایى که من داشتم آسیب فراوان

 دیده است.

روزنامه «ایران» مصاحبه اى با رحمانى فضلى، وزیر کشور 
درباره اعتراضات دى ماه امسال انجام داده که او در این گفتگو 
به نکات جدیدى درباره این اعتراضات اشــاره کرده است. 

بخش هایى از اظهارت وزیر کشور را در این باره بخوانید:
■نتایج تحقیقات میدانى نشان داد بیش از 60 درصد کسانى 
که در اعتراض ها حضور داشتند، شاغل بودند. در حالى که اگر 
بیکارى و درخواست شغل، عامل اصلى اعتراض ها بود باید 
شمار بیکاران حاضر در اعتراض بسیار بیشتر از این تعداد بود 

یا اگر فشارهاى اقتصادى مهمترین انگیزه بود، اعتراض ها 
باید در حاشیه شهرها دیده مى شد در حالى که اینگونه نبود. 

■ما در تحقیقات خــود به هیچ وجه به  ســازمان یافتگى 
اعتراض ها نرسیدیم؛ به عبارت واضح تر به این نتیجه نرسیدیم 
که یک گــروه، طیف و جناح یا معاندیــن و ضد انقالب ها 

اعتراض ها را از بیرون سازماندهى کرده باشند.
■با حضور مکرر برخى افراد، حدود صــد هزار نفر و بدون 
تکرار حدود 40 تا 45 هزار نفر در اعتراض ها شرکت داشتند. 

■ویژگى دیگر این اعتراض ها، ابعاد وســیع آن بود. ظرف 
یکى دو شــب به صد شهر رســید و در 42 شهر، درگیرى 
داشــتیم. معلوم نبود لیدرها چه کســانى هستند؛ موضوع 
اعتراض، سیاسى صرف نبود. خیلى با سال 88 فرق مى کرد. 
در مواجهه با این اعتراض ها نخستین تصمیم ما این بود که 

مردم به آن نپیوندند.
■ اگر خاطرتان باشد وقایع روز پنج شــنبه شروع شد، اما 
نخستین تصاویر روز شنبه دو روز بعد پخش شد. وقتى به صدا 

و سیما گفتم پخش کنید، با تعجب پرسیدند: «آتش سوزى ها 
را هم نشــان دهیم؟» گفتم: «اول آتش سوزى ها را نشان 
بدهید» چرا؟ چون معتقدیم مردم امنیتشان را دوست دارند و 

نمى خواهند امنیت به هم بخورد.
■ درباره بازداشــتى هاى حوادث دى ماه از 700 تا 5000 
نفر مطرح است که همه درســت است. وقتى ما مى گوییم 
بازداشتى یعنى کسانى که حداقل یک شب را در بازداشت 

مانده اند. 

کشــاورزان معتــرض اصفهانــى مى گوینــد بارها از 
مســئوالن خواســته اند که تکلیــف حقابه آنهــا را به 
نحوى روشن کنند که برداشــت محصولشان به سال 
98 نیافتد، مدیــرکل دفتر مدیریت منابــع آب حوضه 
آبریز فالت مرکــزى ایران باز هم از کشــاورزان زمان

 مى خواهد. 
مهرزاد احسانى به «اعتمادآنالین» مى گوید: «من خودم 
کشاورز زاده ام و مشکالت کشاورزان را مى دانم اما باید 
این واقعیت را قبول کنیم که دچار خشکسالى هستیم. ده 
سال است این مشکل را داریم. در حوزه بختگان با وجود 
اینکه تمام حوزه در یک استان قرار دارد و پیچیدگى هاى 
حوزه زاینده رود در آنجا مطرح نیســت، چنان مشــکل 
حاد است که طى سه سال گذشــته نتوانسته ایم آبى در 
آن توزیع کنیم. مردم هر منطقه اى مشکل خودشان را 
مى بینند اما به این فکــر نمى کنند که در جاى دیگر هم 

مشکالت زیادى وجود دارد.»
او ادامه مى دهد: «اآلن استان هایى که فکر نمى کردیم 
به این زودى مشــکل کم آبى پیدا کنند با این مشــکل 
دســت وپنجه نرم مى کنند. اینطور نیست که وضع بقیه 
استان ها خوب باشد اما مســئوالن از اصفهان و زاینده 

رود غافل باشند.»
او مى گوید: «ما در سال هاى اخیر بسیار بیشتر از مناطق 
دیگر به حوزه زاینده رود توجه کرده ایم. در بســیارى از 
جلساتى که در شوراى عالى آب با رئیس جمهور داشته ایم 
مشــکالت این حوزه را در اولویت بررسى قرار داده ایم. 
اولین پرونده اى که در کمیســیون امنیت ملى مجلس 
باز شــد پرونده حوضه زاینده رود بود، همه اینها یعنى 
مسئوالن، این حوزه را فراموش نکرده اند اما مشکالت 

این حوزه آنقدر ساده نیستند که با یک تصمیم ساده آن 
هم در زمانى کوتاه حل شوند.»

احسانى مى گوید: «توسعه نامتوازن در مناطق مرکزى 
ایران باعث بروز مشکالتى شده که براى حل کردنشان 

به زمان بیشترى نیاز داریم. خیلى ها فکر مى کردند آب 
زاینده رود هرگز تمام نمى شود و همین نگاه هم باعث شد 
که فرآیند توسعه در این منطقه به سمتى برود که کم کم 

منجر به شتاب گرفتن خشکسالى شود.»

او ادامه مى دهد: «من از کشــاورزان مى خواهم که به 
مسئوالن اســتان و نماینده هاى مجلس اعتماد کنند و 
فرصت دهند که این مشکل را در شــوراى هماهنگى 

زاینده رود حل کنیم.»

مدیرکل دفتر مدیریت منابع آب حوضه آبریز فالت مرکزى ایران خطاب به کشاورزان اصفهانى: 

فرصت بدهید؛ مشکل زاینده رود را حل مى کنیم! 

در جستجوى سوفیا لورن!  سنگ هاى تاریخى،  منقل کباب شدند! 

بنده خدا آقاى هاشمى!

دختربچه ها احضار نشده اند

100هزار نفر در 100 شهر اعتراض کردند
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ماه چهره خلیلى، بازیگر ســینما و تلویزیــون درباره حضور و 
نظردهى هنرمندان در فضاى مجازى تأکیــد کرد: باالخره 
هر انسانى نظرات شــخصى خود را دارد اما من نمى دانم چرا 
در ایران همه نسبت به همه چیز خود را صاحب نظر دانسته و 
با قطعیت همه چیز را قضاوت مى کنند و به نظر دیگران هم 
هیچ احترامى نمى گذارند. متأسفانه برخى افراد بابت عطسه 
کردن دیگران هم نظر مى دهنــد و هیچ نظرى خالف آن را 

قبول نمى کنند.
بازیگر فیلم «اشنوگل» درباره حضور خود در صفحات مجازى 
تصریح کرد: من هم به شخصه نظرات شخصى خودم را دارم 
اما ترجیح مى دهم وارد قضاوت کردن افراد نشــوم و به هر 

نظرى هر چند مغایر با نظر خودم احترام بگذارم.
وى با نقد حاشیه هاى همیشگى فضاى مجازى اضافه کرد: 
این روزها متأسفانه فضاى مجازى بســتر ناامنى شده است. 

بسترى که همه نوع حواشى در آن وجود دارد و برخى یک شبه 
در آن معروف و مشهور مى شوند. 

بازیگر فیلم «قلب سفید قاصدك ها» درباره حاشیه سازى براى 
افراد در فضاى مجازى افزود: کافى اســت در فضاى مجازى 
نسبت به شــخصى بزرگ نظرى جنجالى و حاشیه اى بدهید 
تا یک شبه همه شما را بشناســند. از نظر من این هنر نیست. 
هنر آن است که وقتى همه در حاشیه در مورد یک اتفاق نظر

 مى دهند شما سکوت کنید.
خلیلــى در مورد نظــرات اخیــر برخــى افــراد در فضاى 
مجازى خاطرنشــان کرد: برخى از افراد به واســطه نداشتن
 جایــگاه ثابــت اجتماعــى و محکــم ســعى مــى کنند

 با ایجاد حاشــیه براى افراد صاحب جایگاه براى خودشــان 
مقامى را ایجــاد کنند که ایــن کامًال مقطعى بــوده و اصًال 

درست نیست.

حمید نعمت ا... که با فیلم «شعله ور» در سى و ششمین 
جشنواره فیلم فجر حضور داشت، دیدگاه خود را درباره 

سینماى ایران و ساخته هاى خود بیان کرد.
نعمت ا... درباره «شعله ور» گفت: فیلم «شعله ور» را به 
مردم سیستان و بلوچستان تقدیم کردم. دلیل این کار 
این بود که این فیلم در این استان فیلمبردارى شده بود و 
مایل بودم که فیلم را به آنها تقدیم کنم. یک کارگردان 
هیچ وقت بابت مضمون فیلم یا شباهت هایى که وجود 
دارد فیلم را تقدیم نمى کند. گاهــى یک فیلم از لحاظ 
مضمون و رویداد هیچ ربطى به جایــى که فیلم به آن 
تقدیم مى شــود ندارد. اما تصمیم کارگردان این میان 
حائز اهمیت اســت. قصد داشــتم از مردم سیستان و 

بلوچستان تشکر کنم.
او گفت: فیلــم من به هیچ عنوان سفارشــى نبود بلکه 
ســفارش خود من بود که خوشــبختانه آن را ساختم. 
جغرافیاى بلوچســتان باعث شــد که براى من تجربه 
بهترى رقم بخورد. به دنبــال تأثیرگذارى بودم که فکر 

مى کنم در سیستان و بلوچستان به آن رسیدم.
او ادامــه داد: یــک کارگــردان از یــک بازیگــر چه 
مى خواهد؟ یک بازیگر باید محبوب و همراه باشد و امین 

حیایى در این زمینه بسیار خوب عمل کرد.
نعمت ا... درباره قهرمــان هاى فیلم هایش گفت: قطعًا 
قهرمان اصلى هر فیلمى مى تواند یک مضمون خاص 

باشد. گاهى یک ساختمان، فرد یا یک شهر باشد.

حمید نعمــت ا... درباره موســیقى ایــن فیلم گفت: 
شــاید به زودى یک فیلم درباره موســیقى بسازم. به 
این دلیــل که موســیقى برایم بســیار مهم اســت.

 انتخاب موســیقى پایانى توسط ســهراب پورناظرى 
انجام شد. قرارهایى را با هم داشتیم، اما انتخاب قطعه 
پایانى توسط پور ناظرى انجام شد. برنامه ما این بود که 
موسیقى بلوچى داشته باشــیم و همایون شجریان هم 

روى آن بخواند.
کارگردان فیلم «شــعله ور» درباره شــخصیت هاى 

مرد و زنى که در فیلم هایش حضــور دارند گفت: البته 
من فیلم هاى زیادى نساخته ام. شــاید به زودى یک 
سریال هم بسازم. اما به ظاهر از دور که نگاه مى کنیم 
متوجه مى شویم که زن ها انسان هاى بهترى هستند 
نســبت به مردها اما اگر نزدیک تر برویم داستان کمى 
پیچیده تر شود. فکر مى کنم خانم ها به جوهر انسانى 

وفادار هســتند و من نگران زن ها 
هستم.

فیلــم  کارگــردان 
«بوتیــک» دربــاره 
امیــد و حضــور آن 
در فیلــم هایــش 
گفت: قرار نیســت 

همه فیلــم ها با امیــد به پایان برســند و نیاز اســت 
کــه بگویم همــه فیلم هــا شــورانگیز هســتند. اما 
بعضى فیلــم ها بــا امید تمــام مى شــوند و بعضى 
فیلم ها هم نه. مهم این اســت که اصــًال راجع به چه 
چیزى صحبت مى کنیم. بســتگى دارد که راجع به چه 
چیزى صحبت مى کنیم. وقتى درباره یک دختر فرارى 
صحبت مى کنیم دیگر جاى امیدى وجود ندارد. وقتى

بچه هایى به تهــران مى آیند و بــا امید هاى واهى 
بــه دبى مــى رونــد دیگــر در ایــن موضوع 
امیــدى وجود نــدارد. مثًال فیلــم «بوتیک» 
مثــال خوبى اســت. فیلــم هایى هســتند 
کــه حســادت در آن نمایان اســت. وقتى 
درباره حســادت صحبت مى کنیــم. باید به

 آن توجه کنیم. این موضــوع در همه ما وجود 
دارد.

ابوالفضل جلیلى کارگردان سینما با اشاره به اینکه حضور نابازیگر به سینما صدمه زده است تأکید کرد مانند گذشته به دنبال 
استفاده از افراد غیرحرفه اى و نابازیگر در فیلم هایش نیست.

ابوالفضل جلیلى با اشاره به فعالیت هاى خود در حوزه سینما گفت: فیلم سینمایى «مسیر معکوس» در مرحله 
مونتاژ است و تا فروردین ماه آماده نمایش مى شــود، البته با توجه به اینکه یک فیلم دیگر با همین نام در حال 

ساخت است به احتمال زیاد نام فیلمم را تغییر مى دهم.
وى که سابقه اکران نشــدن فیلم هایش را به کرات دارد، ادامه داد: دوست دارم این فیلم را اکران کنم اما همه 
چیز بستگى به نظر و تصمیم مدیران دولتى دارد. «مسیر معکوس» با توجه به فیلم هایى که این روزها در حال 
ساخت است و اکران هستند هیچ نکته حساســى ندارد و فیلم هاى من مقابل این آثار هیچ چالشى ندارد که بخواهند 

مانع اکران آنها شوند.
کارگردان فیلم «گال» در پاسخ به این پرســش که پیش از این قول هایى براى اکران فیلم هاى این کارگردان از سوى 
مسئوالن دولتى داده شده بود، بیان کرد: طى این سال ها به این نتیجه رسیده ام که نمى توان روى قول مسئوالن دولتى 

حسابى باز کرد و دیگر قید اکران فیلم هاى قدیمى خود را زده ام.
وى دربــاره دیگر کارهایش توضیح داد: در حال بازنویســى فیلمنامه یک اثر ســینمایى هســتم که بــه زودى آن را 
جلوى دوربین مى برم و قرار اســت در کنار حضور بازیگران غیــر حرفه اى از بازیگران حرفه اى ســینما و تلویزیون 

هم استفاده کنم.
جلیلى که به آوردن چهره هاى ناشناس به ســینما عالقه مند بوده اســت، افزود: دلیل اصلى اینکه نمى خواهم سراغ 

نابازیگران بروم این است که استفاده از بازیگر غیرحرفه اى و یا نابازیگر به سینما لطمه زده است.
این کارگردان توضیح داد: در حال حاضر تعداد بســیارى از هنرمندان تحصیلکرده در حوزه ســینما وجــود دارند که هیچکس از 
آنها استفاده نمى کند و همین مســئله باعث سرخوردگى آنها شــده اســت. پیش از این زمانى که مى دیدم کسى عالقه مند به 
سینماســت با وى همــکارى مى کردم تا ســینما را تجربــه کند، اما ایــن گروه از افراد پیش از آنکه عاشــق ســینما باشــند،
 عاشــق پشــت صحنه ســینما هســتند در نتیجه تصمیم گرفته ام از افراد حرفه اى و کســانى که درس بازیگــرى خوانده اند

 استفاده کنم. 

حمید نعمت ا...: من نگران زن ها هستم

یک کارگردان مایل بودم که فیلم را به آنها تقدیم کنم.
هیچ وقت بابت مضمون فیلم یا شباهت هایى که وجود 
از لحاظ  دارد فیلم را تقدیم نمى کند. گاهــى یک فیلم
مضمون و رویداد هیچ ربطى به جایــى که فیلم به آن 
تقدیم مى شــود ندارد. اما تصمیم کارگردان این میان 
حائز اهمیت اســت. قصد داشــتم از مردم سیستان و 

بلوچستان تشکر کنم.
او گفت: فیلــم من به هیچ عنوان سفارشــى نبود بلکه 
ســفارش خود من بود که خوشــبختانه آن را ساختم. 
جغرافیاى بلوچســتان باعث شــد که براى من تجربه 
بهترى رقم بخورد. به دنبــال تأثیرگذارىبودم که فکر

مى کنم در سیستان و بلوچستان به آن رسیدم.
او ادامــه داد: یــک کارگــردان از یــک بازیگــر چه 
مى خواهد؟ یک بازیگر باید محبوب و همراه باشد و امین 

حیایى در این زمینه بسیار خوب عمل کرد.
نعمت ا... درباره قهرمــان هاى فیلم هایش گفت: قطعًا 
فیلمى مى تواند یک مضمونخاص  قهرمان اصلى هر

باشد. گاهى یک ساختمان، فرد یا یک شهر باشد.

موسیقى بلوچى داشته باشــیم و همایون شجریان هم
روى آن بخواند.

شــخصیت هاى فیلم «شــعله ور» درباره کارگردان

وفادار هســتند و من نگران زن ها 
هستم.

مــم فیل کارگــردان
«بوتیــک» دربــاره 
امیــد و حضــور آن 
در فیلــم هایــش 
گفت: قرار نیســت 

کنیم دیگر جاى امیدى وجود ندارد. وقتى صحبت مى
بچه هایى به تهــران مى آیند و بــا امید هاى واهى
ایــن موضوع بــه دبى مــى رونــد دیگــر در
امیــدى وجود نــدارد. مثًال فیلــم «بوتیک»
مثــال خوبى اســت. فیلــم هایى هســتند
کــه حســادت در آن نمایان اســت. وقتى
درباره حســادت صحبت مى کنیــم. باید به
 آن توجه کنیم. این موضــوع در همه ما وجود

دارد.
 قطعًا قهرمان اصلى 

هر فیلمى مى تواند یک 
مضمون خاص باشد. گاهى یک 

ساختمان، 
رفرد یا یک شهر باشد

فرهاد آئیش بازیگر «دیوار به دیوار 2» درباره آخرین وضعیت 
تولید این ســریال گفت: ســریال «دیوار به دیوار 2» روند 
پیشرفت خود در تولید را به خوبى طى مى کند و امیدواریم تا 

دو هفته دیگر فیلمبردارى اثر به پایان برسد.
وى در همین راستا افزود: همه گروه تولید به سختى در حال 
تالش هستند تا سریال «دیوار به دیوار 2» با قدرت در شب 
عید به پایان رســیده و در  اولین روز نوروز 97 از آنتن سیما 

پخش شود.
بازیگر «پرده نشین» درباره فضاى کار و تعامل عوامل تولید 
اظهار کرد: مثل ســرى اول ســریال «دیوار به دیوار» تیم 

بسیار خوبى در حال کار هســتند و همه اعضا در کنار هم و با 
هم انرژى ســیال دارند. معموالً زمانى که فضاى تولید یک 
ســریال به این شــکل باشــد کار خوب از آب در مى آید.  
امیدوارم در زمان پخش هم نظر مخاطب از ســریال خوب 

باشد. 
بازیگر فیلم «پوپک و مش ماشاال» ادامه داد: على قربان زاده 
و میترا حجار به عنوان دو بازیگر اصلى به «دیوار به دیوار 2» 
اضافه شده اند که به جذابیت سریال کمک مى کند. من بسیار 
در کار خوشحالم، از آن رضایت دارم و امیدوارم مخاطبان هم 

آن را دوست داشته باشند.

وى درباره استقبال مخاطبان از «دیوار به دیوار 2» توضیح 
داد: معموالً چــون مخاطب قســمت دوم یک اثــر را با 
پیش فرض نگاه مى کند شــرایط بــراى جذابیت یک اثر 
خطرناك تر اســت و ممکن اســت مخاطب با توقع بیشتر 
نــگاه کند ولى فکــر مى کنــم بتواند توقــع مخاطبان را 

برآورده کند.
بازیگر سریال «کاله پهلوى» درباره دیگر فعالیت هاى خود در 
عرصه بازیگرى بیان کرد: اثر دیگرى براى بازى ندارم و اگر 
پیشنهاد هم شود انتخاب نمى کنم چون همیشه تنها یک کار 

انجام مى دهم و همزمان در اثرى بازى نمى کنم.

سریال «دیوار به دیوار 2» شب تحویل سال روى آنتن مى رود

زهره فکور صبور، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون، درخصوص فعالیــت هاى خود در عرصه 
بازیگرى همزمان با اواخر ســال 96 گفت: در حال حاضر مشغول کار نیستم و ترجیح مى دهم 
کار نکنم. واقعیت امر کارى که من دوست داشته باشــم پیشنهاد نشده و ترجیحم بر استراحت 

در این روزها بوده است.
وى در همین راستا ادامه داد: واقعیت امر اینکه پیشنهادات زیادى داشته ام اما آدمى نیستم که 
بخواهم به هر نحوى  و به هر قیمتى همیشه کار داشته باشم. اگر کار خوب نباشد بهتر است به 
جاى فعالیت بیکار باشــم. من زیاد به کار کردن مداوم و همیشگى فکر نمى کنم اما اگر کارى 

خوب پیشنهاد شود آن را خواهم پذیرفت.
بازیگر سریال «دردســرهاى عظیم» درباره فعالیت خود در ســال 97 تأکید کرد: پیشنهادات 
تصویرى را بررســى مى کنم اما به طور قطع ســال آینده مى خواهم با تمام انرژى و تمرکز در 
عرصه بازیگرى تئاتر فعالیت داشته باشم. من فعالیت خود را از همان ابتدا در تئاتر آغاز کردم و 

مى خواهم بار دیگر روى صحنه تئاتر بروم.
وى در مــورد بازگشــت احتمالى خود به ســینما اضافــه کرد: تاکنــون در آثار ســینمایى

 زیــادى کار کردم امــا این آثار مــورد رضایــت من نبــوده و آنها را دوســت نداشــته ام. 
البته ایــن آثار خوب بودنــد اما آن توقعــى که من از آنها داشــتم بــر آورده نشــده اند و به 
همیــن دلیل مى خواهم با وســواس بســیار زیــاد از این به بعد به پیشــنهادات ســینمایى

 فکر کنم. 
فکورصبور درباره حضورش در اثرى سینمایى خاطرنشان کرد: براى بازى در فیلمى به احتمال 
فراوان در روزهاى عید نوروز 97 راهى کرمان خواهم شــد. البته هنوز چیزى قطعى نشده و تا 
اواسط هفته اخبار نهایى اعالم خواهد شد اما در صورت تفاهم براى این همکارى، نوروز امسال 

در سفر کارى خواهم بود.

ترجیح مى دهم دیگر کار نکنمترجیح مى دهم دیگر کار نکنم
 فکورصبور:  فکورصبور: 

ابوالفضل جلیلى کارگر
استفاده
ابوالفض

مونتاژ است
ساخت اس
وى که س
چیز بستگى
ساخت است و اکر
مانع اکران آنها شوند.
فیلم «گال کارگردان
مسئوالن دولتى داده
دیگ حسابى باز کرد و
ک وى دربــاره دیگر
جلوى دوربین مى
هم استفاده کنم.

جلیلى که به آوردن
ایناست نابازیگران بروم
ح این کارگردان توضیح داد: در
آنها استفاده نمى کند و همین
سینماســت با وى همــکارى
 عاشــق پشــت صحنه ســی

 استفاده کنم. 

ابوالفضل جلیلى:

برخى هنرمنداننابازیگران به سینما صدمه زده اند
 در مورد

 عطسه کردن 
دیگران هم 

نظر مى دهند
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نصف جهان  تیم فوتبال ذوب آهن فرصت خوبى دارد که سال 96 را با 
یک برد بین المللى به پایان برساند. شاگردان قلعه نویى که تیم الوحده 
را در اصفهان هفته گذشته شکست دادند  امروز در امارات به مصاف 
این تیم ته جدولى مى روند. الوحده تقریبا شانسى براى صعود ندارد و 
بدون امتیاز و با 10 گل خورده در قعر جدول گروه B قرار گرفته است. 
ذوب آهن اگر مثل بازى رفت هوشمندانه بازى کند برد در خانه حریف 

هم دور از دسترسش نیست. 
  شــاگردان قلعه نویى در صــورت پیروزى مقابل الوحده شــانس 
صدرنشینى هم دارند البته در صورتى که  لوکوموتیو تاشکند مقابل 
الدحیل پیروز شود. ذوبى ها قبل از مسابقه با الوحده از نتیجه مسابقه 
دیگر گروه هم مطلع هستند و این مســاله مى تواند یک امتیاز ویژه 

نویى و شاگردانش باشد.براى قلعه 
مسئوالن و مربیان الوحده ظاهرا دیگر 
توجهى به رقابت هاى لیگ قهرمانان 
آســیا ندارند و به دنبال بــازى هاى 
لیگ امارات هســتند.ذوب آهن اما 
هم در لیگ برتــر و هم در 
لیگ قهرمانان آســیا 
خوب نتیجــه گرفته 
است. مرتضى تبریزى 
واستنلى کى روش دو 
مهاجم ذوب آهن در 
جریمه  محوطــه 

حریفان هر لحظه بوى گل مى دهند.
  این دیدار ساعت 18:30  امشب در ورزشــگاه زاید ابوظبى برگزار

 مى شــود. شــاگردان امیر قلعه نویى که در دور رفت توانستند تمام 
امتیازات بازى هاى خانگى شان را کسب کنند باید خودشان را آماده 
کنند تا نخســتین امتیازشــان را در بازى هاى خارج از خانه به دست  
آورند. ذوب آهن در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا در قطر به مصاف 
الدوحیل این کشور رفت که بازى برده را سه بر 
یک شکست خورد 
اما در ادامه با دو 
دو  پیــروزى 
بر صفــر مقابل 

لوکومتیــو 

ازبکستان و الوحده امارات خودش را به رده دوم این گروه رساند.
ستارگان ذوب آهن که نام شــان در آمارهاى لیگ قهرمانان آسیا به 
چشم مى خورد، محمدرشید مظاهرى دروازه بان و مرتضى تبریزى 
مهاجم این تیم هســتند. مظاهرى در لیگ قهرمانان آسیا توانسته 
دو کلین شــیت و 13 مهار توپ داشته باشد 
که با این عملکرد خــودش را به عنوان 
یکى از بهترین دروازه بانان این رقابت ها 
معرفى کرده اســت. تبریزى هم با سه 
گلى که براى ذوب آهن به ثمر رسانده، 
یکى از گلزنان برتر لیگ 
قهرمانان آســیا 
اســت. با 

توجه به این که الوحده در رقابت هاى این فصل لیگ قهرمانان آسیا 
عملکرد خوبى به خصوص در خط دفاع نداشته، ذوب آهنى ها مى توانند 
امیدوار باشند تا با پیروزى در این دیدار، بیش تر راه صعود به مرحله بعد 
لیگ قهرمانان آسیا را طى کنند. الوحده در دور رفت 10 گل دریافت 

کرده و تنها توانست دو گل به ثمر برساند.
ذوب آهن براى این دیدار بازیکن محروم ندارد و تنها براى کى روش 
استنلى یک کارت زرد ثبت شــده و باید مراقب باشد تا در این دیدار 
کارت زرد دیگرى دریافــت نکند تا بازى حســاس مقابل الدحیل 

را از دســت ندهد. البته او ظاهرا 
مصدومیــت جزئى هم 
دارد و باید دید در نهایت 
موفق به حضــور در این 

دیدار مى شود یا خیر.
هم چنیــن در بــازى 

دیگــر این 

گروه لوکومتیو ازبکستان از ساعت 15:30 میزبان الدحیل صدرنشین 
این گروه است. در حال حاضر الدحیل با 9، ذوب آهن با 6، لوکومتیو با 
سه و الوحده بدون امتیاز در رده هاى اول تا چهارم گروه B قرار دارند.

 باتوجه به این که الوحده اى ها شــب گذشــته در رقابت هاى لیگ 
کاپ امارات مسابقه اى برگزار کردند به نظر مى رسد ذوب آهنى که 
با استراحت کافى به ابوظبى رسیده، شرایط بهترى نسبت به حریفى 

داشته باشد که بازى رفت را با 2 گل واگذار کرد.
 آنها در صورت برد مقابل الوحده به کسب یک تساوى خانگى مقابل 
الدحیل قطر نیاز دارند. این در حالى اســت که تیم لوکوموتیو نیز در 
صورت کسب نتیجه خوب مقابل الدحیل در ازبکستان، ممکن است 
دوباره خود را صاحب بخت براى صعــود ببیند و کار را براى ذوب 

آهن سخت کند.
   قلعه نوئى که خود بارها سابقه حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
را دارد و یک بار هم تا نیمه نهایى این رقابت ها نیز پیش رفته، 
این روزها مرد اول کاروانى است که عازم شهر ابوظبى شده 
و امیدوار است با بازیکنان بى حاشیه و کم ادعایش نتیجه 
خوبى بگیرد و اولین تیم ایرانى باشد که در آستانه صعود 
به دور بعد قرار مى گیرد. بــه گزارش نصف جهان، 
پیروزى سبزهاى شایســته اصفهان مى تواند 
یک عیدى خوب به اصفهانى هایى که البته 
نسبت به این تیم کم لطف هستند باشد و 
روزهاى خوب طوفان سبز شهرمان را 

تکمیل کند.

ذوب آهن امروز تیر خالص را مى زند

سبز سبزم ریشه دارم
را در اصفهان هفته گذشته شکست دادند  امروز در اماراتبه مصاف 
این تیمته جدولى مىروند. الوحده تقریبا شانسى براى صعود ندارد و 
B گل خورده در قعر جدول گروه B قرار گرفته است.  10 0بدون امتیاز و با
ذوب آهن اگر مثل بازى رفت هوشمندانه بازى کند برد در خانه حریف 

از دسترسش نیست.  همدور
  شــاگردان قلعه نویى در صــورت پیروزى مقابل الوحده شــانس 
صدرنشینى هم دارند البته در صورتى که  لوکوموتیو تاشکند مقابل 
الدحیل پیروز شود. ذوبى ها قبل از مسابقه با الوحده از نتیجه مسابقه 
دیگر گروه هم مطلع هستند و این مســاله مى تواند یک امتیاز ویژه 

نویىو شاگردانش باشد.براى قلعه
ممسئوالن و مربیان الوحده ظاهرا دیگر 
توجهى به رقابت هاى لیگ قهرمانان 
آســیا ندارند و به دنبال بــازى هاى 
لیگ امارات هســتند.ذوب آهن اما 
ههمم در لیگ برتــر و هم در 
لیگ قهرمانان آســیا 
خوب نتیجــه گرفته 
است. مرتضى تبریزى 
واستنلى کى روش دو 
مهاجم ذوب آهن در 
جریمه  محوطــه 

 مىشــود. شــاگردان امیر قلعه نویىکه در دور رفت توانستند تمام
امتیازات بازى هاى خانگى شان را کسب کنند باید خودشان را آماده 
کنند تا نخســتین امتیازشــان را در بازى هاى خارج از خانه به دست  
آورند. ذوب آهن در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا در قطر به مصاف 
الدوحیل این کشور رفت که بازى برده را سه بر

یک شکست خورد 
اما در ادامه با دو 
دو  پیــروزى 
بر صفــر مقابل 

لوکومتیــو 

چشم مى خورد، محمدرشید مظاهرى دروازه بان و مرتضى تبریزى
مهاجم این تیم هســتند. مظاهرى در لیگ قهرمانان آسیا توانسته 
3دو کلین شــیت و 13 مهار توپ داشته باشد 
که با این عملکرد خــودش را به عنوان 
یکىاز بهترین دروازه باناناین رقابت ها 
معرفى کرده اســت. تبریزى هم با سه 
گلى که براى ذوب آهن به ثمر رسانده، 
ییکى از گلزنان برتر لیگ 
قهرمانان آســیا 
اســت. با

ایندیدار، بیش تر راه صعود به مرحله بعد  امیدوار باشند تا با پیروزى در
لیگ قهرمانان آسیا را طىکنند. الوحده در دور رفت 10 گل دریافت 

کرده و تنها توانست دو گل به ثمر برساند.
ذوب آهن براى این دیدار بازیکن محروم ندارد و تنها براى کى روش 
باید مراقب باشد تا در این دیدار  استنلىیک کارت زرد ثبت شــده و
کارت زرد دیگرى دریافــت نکند تا بازى حســاس مقابل الدحیل 

را از دســت ندهد. البته او ظاهرا 
مصدومیــت جزئى هم 
دارد و باید دید در نهایت 
موفق به حضــور در این 

دیدار مى شود یا خیر.
هم چنیــن در بــازى 

دیگــر این 

B قرار دارند. الوحده بدونامتیاز در رده هاى اول تا چهارم گروه Bسه و
 باتوجه به این که الوحده اى ها شــب گذشــته در رقابت هاى لیگ 
کاپ امارات مسابقه اى برگزار کردند به نظر مى رسد ذوب آهنى که 
با استراحت کافى به ابوظبى رسیده، شرایط بهترى نسبت به حریفى 

2 گل واگذار کرد. 2داشته باشد که بازى رفت را با
 آنها در صورت برد مقابل الوحده به کسب یک تساوى خانگى مقابل
الدحیل قطر نیاز دارند. این در حالى اســت که تیم لوکوموتیو نیز در
صورت کسب نتیجه خوب مقابل الدحیل در ازبکستان، ممکن است
دوباره خود را صاحب بخت براى صعــود ببیند و کار را براى ذوب

آهن سخت کند.
  قلعه نوئى که خود بارها سابقه حضور در لیگ قهرمانان آسیا
را دارد و یک بار هم تا نیمه نهایى این رقابت ها نیز پیش رفته،
این روزها مرد اول کاروانى است که عازم شهر ابوظبى شده
و امیدوار است با بازیکنان بى حاشیه و کم ادعایش نتیجه
خخخوووووبوبىبگیرد و اولین تیم ایرانى باشد که در آستانه صعود
بببهبه دور بعد قرار مى گیرد. بــه گزارش نصف جهان،
پیروزى سبزهاى شایســته اصفهان مى تواند
یک عیدى خوب به اصفهانى هایى که البته
نسبت به این تیم کم لطف هستند باشد و
روزهاى خوب طوفان سبز شهرمان را

تکمیل کند.

مهدى تاج بعد از نشســت خود با مدیران لیگ برتر فوتسال درباره 
اتفاقات موجود در فوتبال و فوتســال توضیحاتــى را ارائه داد که

  گزیده اى از آن را در ادامه مى خوانید:
 مثل تهران بدون دود  

حاشیه در فوتسال و فوتبال وجود دارد؛ فوتبال و فوتسال بدون حاشیه 
مثل تهران بدون ترافیک و دود است. باید سعى کنیم این حواشى 
را کم کنیم. خوشبختانه االن حواشــى محدود است. از نظر نتایج 
در همه رشــته ها خوب کار کردیم، ولى در بحث حواشى که پیش 

مى آید، یکى اش در فوتبال در این مدت بحث عربستان بود.
 پرونده عربستان چه شد؟

ما تاکید کردیم و االن پرونده به CAS رفته اســت. من دیدم که
 مى گویند چه اقدامى کرده اید؟ ما تنها کارى که مى توانستیم بکنیم 
این بود که به CAS اعتراض کنیــم. البته حضور آقاى اینفانتینو 
بسیار راهگشــا بود. صحبت هایى که او کرد مفید بود. او معیارى 
را از فیفا داد که استاندارد اســت. اى اف سى به ما در این خصوص 
کمک کرد و نامه فدراسیون فوتبال را در صورتجلسه مسابقات آینده 

گذاشت که اگر تصویب شود، این مساله حل مى شود. 
ماجراى پرداخت غرامت

پرداخت غرامت را CAS پیگیرى مى کند. برخى دوستان از نظر 
حقوقى نمى دانند چه باید بکنیم. ما که نمــى توانیم دعوا کنیم و 

شمشیر بکشیم. کارى که مى توانستیم انجام دهیم، همین بود.
 سیرالئون از لیبى بهتر است

ما دنبال بازى با لیبى بودیم و قطعا تیم موردنظرى بود که کادرفنى 
مى خواست. همه کشورهایى که درخواست کردیم با نظر سرمربى 
تیم ملى بود وباید به نظر او احترام بگذاریم. کى روش روندى را پیش 
بینى مى کند و از فدراســیون مى خواهد. در این بازى با سیرالئون 

لژیونرها نیســتند و بازیکنان حاضر در لیگ قهرمانان هم حضور 
ندارند. بازى ضعیفى است که 70، 80 درصد تیم ملى وجود ندارد. 
موضوع این است که لیبى نیامد و دوستان پیشنهاد دادند سیرالئون 
خوب است و ما وارد مذاکره شدیم. از نظر رتبه بندى فیفا سیرالئون 
بهتر از لیبى است. اینکه لیگ نداردو لیگش منظم نیست، مجموعه 
فنى نظرش این بود که با آنها بازى کنیــم. تاکید مى کنیم از لیبى 
بهتر است و عمده تیم شان لژیونر هستند. انتقادهایى هست و قابل 
قبول است اما تیم بدى نیست. آنها پذیرفتند که بیایند. ما مشکالتى 
براى آوردن تیم سیرالئون به ایران داریم. ما بلیت آنها را باید بگیریم. 

 فشارى براى برکنارى ساکت وجود ندارد
امسال همه باید به سمت کار مدون و به نفع تیم ملى و ایران برویم. 

ساکت اگر مدرك تحصیلى نداشــت نمى توانست بیاید و دبیرکل 
فدراسیون شود. هیچ فشــارى روى مااز طرف وزارت ورزش براى 

برکنارى ساکت وجود ندارد. 
با کى روش براى تمدید صحبت کردیم

ما باید به حواشى گوش ندهیم و به سمت موفقیت برویم. ما دوماه 
بعد از جام جهانى، جام ملت هاى آسیا را داریم. یعنى اگر بخواهیم 
تغییرى روى نیمکت تیم ملى انجــام بدهیم، باید به مردم توضیح 
بدهیم که این کار منطقى است یا نه. باید بگوییم که چطور به نتیجه 
تغییر رسیدیم. ما باید از وجود آقاى کى روش استفاده کنیم. حضور 
او مفید اســت. با کى روش صحبت هایى در زمینه تمدید قرارداد

 شده است.

 سعید نظرى

 از هنگامى که به عنوان اولین 
رســانه در مورد مذاکرات و 
تمایل شــدید سپاهان براى 
به خدمت گرفتن محســن 
مسلمان مطلب نوشتیم این 
موضوع واکنش هاى متعددى 

را در پى داشت.
چند روز بعد از گــزارش ما، برخى 
رسانه هاى سراســرى هم در مورد 
این موضوع مطلب نوشــتند. مسعود 
تابش سرپرست ســپاهان در گام اول 
خیلى شتاب زده این موضوع را تکذیب 
و اعالم کرد که مســلمان به هیچ وجه! 

مدنظر ما قرار ندارد.
لبتــه کمــى  منصــور ابراهیــم زاده ا
منطقى تر به قضیه نگاه کرد و البته این منطقش را در ادامه 
به سرپرست باشگاه هم القاء کرد. او گفت که ممکن است 
که مسلمان براى فصل آینده در ذهنش باشــد اما تا حاال با او 

مذاکره اى نکرده است.
اخیرا هم مســعود تابش  صراحتا گفته که محسن مسلمان مد نظر 
باشگاه سپاهان قرار دارد و بعد از اتمام فصل این موضوع را پیگیرى و با 
او مذاکره مى کنیم و البته اذعان داشته که مذاکره در این مقطع غیر حرفه 
اى است.حاال شما نگاه کنید! اصل گزارش ما که در مورد تمایل سپاهان 
براى به خدمت گرفتن مسلمان بوده تائید شده! کامال معلوم شده در این 
موضوع حق با ما بوده! به نظر شما وقتى این تمایل شدید وجود دارد، مذاکرات 
از طریق نزدیکان و به طور غیر رسمى وجود نداشته است؟ مذاکرات در این 
مقطع طبق آنچه که در فوتبال بین الملل وجود دارد به هیچ وجه غیر حرفه اى 
نیست و سپاهان نیازى نیست نگران حرفه اى بودن و نبودن بودن موضوع 
باشد. این تیم به مهندسى همچون مسلمان براى فصل آتى نیاز مبرم دارد و 

باید براى جذب او هر تالشى را مى خواهد انجام دهد.

تاج:  ساکت مدرك تحصیلى دارد!

 سعید نظرى

 از هنگامى ک
رســانه در
تمایل شــد
به خدمت گ
مسلمان مط

موضوع واکنش
را در پى داشت.
چند روز بعد از گــ
رسانه هاى سراســ
این موضوع مطلب ن
تابش سرپرست ســپ
خیلى شتاب زده این م
که مســلم کرد و اعالم

مدنظر ما قرار ندارد.
منصــور ابراهیــم زاده
منطقى تر به قضیه نگاه کرد و البته این من
گفت باشگاه هم القاء کرد. او به سرپرست
که مسلمان براى فصل آینده در ذهنشباشــ

مذاکره اى نکرده است.
اخیرا هم مســعود تابش  صراحتا گفته که محسن
باشگاه سپاهان قرار دارد و بعد از اتمام فصل این موضو
او مذاکره مى کنیم و البته اذعان داشته که مذاکره در این
اى است.حاال شما نگاه کنید! اصل گزارش ما که در مور
براى به خدمت گرفتن مسلمان بوده تائید شده! کامال م
موضوع حق با ما بوده! به نظر شما وقتى این تمایلشدید وج
به طور غیر رسمىوجود نداشته است؟ از طریق نزدیکان و
مقطع طبق آنچه که در فوتبال بین الملل وجود دارد به هیچو
نیست و سپاهان نیازى نیست نگران حرفه اى بودن و نبود
باشد. این تیم به مهندسىهمچون مسلمان براى فصل آتى

باید براى جذب او هر تالشى را مى خواهد انجام دهد.

اصًال
 هم غیر حرفه اى 

نیست

 مرتضى پورعلى گنجى نعمتى براى باشــگاه الســد محســوب مى شــود و قطرى ها باید دســت و پاى ایــن بازیکن را طال 
بگیرنــد چون حاال کــه مدافع تیم ملى کشــورمان مصدوم شــده، الســد بدون حضور او شــدیدا به مشــکل خورده اســت. 
یکــى از ســایت هــاى ورزشــى یــک نکتــه آمــارى جالــب دربــاره ایــن موضــوع اشــاره کــرده و نوشــته:“ بــه 
3 بــازى آخــر الســد، قبــل از آســیب دیدگــى پورعلى گنجــى نــگاه کنیــد. برد 5 بــر صفــر مقابــل االهلــى، برد 3 
بر یک برابر پرســپولیس و برد 5 بــر یک مقابل العربــى. 3 برد ارزشــمند، 13 گل زده و فقــط 2 گل خورده. حــاال این آمار را 
با 3 بازى اخیر مقایســه کنیــد. بازى هایى که الســد از نعمت داشــتن پورعلى گنجى محروم بوده. شکســت 4 بــر 3 مقابل 
الدحیــل، باخت یک بر صفــر برابر نســف قارشــى و دوباره شکســت 2 بر یــک مقابل  ام صــالل؛ 3 شکســت در 3 بازى، 

4 گل زده و 7 خورده.“

عجب گنجى!
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نصف جهان  هواداران سپاهان دیگر مى تواند خیالشان 
راحت باشد که تیم محبوبشان تقریبًا از خطر سقوط به 

رقابت هاى دسته یک نجات یافته است!
هفدهمین دوره از مســابقات لیگ برتر از هفته بیست 
و پنجم عبور کرد و  تنها پنج هفتــه به پایان این فصل 
زمان داریم. در حالى که قهرمانى تیم پرسپولیس در این 
مســابقات تاحدود زیادى قطعى شده است، ذوب آهن، 
استقالل، پیکان و سایپا و با کمى فاصله پارس جنوبى 
جم و فوالد اصلى ترین تیم ها براى کسب عنوان نایب 
قهرمانى و کسب سهمیه حضور در آسیا براى فصل بعد 
هســتند. به موازات رقابت داغ در باالى جدول، رقابت 
داغى هم در انتهاى جدول بین چند تیم براى ســقوط 

نکردن در گرفته است.
اگر احتماالت روى کاغــذ را در نظر بگیریم عمًال همه 
تیم هاى نیمه دوم جدول مى توانند یکى از دو تیم سقوط 
کننده به لیگ یک باشند. اما اینکه واقعًا تیم هایى مثل 
گسترش فوالد با 30 امتیاز، تراکتورسازى با 29 امتیاز، 
سپاهان با 27 و پدیده با 26 امتیاز ممکن است به لیگ 

یک سقوط کنند، اتفاقى است بسیار بعید.
*مشــکى پوشــان در حال حاضر با تنها 15 امتیاز در 
انتهاى جدول قرار دارد و فاصلــه امتیازش با یک رده 
باالتر 8 امتیاز اســت. گرچه این تیــم روى کاغذ هنوز 
سقوط نکرده، اما بعید است بتواند در این هفته هاى کم 
باقیمانده این فاصله را جبران نماید. در واقع باید گفت 
مشکى پوشان براى بقا در لیگ برتر نیاز به یک معجزه 

فوتبالى دارد. 
فرمول بقا در یک تورنمنت «تعــداد بازى ها ضرب در 
2 به عالوه یک» اســت. یعنى در لیگ هاى 16 تیمى، 
تیم هایى مى تواننــد از بقاى خود مطمئن باشــند که 
حداقل به امتیاز 31 برســند. این امکان براى مشــکى 

پوشــان عمًال وجود ندارد و آنها حتــى اگر هر پنج 
بازى باقیمانده خود را هم با پیروزى پشــت 

ســر بگذارند به امتیاز 30 خواهند رسید 
و این بدان معناست که آنها براى بقا 

نیاز دارند تا به جــز آن که هر پنج 
بازى خود را با پیروزى پشت سر 

بگذارند، چند تیم دیگر هم در 
ادامه راه نتایج الزم را نگیرند.
*تیم اســتقالل خوزستان 
پایین ترین تیــم در جدول 
رده بندى اســت کــه هنوز 

مربى اش را عوض نکرده است و مدیران این تیم مثل 
ابتداى فصل همچنان با عبدا... ویسى ادامه مى دهند. 
آبى پوشان خوزستان که دیگر نشــانى از قهرمانى در 
لیگ برتر ندارند با 23 امتیاز تنها مشــکى پوشــان را 
پایین تر از خود مى بینند. آنها تا رسیدن به ضمانت بقا 8 
امتیاز مى خواهند. اما این امکان وجود دارد که با کمتر از 

این امتیاز هم در لیگ برتر ماندگار شوند.
شاگردان ویسى که آخرین تیم حذف شده از جام حذفى 
هم هستند در هفته بیست و ششم مهمان مشکى پوشان 
هســتند. این بازى مى تواند آخرین امیدهاى مشــکى 
پوشان باشد و شاید منجر به ارائه یک بازى انتحارى از 
سوى مشکى پوشان در خانه اش باشد. این دیدار براى 

هر دو تیم سخت و دشوار است.
آبى پوشان خوزستان در هفته بیســت و هفتم میزبان 
گسترش فوالد هستند. شاید به ظاهر دیدار با یک تیم 
میانه جدولى راحت تر از بازى با تیم هاى در حال سقوط 
و در کورس قهرمانى و کسب ســهمیه باشد، اما چنین 
بازى هایى مى تواند شمشیر دو لبه هم باشد و بازى بى 
استرس تیم مقابل و بازى تحت فشار براى تیمى مثل 

استقالل خوزستان شاید به ضرر این تیم باشد.
استقاللى ها در هفته بیست و هشتم باید با پیکانى جدال 
کنند که در کورس کسب سهمیه آسیایى است این یک 

دیدار خــارج از خانه براى این تیم اســت. آنها در هفته 
بیست و نهم میزبان سپاهان هســتند و در هفته پایانى 
خارج از خانه به مصاف صنعت نفت مى روند. شــاید 3 
امتیاز دربى خوزســتان بتواند در آخرین هفته به کمک 

این تیم بیاید و ضامن بقاى این تیم شود.
*نماینده شهر باران که نخستین فصل از حضورش در 
لیگ برتر را پشت سر مى گذارد مثل استقالل خوزستان 
23 امتیاز دارد امــا به لطف تفاضــل گل بهتر یک پله 
باالتر از این تیم در جدول قرار گرفته اســت. شاگردان 
على کریمى در اولین هفتــه از پنج هفته پایانى میزبان 
پارس جنوبى جم هستند. این تیم همچنان نیم نگاهى 
به کسب سهمیه آسیا دارد و این بازى مى تواند امیدهاى 
آنها را براى کسب سهمیه زنده 
نگه دارد. از این حیث این 
بازى نمى تواند یک بازى 
راحــت براى 
د  و ر ســپید

تلقى شود.

سپیدرود در هفته بیست و هفتم بازى سختى پیش رو 
دارد. ایــن تیم مهمان ذوب آهــن، اصلى ترین مدعى 
کســب عنوان نایب قهرمانى لیگ است و جدال یاران 
على کریمى بــا یاران امیــر قلعه نویى را باید شــاهد 
باشیم. ســپیدرودى ها در هفته بیست و هشتم میزبان 
تراکتورسازى میانه جدولى هســتند و در هفته بیست 
و نهم هم با فوالدى جدال دارند که شــاید تا آن هفته 
بار دیگر به کورس باالى جدول بازگشــته باشد. یاران 
على کریمى در هفته آخر مهمان پرسپولیســى هستند 
که از هفته ها قبل از پایان لیگ قهرمانى اش را قطعى 

کرده است.
*گرچه هومن افاضلى تیم نفت تهران را متحول کرده 
و نتایج خوبى با این تیم گرفته است، اما این 
تیم همچنان با خطر ســقوط به لیگ 
یک مواجه است. نفت تهران فقط به 
اندازه یک امتیاز از دو تیم سپیدرود و 
استقالل خوزستان شرایط بهترى 

دارد. 

شــاگردان افاضلى در هفته بیســت و ششــم میزبان 
استقالل تهران هستند و شاید این یکى از سخت ترین 
بازى هاى این تیم تا پایان فصل باشد. نفتى ها در هفته 
بیست و هفتم هم باید به مصاف یک مدعى دیگر به اسم 
سایپا بروند و این نشــان از راه سخت نفت تهران براى 
حفظ سهمیه لیگ برترى اش مى دهد. این تیم در هفته 
بیست و هشتم میزبان تیم پدیده است که بازى هایش 
نوســان زیادى دارد و روى بازى ها و نتیجه گیرى این 

تیم نمى شود حساب کرد.
شاگردان افاضلى در هفته بیست و نهم در جم به مصاف 
پارس جنوبى مى روند و در هفته آخر نیز میزبان ذوب 
آهنى هستند که در کورس کسب سهمیه نایب قهرمانى 
است.بررسى بازى هاى پیش روى این سه تیم تا پایان 
فصل نشــان مى دهد کار نفت تهران براى بقا شــاید

 سخت تر از دیگران باشــد. نفتى ها از پنج بازى با سه 
تیمى که در کورس نایب قهرمانى و کســب ســهمیه 
آسیا هستند بازى دارند. ذوب آهن، استقالل و سایپا تیم 
هاى دوم، سوم و پنجم جدول که شانس زیادى براى 

نایب قهرمانى دارند و به سختى به حریفان خود امتیاز 
مى دهند کار نفت تهران را از دیگر تیم ها سخت تر مى 
کند. ضمن اینکه از بازى این تیم با پارس جنوبى جم هم 

به راحتى نمى توان گذشت. 
به نظر مى رســد بعد از نفت، دومین راه ســخت را تیم 
سپیدرود در پیش رو داشته باشد. این تیم یک بازى بسیار 
دشوار با ذوب آهن در پیش دارد. البته شاید پارس جنوبى 
را هم باید یک حریف به نسبت سر سخت براى سپیدرود 
دانست. ســایر بازى هاى این تیم با تیم هایى است که 
غالبًا تعیین تکلیف شده اند و کار خاصى در لیگ ندارند 
به جز اینکه بازى هاى شان را به پایان برسانند. فوالد، 
تراکتورسازى و پرسپولیس در حالى به مصاف سپیدرود 
مى روند که غالبًا نباید انگیزه جدولى براى این بازى ها 

داشته باشند.
استقالل خوزستان شــاید به ظاهر و روى کاغذ مسیر 
ساده ترى براى بقا در لیگ برتر داشته باشد. آبى پوشان 
خوزســتان تنها با یک تیم صاحب انگیزه جدولى بازى 
دارند که آن هم پیکان است. آنها در دیدارهاى دیگرشان 
باید به مصاف چهار تیم گســترش فوالد، صنعت نفت، 

سپاهان و مشکى پوشان بروند. 
البته که در فوتبال هیچ نتیجه اى قابل پیش بینى نیست 
و تنها مى توان بعد از اتمام یک مسابقه نتیجه ثبت شده 
آن را لحاظ کرد و در پایان یک تورنمنت جایگاه تیم ها 
را مشــخص کرد. اما احتماالتى که در باال برشمردیم 
نزدیک ترین احتماالتى است که ممکن است در پایان 

لیگ هفدهم شاهد به وقوع پیوستن آن باشیم. 
به گزارش نصف جهان، از خیال تقریبًا آسوده 
هواداران سپاهان در بقاى تیم محبوبشان 
گفتیــم، این را هــم بگوییم که یکى 
از عالیــق آنها این اســت که بعد 
از مشکى پوشــان که احتمال 
خداحافظــى اش از لیگ برتر 
زیاد اســت، دیگر تیمى که 
ســقوط مى کند استقالل 
خوزستان باشــد. با توجه 
به اینکه آنها دل خوشى از 
ویسى و دوران حضورش 
در ســپاهان ندارند، این 
تمایــل را در فضــاى 
مجازى بــه کرات بروز 

داده اند.

شانس چه تیم هایى براى بقا بیشتر است؟ 

هورا! سپاهان شاید سقوط نکند

اگر احتماالت روى کاغــذ را در نظر بگیریم عمًال همه 
تیم هاى نیمه دوم جدول مى توانند یکى از دو تیم سقوط 
کننده به لیگ یک باشند. اما اینکه واقعًا تیم هایى مثل 
9 امتیاز، تراکتورسازى با 29 امتیاز، گسترش فوالد با 30

6 و پدیده با 26 امتیاز ممکن است به لیگ  7سپاهان با 27
یک سقوط کنند، اتفاقى است بسیار بعید.

15 امتیاز در با تنها در حال حاضر پوشــان 5*مشــکى
انتهاى جدول قرار دارد و فاصلــه امتیازش با یک رده 
8باالتر 8 امتیاز اســت. گرچه این تیــم روى کاغذ هنوز 
سقوط نکرده، اما بعید است بتواند در این هفته هاى کم 
باقیمانده این فاصله را جبران نماید. در واقع باید گفت 
مشکى پوشان براى بقا در لیگ برتر نیاز به یک معجزه 

فوتبالى دارد. 
فرمول بقا در یک تورنمنت «تعــداد بازى ها ضرب در 
6 به عالوه یک» اســت. یعنى در لیگ هاى 16 تیمى،  2
تیم هایى مى تواننــد از بقاى خود مطمئن باشــند که 
31 برســند. این امکان براى مشــکى  1حداقل به امتیاز

پوشــان عمًال وجود ندارد و آنها حتــى اگر هر پنج 
بازى باقیمانده خود را هم با پیروزى پشــت 

ســر بگذارند به امتیاز 30 خواهند رسید 
و این بدان معناست که آنها براى بقا 

نیاز دارند تا به جــز آن که هر پنج 
بازى خود را با پیروزى پشت سر 

بگذارند، چند تیم دیگر هم در 
ادامه راه نتایج الزم را نگیرند.
*تیم اســتقالل خوزستان
پایین ترین تیــم در جدول 
رده بندى اســت کــه هنوز 

آبى پوشان خوزستان در هفته بیســت و هفتم میزبان 
گسترش فوالد هستند. شاید به ظاهر دیدار با یک تیم 
میانه جدولى راحت تر از بازى با تیم هاى در حال سقوط 
و در کورس قهرمانى و کسب ســهمیه باشد، اما چنین 
بازى بى بازى هایىمى تواند شمشیر دو لبه هم باشد و

استرس تیم مقابل و بازى تحت فشار براى تیمى مثل 
این تیم باشد. به ضرر استقالل خوزستان شاید

استقاللى ها در هفته بیست و هشتم باید با پیکانى جدال 
کنند که در کورس کسب سهمیه آسیایى است این یک 

نگه دارد. از این حیث این 
بازى نمى تواند یک بازى 
راحــت براى 
د  و ر ســپید

تلقىشود.

تیم همچنان با خطر ســقوط به لیگ 
یک مواجه است. نفت تهران فقط به 
اندازه یک امتیاز از دو تیم سپیدرود و 
استقالل خوزستان شرایط بهترى 

دارد. 

فصل نشــان مى دهد کار نفت تهران براى بقا شــاید
 سخت تر از دیگران باشــد. نفتى ها از پنج بازى با سه 
تیمى که در کورس نایب قهرمانى و کســب ســهمیه 
آسیا هستند بازى دارند. ذوب آهن، استقالل و سایپا تیم 
جدول که شانس زیادى براى هاى دوم، سوم و پنجم

داشته باشند.
استقالل خوزستان شــاید به ظاهر
ساده ترى براى بقا در لیگ برتر داشت
خوزســتان تنها با یک تیم صاحب
د در دارند که آن همپیکان است. آنها
باید به مصاف چهار تیم گســترش

سپاهانو مشکى پوشان بروند. 
البته که در فوتبال هیچ نتیجه اى قابل
وووووووو تنها مى توان بعد از اتمام یک مسا
را لحاظ کرد و در پایان یک تورن آآآآآآآآآن
را مشــخص کرد. اما احتماالتى که
نزدیک ترین احتماالتى است که م
لیگ هفدهم شاهد به وقوع پیو
به گزارش نصف جهان، از
هواداران سپاهان در بق
گفتیــم، این را هـ
از عالیــق آنها
از مشکى پو
خداحافظــ
زیاد اســ
ســقوط
خوزست
به اینک
ویسى
در سـ
تمایـ
مجاز
داده

 

نصف جهان در روزهاى اخیر اظهارنظر علیرضا بیرانوند 
درباره گروه مــرگ در لیگ قهرمانان آســیا تبدیل به 
سوژه اى جذاب در فضاى مجازى شده بود. جالب بودن 

این ادعاى بیرانوند باعث شــد تا بخش هاى دیگرى از 
مصاحبــه او ناخوانده بماند و مورد توجــه قرار نگیرد. از 
جمله بخشــى که درباره لقب هواداران پرسپولیس به او 
یعنى بیرانوند کورتوا داده اند. دروازه بان پرســپولیس در 
این باره مى گوید:  واقعًا این لقب را خیلى دوســت دارم. 
من به کورتوا خیلى عالقه دارم و امیدوارم که هواداران 
با این لقب مــن را  صدا کنند باالخره چــون هم از نظر 
قیافه و هم از نظر اســتایل دروازه بانى به کورتوا شبیه 
هســتم حتى ایگور پانادیچ هم روزى که به پرسپولیس 
آمدم بــه من گفت تو مــن را یاد کورتوا مــى اندازى و 
امیدوارم یک کورتواى خیلى خوب براى پرســپولیس

 باشم. 

هافبــک تیــم فوتبــال 
اصفهــان  ذوب آهــن 
تأکید کرد که به تصمیم 
امیر قلعه نویــى در مورد 
نیمکت نشــینى احترام 

مى گذارد.
اکبر ایمانى در گفتگویى، 
با اشاره به نیمکت نشینى اش 
در بازى با الوحده امارات گفت: 
من مشکلى براى بازى نداشتم و 
این تشخیص سرمربى محترم تیم 
بود که در بازى مقابل الوحده بازى نکنم. 
من هیچ اعتراضى بــه تصمیم امیرخان 
ندارم و مطمئن باشید تالش مى کنم تا باز 

هم در ترکیب ثابت قرار بگیرم.
وى در ادامه افزود: قبل از بازى مقابل الوحده، 
در بازى برابر پــارس جنوبى به میدان رفتم و 
نهایت تالشم را به خرج دادم تا عملکرد خوبى 
داشته باشــم. در بازى با الوحده اما به میدان نرفتم 
و در این زمینه به تصمیم قلعه نویــى احترام مى گذارم. 
نیمکت نشینى باعث نمى شود که انگیزه ام را از دست بدهم و 
شک نکنید که تالش خواهم کرد تا دوباره به ترکیب اصلى برسم. 

با تمام وجود براى من هر وقت در ترکیب قرار بگیرم 
ذوب آهن بازى خواهم کرد.

نصف جهــان استقاللى هاى تهران  با صعود تیم خونه به 
خونه به فینال از هم اکنون خود را به نوعى قهرمان جام 
حذفى قلمداد مى کنند و شاید هم حق داشته باشند، اما 
بهتر است که آنها فراموش نکنند تیم خونه  به خونه اى که 
تا بدین جاى جام پیش آمده حریف خطرناك و مرموزى 

است و ممکن است آنها را خانه خراب کند!
تیم خونه به خونه بابل با پیــروزى غیرمنتظره 3 بر یک 
در برابر استقالل خوزستان، به فینال جام حذفى رسید 
و حریف استقالل شد. این اتفاق باعث شد تا هواداران 
تیم رقیب اســتقالل، یعنى پرسپولیس مدعى شوند که 
اســتقاللى ها همچنان در جام حذفى با خوش شانسى 
روبه رو مى شــوند و اگر قهرمان هم شوند عامل اصلى 
این اتفاق، فاکتور خوش شانسى خواهد بود. استقالل در 
جام حذفى سه تیم لیگ یکى گل گهر سیرجان، نساجى 
مازندران و ایرانجوان بوشهر و تیم لیگ برترى صنعت 
نفت آبادان را حذف کرده اســت و در فینال با یک تیم 
لیگ یکى دیگر یعنى خونه به خونه بابل روبه رو خواهد 
شد.اما ســئوال اینجاست که اگر اســتقالل خوزستان 
پیروز مى شد و به فینال مى رسید براى استقالل تهران 
بهتر نبود؟ به عبارت دیگر، با توجه به شــرایط فعلى دو 
تیم استقالل خوزستان و خونه به خونه، آیا تیم اهوازى 
حریف مطلوب ترى براى «وینفرد شفر» و شاگردانش 
نبود؟ استقالل خوزستان در حال حاضر در رده پانزدهم 
جدول لیگ برتر قرار دارد و بعد از مشــکى پوشــان، 
کاندیداى دوم سقوط به لیگ یک است. این تیم از نظر 
بازیکن هم کمبودهایى دارد و مشکالت مالى باعث شده 
تا چند بازیکنش از جمله موســى کولیبالى، تمرینات را 

ترك کنند!

اما شــرایط خونه به خونــه کامًال متفاوت اســت. این 
تیم بعد از حضور «دراگان اســکوچیچ» روى نیمکت 
کامًال متحول شده اســت. این تیم با سرمربى کروات 
خود در لیگ یک صباى قم، نســاجى مازندران، نفت 
مسجدســلیمان، ایرانجوان بوشــهر و بادران تهران را 
شکست داده و با فجرسپاســى و ماشین سازى مساوى 
کرده است. خونه به خونه تا چند هفته پیش در رده هاى 
پنجم و ششم قرار داشــت اما حاال فقط 4 امتیاز با تیم 
صدرنشین نفت مسجدســلیمان فاصله دارد و مدعى 
صعود به لیگ برتر است. تیم بابلى این روزها در بهترین 
شــرایط خود قرار دارد و در مقایســه با تیم بحران زده 
استقالل خوزستان تیمى قوى تر و کامل تر است و کمتر 
تیمى دوست دارد در این روزها با خونه به خونه روبه رو 
شود. ضمن اینکه استقالل و شــفر برخالف استقالل 
خوزستان، شناخت چندانى از این تیم لیگ یکى ندارند 
و خونه به خونه براى آنها یک حریف کامًال ناشناخته به 
شمار مى رود. عالوه بر این انگیزه  هاى این تیم لیگ یکى 
براى عرض اندام مقابل استقالل هم مى تواند کار را براى 

این تیم و سرمربى آلمانى اش سخت تر کند.  
با این اوصاف، قطعًا اســتقاللى ها و وینفرد شفر ترجیح 
مى دادند با تیمى در فینال روبه رو شــوند که شــناخت 
بیشترى از آن دارند، در شــرایط خوبى به سر نمى برد 
و ســابقه باخت در زمین خودش به استقالل آن هم با 
نتیجه 3 بر صفر را دارد. نام این تیم هر چه باشــد، قطعًا 
خونه به خونه بابل نیســت.  به گزارش نصف جهان،به 
هر حال بهتر اســت هواداران آبى براى خواندن سرود 
قهرمانى در جام حذفى کمى صبر کنند. شــاید اتفاقات 

تلخى براى آنها رقم بخورد.

«ابراهیــم عالمه» به همــراه تیم ملى 
ســوریه در تورنمت چهارجانبه عراق 

شرکت خواهد کرد.
به دعوت «محمد مــازن»، دبیرکل 
موقت فدراســیون فوتبال ســوریه ، 
ابراهیم عالمه دروازه بــان تیم فوتبال 
فوالد مبارکه سپاهان و تیم ملى سوریه 

به تورنمنت چهارجانبه کشور عراق دعوت 
شد .

این تورنمنــت با حضور کشــورهاى 
سوریه ، کویت ، قطر و عراق از تاریخ 
27 اســفندماه 96 تا 7 فروردین ماه 
97 در بغــداد پایتخت عراق برگزار 

خواهد شد .

در حال حاضر ابراهیم عالمه در دمشق است و تا 
26 اســفند تمرینات خود را به همراه تیم ملى 

سپرى مى کند.این کشــور 

ایمانى: 
 به تصمیم امیرخان 
احترام مى گذارم

عالمه به عراق مى رود
ــراه تیم ملى 

رجانبه عراق 

ن»، دبیرکل 
ل ســوریه ، 
ن تیم فوتبال 
م ملى سوریه 

ور عراق دعوت 

کشــورهاى 
اق از تاریخ 
وردین ماه 
ق برگزار 

در حال حاضر ابراهیم عالمه در دمشق است و تا
26 اســفند تمرینات خود را به همراه تیم ملى

سپرى مى کند.این کشــور 

بیچاره کورتوا! خونه به خونه بابل حریف مرموزى است

استقالل، خونه خراب مى شود؟!

هافبــک تیــم فوت
اصفه ذوب آهــن 
تأکید کرد که به تص
امیر قلعه نویــى در
ا نیمکت نشــینى

مى گذارد.
اکبر ایمانى در گفتگ
با اشاره به نیمکت نشین
در بازى با الوحده امارات
من مشکلى براى بازى ندا
این تشخیص سرمربى محتر
بود که در بازى مقابل الوحده بازى
من هیچ اعتراضى بــه تصمیم امی
ندارمو مطمئن باشید تالش مى کنم

هم در ترکیب ثابت قرار بگیرم.
وى در ادامه افزود: قبل از بازى مقابل ال
در بازى برابر پــارس جنوبى به میدانر
دادم تا عملکرد نهایت تالشم را به خرج
داشته باشــم. در بازى با الوحده اما به میدان
و در این زمینه به تصمیم قلعه نویــى احترام مى گ
نیمکت نشینى باعث نمى شود که انگیزه ام را از دست بد
شک نکنید که تالش خواهم کرد تا دوباره به ترکیب اصلى

با تمام وجودمن هر وقت در ترکیب قرار بگیرم 
ذوب آهن بازى خواهمکرد.

ایمانى: 
 به تصمیم امیرخا
احترام مى گذارم
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بیمارى فشار خون از جمله بیمارى هاى مزمن است، یعنى در بیشتر موارد سال ها و گاهى 
تا پایان عمر با بیمار مى ماند و یکى از مهمترین اصولى که باید به بیماران آموخت، این 

است که این بیمارى در بیشتر موارد درمان نمى شود.
فشار خون به مفهوم باالتر بودن فشــار درون رگ هاى بزرگ بدن از حد نرمال است. 
در فردى که بیمارى مهم دیگرى ندارد، اگر فشار خون ماکزیمم از 140 میلیمتر جیوه 
و فشــار خون مینیمم از 90 میلیمتر جیوه باالتر باشــد، اصطالح فشارخون یا عبارت 
صحیح تر پرفشارى خون به آن اطالق مى شــود. البته از قدیم این مقادیر به سانتیمتر 
جیوه بیان شده اند و اعداد 14 و 9 به ترتیب به عنوان مقادیر حداکثر نرمال ماکزیمم و 

مینیمم فشار خون تلقى مى شوند.
بیمارى فشار خون از جمله بیمارى هاى مزمن است، یعنى در بیشتر موارد سال ها و گاهى 
تا پایان عمر با بیمارمى ماند و یکى از مهمترین اصولى که باید به بیماران آموخت این 
است که این بیمارى در بیشتر موارد درمان نمى شود و بیمار باید با تغییر تغذیه و ورزش 
منظم در کنار مصرف دارو آن را کنترل کند. روش صحیح زندگى شامل تغذیه صحیح 
یعنى خوردن میوه، سبزى و غذاهاى دریایى فراوان، فعالیت ورزشى روزانه و جلوگیرى 
از افزایش وزن است که باعث مى شود درصد زیادى از افراد به فشار خون مبتال نشوند 
و البته در شــروع بیمارى فشــار خون نیز با همین تمهیدات مى توان جلوى پیشرفت 

بیمارى را گرفت. مصرف صحیح نمک نیز یکى از راه هاى 
کنترل فشار خون است زیرا درصد زیادى 

از مبتالیان به فشار خون 
با کم کــردن نمک 

مصرفى مى توانند 
تاحــد زیــادى 
خونشان  فشار 

را کاهش 
هند .  د

براى این منظور، نخست باید غذاها با نمک کمترى پخته شوند. دوم اینکه از مصرف 
غذاهاى شور مثل ترشــیجات، خیار شور و... اجتناب شــود و بهتر است برسر سفره از 

نمکدان استفاده نشود.

علت فشار خون چیست؟
در 80 درصد موارد هیچ علت مشخص و قابل درمانى براى این بیمارى پیدا نمى شود. 
در این موارد، فشار خون را بنیادى یا اساسى مى نامیم و فقط با روش هاى دارویى و غیر 
دارویى آن را کاهش مى دهیم. این مطلب به این معنى اســت که در20 درصد بیماران 
دچار فشار خون، بیمارى خاصى که عامل فشار خون باشد یافت مى شود و مى توان با 
درمان آن بیمارى، موجب خشکیدن ریشه فشار خون و درمان نهایى بیمار شد. یکى از 
بیمارى هاى مهم عامل فشار خون تنگى رگ هاى کلیه هاست، این بیمارى باعث فشار 
خون شدید مى شود که به سختى و با مصرف چند نوع دارو قابل کنترل است. بنابراین 
وقتى فشار خون شدید است و به دارو جواب نمى دهد، باید با آنژیوگرافى رگ هاى کلیه، 
وجود تنگى در این رگ ها را بررســى بکنیم. از دیگر بیمارى هاى عامل فشــار خون، 
تومورى به نام فئوکروموسیتوم اســت که در غده فوق کلیه تشکیل مى شود. به دلیل 
رهاشدن ناگهانى، آدرنالین این بیماران که در حالت عادى مشکلى 
ندارند، ناگهان دچار حمالت شــدید تپش قلب، عرق کردن و 
فشار خون شدید مى شوند. راه درمان این بیمارى جراحى و در 

آوردن تومور است.
پر کارى تیروئید از عوامل فشار خون است که 
باعث تند شدن ضربان قلب و باالرفتن فشار 
خون مى شود. با درمان بیمارى تیروئید، فشار 
خون این بیماران هم کنترل مى شود. زیادى 
کورتیزون در بــدن و خوردن کورتون به مدت 

طوالنى نیز از عوامل فشار خون هستند. 

براى موفقیت در کاهش وزن،5 مورد را فراموش نکنید
هدف کاهش وزن جاه طلبانه اى را 

براى خودتان قرار دهید
با اینکه اکثراً به افراد توصیه مى شود براى خود هدفى واقعگرایانه قرار 
دهند و تنها کاهش 5 تا 10 درصد از وزن شروع خود را مد نظر داشته 
باشند، اما تحقیقات اخیر نشان داده افرادى که اهدافى جاه طلبانه براى 
خود در نظر مى گیرند، دو برابر این مقدار وزن کم مى کنند. راه موفقیت 
این اســت که تصمیم بگیرید مى خواهید در چه وزنى قرار بگیرید و 
براى رسیدن به آن، از حمایت برخوردار شوید. اگر این وزنى باشد که 
واقعًا رؤیاى رســیدن به آن را دارید، بیش از هر زمانى انگیزه خواهید 

داشت.

از غذاهاى روزمره 
استفاده کنید نه فقط ساالد

گرسنگى از اصلى ترین دالیلى است که افراد در مسیر کاهش وزن کم مى آورند و 
دلیلشان این است که دائم در حال ساالد خوردن بوده اند و یا مجبور بودند غذاهاى 

بهتریــن روش خاص رژیمى با مقادیر بسیار کم براى خود آماده کنند. 
براى کاهش وزن این اســت که با همان غذاهاى خانه 
اقدام کنید. مواردى مانند سیب زمینى، برنج، ماهى، مرغ، 

گوشت قرمز، تخم مرغ، لوبیا و حبوبات، میوه و سبزیجات 
همگى سالم و مناسب برنامه غذایى هستند.

خوردن ساالد، سوپ و یا آبمیوه به تنهایى به هیچ وجه نمى تواند کمکى 
به کاهش وزنتان بکند. اگر مى خواهید واقعًا تغییرى طوالنى مدت داشته باشید، 
باید به فکر روشى باشید که انجامش برایتان شدنى باشد. یک برنامه غذایى سالم 

باید هم راضى نگهتان دارد و هم باعث شود احساس انرژى کنید.

 هر زمان آماده بودید فعالیت را به 
زندگى خود بیاورید

چون تصمیم گرفتید وزن کم کنید، بدان معنا نیســت که از 
همان ابتداى کار کیلومترها بدوید و یا تمرینات سخت انجام 
دهید. تحقیقات نشــان داده ایجاد تغییــر در عادات غذایى، 

معموًال ساده ترین راه براى شروع کاهش وزن است.
اگر از شروع کردن مى ترسید، ســعى کنید آنچه برایتان به 
عنوان فعالیت حساب مى شــود را دوباره براى خود تعریف 
کنید. مثًال هر چیزى که باعث مى شود بیشتر حرکت کنید، 
خانه دارى، شستن ماشین، پیاده روى همه اینها فعالیت بدنى 
به حاسب مى آیند و مى توانید به مرور به ورزش هاى دیگر 
نیز برســید. با اینکه تغییر عادات غذا خوردن، نقش اصلى را 
در کاهش وزن ایفا مى کنــد اما ورزش و فعالیت بدنى باعث 

مى شود وزنى که کم کردید تثبیت شود.

قتــى و
 مى خواهیــد وزن کم کنید، به 

جاى فکر کــردن به راه هاى ســریع، بهتر 
است به این فکر کنید که چه تغییراتى مى تواند 

کمکتان کند. چنین رویکردى متأسفانه بسیار 
کم اســت و همه به دنبال روش هاى غیر 

معقول هستند.
اما با استفاده از تجریبات متخصصان 
تغذیه و افــرادى که توانســته اند 
کاهش وزن سالمى داشته باشند، 

مى خواهیم توصیه هایى بسیار 
مهم را در رابطه با موفقیت 

در کاهش وزن به شما 
ارائه دهیم.

سعى نکنید غذاهاى مورد عالقه تان را ممنوع کنید
اگر مى خواهید دائمًا هوس شکالت و کیک داشته باشید، آنها را در برنامه غذایى خود ممنوع 
نکنید. در طول برنامه غذایى هیچ اشکالى ندارد از غذاهاى مورد عالقه خود نیز استفاده کنید و 
براى انجامش اصًال هم احساس گناه نداشته باشید. در هر کارى باید تعادل را نگه داشت و در 

طول رژیم نباید احساس محدودیت داشته باشید.

از افراد دیگرى که مانند 
خودتان هستند حمایت دریافت کنید

کاهش وزن بدون کمــک دیگران، مى تواند دشــوار و چالش 
برانگیز باشــد. حمایت و همکارى با دیگر افــرادى که مانند 
خودتان هدفشان کاهش وزن است، مى تواند شانس موفقیت 
را افزایــش دهد. تحقیقات نیز نشــان داده گــروه هایى که از 
حمایت برخوردار بودند نســبت به دیگران کاهش وزن بهترى 

داشتند.
با هم قرار بگذارید که تغییراتى در ســبک زندگى ایجاد کنید و 
هفته اى یک بار با هم در ایــن مورد صحبت و براى هفته دیگر 
برنامه ریزى کنید. این کار شانس ایجاد تغییرات خوب را افزایش 

مى دهد.

براى موفقیت در کاهش وزن،5 مورد را فراموش نکنید
هدف کاهش وزن جاه طلبانه اى را

براى خودتان قرار دهید
با اینکه اکثراً به افراد توصیه مى شود براى خود هدفى واقعگرایانه قرار 
5دهند و تنها کاهش5 تا 10 درصد از وزن شروع خود را مد نظر داشته 
طلبانه براى باشند، اما تحقیقات اخیر نشان داده افرادى که اهدافىجاه

خود در نظر مى گیرند، دو برابر این مقدار وزن کم مى کنند. راه موفقیت 
این اســت که تصمیم بگیرید مى خواهید در چه وزنى قرار بگیرید و 
براى رسیدن به آن، از حمایت برخوردار شوید. اگر این وزنى باشد که 
زمانى انگیزه خواهید  را دارید، بیش از هر واقعًا رؤیاى رســیدن به آن

داشت.

از غذاهاى روزمره
استفاده کنید نه فقط ساالد

گرسنگى از اصلى ترین دالیلى است که افراد در مسیر کاهش وزن کم مى آورند و 
دلیلشان این است که دائم در حال ساالد خوردن بوده اند و یا مجبور بودند غذاهاى 

آماده کنند.  کم براىخود با مقادیر بسیار روشخاص رژیمى بهتریــن
براى کاهش وزن این اســت که با همان غذاهاى خانه 
اقدام کنید. مواردى مانند سیب زمینى، برنج، ماهى، مرغ، 

گوشت قرمز، تخم مرغ، لوبیا و حبوبات، میوه و سبزیجات 
همگى سالم و مناسب برنامه غذایى هستند.

خوردن ساالد، سوپ و یا آبمیوه به تنهایى به هیچ وجه نمى تواند کمکى 
به کاهش وزنتان بکند. اگر مى خواهید واقعًا تغییرى طوالنى مدت داشته باشید، 
به فکر روشىباشید که انجامشبرایتانشدنى باشد. یک برنامه غذایى سالم باید

باید همراضى نگهتان دارد و هم باعث شود احساس انرژى کنید.

 هر زمان آماده بودید فعالیت را به
زندگى خود بیاورید

چون تصمیم گرفتید وزن کم کنید، بدان معنا نیســت که از 
همان ابتداى کار کیلومترها بدوید و یا تمرینات سخت انجام 
دهید. تحقیقات نشــان داده ایجاد تغییــر در عادات غذایى، 

معموًال ساده ترین راه براى شروع کاهش وزن است.
اگر از شروع کردن مى ترسید، ســعى کنید آنچه برایتان به 
عنوان فعالیت حساب مى شــود را دوباره براى خود تعریف 
کنید. مثًال هر چیزىکه باعث مى شود بیشتر حرکت کنید،

خانه دارى، شستن ماشین، پیاده روى همه اینها فعالیت بدنى 
به حاسب مى آیند و مى توانید به مرور به ورزش هاى دیگر 
نقشاصلى را  با اینکه تغییر عادات غذا خوردن، نیز برســید.
در کاهش وزن ایفا مى کنــد اما ورزش و فعالیت بدنى باعث 

مى شود وزنى که کم کردید تثبیت شود.

قتــى و
نید، مى خواهیــد وزن کم کنید، به 

ىکــردن به راه هاى ســریع، بهتر  کجاىفکر
کهکنید که چه تغییراتى مى تواند  کاست به اینفکر

مچنینکمکتان کند. چنین رویکردى متأسفانه بسیار 
غــتکم اســت و همه به دنبالروش هاىغیر 

معقمعقول هستند.
اما با استفاده از تجریبات متخصصان 
و افــرادى که توانســته اند  وتغذیه
کاهش وزن سالمى داشته باشند، 

مىخواهیم توصیه هایى بسیار
ممهم را در رابطه با موفقیت 

در کاهش وزن به شما 
ارائه دهیم.

سعى نکنید غذاهاى مورد عالقه تان را ممنوع کنید
اگر مى خواهید دائمًا هوس شکالت و کیک داشته باشید، آنها را در برنامه غذایى خود ممنوع 
نکنید. در طول برنامه غذایى هیچ اشکالى ندارد از غذاهاى مورد عالقه خود نیز استفاده کنید و 
براى انجامش اصًال هم احساس گناه نداشته باشید. در هر کارى باید تعادل را نگه داشت و در 

طول رژیم نباید احساس محدودیت داشته باشید.

از افراد دیگرى که مانند 
خودتان هستند حمایت دریافت کنید
کاهش وزن بدون کمــک دیگران، مى تواند دشــوار و چالش
برانگیز باشــد. حمایت و همکارى با دیگر افــرادى که مانند
خودتان هدفشان کاهش وزن است، مى تواند شانس موفقیت
را افزایــش دهد. تحقیقات نیز نشــان داده گــروه هایى که از
حمایت برخوردار بودند نســبت به دیگران کاهش وزن بهترى

داشتند.
با هم قرار بگذارید که تغییراتى در ســبک زندگى ایجاد کنید و
هفته اى یک بار با همدر ایــن مورد صحبت و براى هفته دیگر
برنامه ریزى کنید. این کار شانس ایجاد تغییرات خوب را افزایش

مى دهد.

فصل نارنج اســت و بســیارى از 
خانواده ها این میوه را در بخشــى 
از برنامه هــاى غذایــى خود جا 
مى دهند، میــوه اى مؤثــر که از 
تمام قســمت هاى آن اســتفاده

 مى شود.
میــوه نارنــج، ترش مــزه، ولى 
دوســت داشتنى اســت، میوه اى 
ارزشــمند و معجونى معجزه آسا 
کــه خیلــى از مــردم از خواص 
مفیــد آن بى اطالع یــا کم اطالع 

هستند.
نارنج از میوه هاى پــر کاربرد و با 
محصوالت جانبــى متعدد درفصل 
سرماســت. یک متخصص طب 
ایرانى بــا تأیید ارزشــمند بودن 
میوه نارنــج گفــت: طبیعت این 
میوه از دیدگاه طب ایرانى، ســرد 
و خشک اســت ولى مزاج پوست 
زرد و شــکوفه آن گرم و خشــک

 است.
محمد عسکر فراشــاه گفت: طبق 
اصول طــب ایرانــى، تمام ترش

 مزه ها به اعصاب ضرر مى رسانند 
ولى از بین آنها نارنج کمترین ضرر 
را براى اعصاب دارد، زیرا در آب آن 
ماده اى صمغى و لعابى وجود دارد 
که آن را در بین مرکبات ممتاز کرده 
و به علت همین مواد است که ترشى 
آن براى عصب ها ضــرر کمترى 
دارد و براى سرفه و درد سینه مفید

 است.
وى اضافه کرد: اگــر آب نارنج را با 
عســل مخلوط و بخوریم، از زیان 
آن کاسته مى شــود، همچنین اگر 
مبتال به درد ســینه و ســرفه گرم 
هســتید، یک عدد نارنج را از میان 
دو قسمت کرده کمى نبات کوبیده 
و کمى نشاســته روى آن پاشیده 
و آن را روى آتــش بگذاریــم تا 
کمى جــوش بزند و بعــد آن را به 
طریق مکیدن، مورد استفاده قرار 

دهید.

*پوست نارنج
این متخصص طــب ایرانى یادآور 
شد: پوســت این میوه، سرشار از 
خاصیت و طبیعــت و مزاج آن گرم 
و خشک اســت، از خالل پوست 
نارنج مى توان مانند خالل پوست 
پرتقال مربــا تهیه کــرد و هم با 
خیساندن آن در ســرکه، ترشى

 ساخت.
وى با بیــان اینکه مربا و ترشــى 
پوســت نارنج، تقویت کننده معده 
اســت، افزود: مصرف حدود چهار 
گرم پوست خشک آن برطرف کننده 
حالت تهوع و استفراغ است و باعث 
خارج شــدن انگل هاى دســتگاه 

گوارش مى شود.

*نارنج، نرم کننده طبیعى پوست 
و مو

عسکر فراشــاه اظهار داشت: اگر 
نارنج را به صورت کامل، با حرارت 
کم و به همراه کمى آب، پخته (براى 
جدا شدن اجزاى آن) و سپس آن را 
بر روى پوست و موى خود بمالید، 
متوجه خواهید شد که یک نرم کننده 
بسیار مفید براى این دو عضو است.

وى با اشاره به اینکه این مخلوط در 
رفع خارش هاى پوســتى نیز مؤثر 
است، اضافه کرد: البته ماده به دست 
آمده باید کمى سرد شود تا استفاده 

کننده دچار سوختگى نشود.

*نارنج بخورید تا آروغ نزنید
وى گفت: یکــى از درمان 

هــاى ســاده آروغ 
زدن، مصرف عرق 
بهار نارنج اســت، 
همچنیــن در رفع 

دردهاى ناشى از روده بزرگ 
هم مفید است.

متخصص  ایــن 
ایرانى  طــب 
شــد:  یادآور 
خوردن  ناشتا 
آن در درمــان 

ل  ســها ا
ر  بســیا

مفیــد 
است.

ز روغ ور جب
گفت: یکــى از درمان 

ى ســاده آروغ
، مصرف عرق 
نارنج اســت، 
نیــن در رفع

اى ناشى از روده بزرگ
فید است.

متخصص  ن 
ایرانى  ب 
شــد:  ور 
خوردن   
ر درمــان 

ل  ـها
ر  ـیا

ـد 
.

این میوه 
را با پوست 
بخورید

چرا دچار فشار خون مى شویم؟

از افزایش وزن است که باعث مى شود درصد زیادى از افراد به فشار خون مبتال نشوند 
با همینتمهیدات مى توانجلوى پیشرفت نیز خون در شــروع بیمارى فشــار و البته

بیمارى را گرفت. مصرف صحیح نمک نیز یکى از راه هاى 
کنترل فشار خون است زیرا درصد زیادى 

خون  به فشار مبتالیان از
مک 

د 
 
 

تومورى به نام فئوکروموسیتوم اســت ک
ناگهانى، آدر رهاشدن
ندارند، ناگهان دچ
فشار خون شدید
آوردن تو
پر

ک
طوال

به فش مبتالیان از
با کم کــردن نم
مصرفى مى توانند
تاحــد زیــادى
خونشان فشار

را کاهش 
هند .  د

فقط میل رام نشــدنى به خوردن خوراکى هاى شــیرین یا 
کربوهیدراتى نیســت که احتمال دیابتى بودن تان را فریاد 
مى  زند و تنها پرکارشدن کلیه هاى تان نیست که از باالرفتن 

احتمال دچارشدنتان به دیابت خبر مى دهد.

خســتگى شــدید و ضعف و بى حالى ناگهانى، از نشــانه هاى 
شایعى هســتند که افزایش احتمال ابتال به دیابت را مشخص 

مى کنند.
 وقتــى در کســرى از ثانیه، احســاس مى کنید همــه انرژى 
و توان بدنتان از دســت رفتــه و در بندبنــد وجودتان، ضعف و 
بى حالى را احســاس مى کنیــد، باید بــه نا به ســامان بودن 
وضعیت قندخونتان شــک کنید. متخصصان معتقدند دیابت، 

یکى از شــایع ترین بیمارى هــاى درمان ناپذیر قرن ماســت.
اگر بدون آنکه زمان زیادى از غذاخوردن تان گذشــته باشــد،
 بى قرار و آشفته به دنبال یک خوراکى کربوهیدراتى مى گردید، 
اگر زیاد عرق مى کنید یا اینکه بدون نوشیدن آب فراوان، مدام 
دستشــویى مى روید، حتمًا یک آزمایش خون ســاده را انجام 
بدهید. بعید نیســت که شــما هم یکى از قربانیان این بیمارى 

فراگیر قرن باشید.

مى لرزید، ضعف کرده اید 
و ناى راه رفتن ندارید؟

گلو درد را با مرزنجوش 
ریشه کن کنید

مرزنجوش، گیاهى معطر از خانواده نعناع است که اکنون به 
صورت گســترده در منطقه مدیترانه کشت مى شود. در ادامه 

برخى از خواص این گیاه را بیان مى کنیم.
*تسکین درد هاى روماتیسمى با روغن مرزنجوش
براى تسکین درد هاى شدید روماتیسمى از روغن مرزنجوش 

استفاده کنید.
*کاهش کلسترول خون با مرزنجوش

مصرف منظم مرزنجوش کلسترول خون را کاهش مى دهد.
*رفع سوء هاضمه با مرزنجوش

مرزنجوش، سوء هاضمه و نفخ شکم را رفع مى کند.
*بهبود مشکالت کبدى با مرزنجوش

مرزنجوش نقش مؤثرى در درمان مشکالت کبدى، صفراوى، 
یرقان (زردى) و خارش بدن دارد.

*ضدعفونى کردن زخم ها با مرزنجوش
جوشانده و دمنوش مرزنجوش براى ضدعفونى کردن زخم ها 

استفاده مى شود.
*دفع سموم بدن با مرزنجوش

مرزنجوش تعریق را افزایش مى دهد و از این طریق سموم را 
از بدن دفع مى کند.

*بهبود دندان درد با مرزنجوش
مرزنجوش درد دندان، گوش و مفاصل را تسکین مى دهد.

*رهایى از سرفه با مرزنجوش
مرزنجوش، تأثیر بسزایى در درمان سرفه، تنگى نفس و سیاه 
سرفه دارد؛ این گیاه همچنین اسهال، استفراغ و عفونت هاى 

گوارشى را از بین مى برد.
*رفع بى خوابى با مصرف دمنوش مرزنجوش

دمنوش مرزنجوش براى رفع بى خوابى مفید است.
*رسوب زدایى عروق مغزى با مرزنجوش

مرزنجوش گرفتگى عروق مغزى را از بین مى برد.
*نابودى ورم و درد گلو با مرزنجوش

افراد بــراى رفع ورم و درد گلو باید از دهانشــویه جوشــانده 
مرزنجوش استفاده کنند.

*بهبود سینوزیت با بخور مرزنجوش
بخور مرزنجوش ســینوزیت و عفونت هاى تنفسى را درمان 

مى کند. 

 ویتامین C سال هاست 
به عنــوان مکملى براى 
جلوگیــرى و درمــان 
ســرماخوردگى شــناخته 
شده اســت، اما اخیراً خواص 
جدیدى از این ویتامین کشــف 
شــده که حاکى از تأثیر آن بر سالمت 

پوست است.
ویتامین C که نام علمى اش اسکروبیک اسید است عاملى 

کلیدى در تولید کالژن است. کالژن نوعى پروتئین است 
که موجب رشد سلول ها مى شود و به انعطاف و استحکام 
بافت پوست کمک مى کند. ویتامین C همچنین در تولید 
لیگامنت ها و بافت جدید پوست نقش مهمى ایفا کرده و 

باعث بازسازى آسیب هاى پوستى مى شود.
عالوه بر این، ویتامین C نوعى آنتى اکسیدان است که 
سرعت آسیب هاى جدى پوست مانند خشکى و چروك را 
کاهش مى دهد، چرا که این آسیب ها همگى بر اثر تخریب 

بافت کالژنى ایجاد مى شوند.

تحقیقات نشــان مى هــد ویتامیــن C مى تواند آفتاب 
ســوختگى را نیز بهبود بخشــد و به همین دلیل توصیه 
مى شود افرادى که زیاد در معرض آفتاب قرار دارند، براى 
جلوگیرى از ســوختگى و کاهش خطر ابتال به سرطان 
پوســت، این ویتامین را در برنامــه روزانه مراقبت هاى 

پوستى خود قرار دهند.
همچنین مصرف این ویتامین، تأثیرات ناشى از آلودگى 
هوا بر پوست را خنثى کرده و به مرطوب نگهداشتن آن 

کمک مى کند. 

تأثیر ویتامین C بر پوست

بیشــتر پزشــکان علــت به وجــود آمدن
 جوش هاى بدن را، ناشــى از ترکیدن غدد 
چربى در زیر پوســت و ایجاد عفونت در آن 
منطقه و در نتیجه ایجاد جوش هاى پوستى 
مى دانند. جوش هاى پوســتى قرمز رنگ 
هســتند و علت این قرمزى آنها، مربوط به 
خون اضافى است که در سلول هاى مجاور 

آن جمع مى شود.
یکى از انــواع جوش هاى پوســتى، جوش 
صورت یا آکنه است که بیشتر در پوست افراد 
جوان و در نواحى صورت، پشــت و سینه به 

وجود مى آید. 
عوامل متعددى را از علل ایجاد جوش و آکنه 

برشمرده اند:
ترشح هورمون مردانه، تستوسترون در زمان 
بلوغ در هــر دو جنس که منجــر به بوجود 
آمدن جوش هاى سر ســفید یا سر سیاه مى 
شود، هجوم باکترى ها به غدد و سلول هاى 
زیر پوستى، آسیب هاى پوســتى، استفاده 
مفرط از مواد آرایشــى شــیمیایى، استفاده

 مفرط از تیغ، نارســایى هاى کبدى، کثیف 
بودن خون و...

در مــورد دالیل و درمان جــوش صورت و 
آکنه چندیــن راه وجــود دارد. گاهى اوقات 
خود جوش ها مى ترکند و چرك آنها بیرون
 مى آید و میکروب زیادى را از زیر پوســت 
خارج مى کنند، آنگاه سلول هاى تعمیرکار، 

آسیب را بر طرف مى سازند.
گاهى ورم خودش بــدون ترکیدن جوش، 
عفونت را رفع مى کنــد و ورم و قرمزى به 
تدریج ناپدید شــده و جوش ها نیز برطرف 

مى شوند.
 در برخى موارد با استفاده از داروهاى مقوى 
کبد و تصفیه کننده خون، به رفع نارسایى کبد 
و پاکسازى خون اقدام کرده و جوش ها را از 
بین مى برند. اســتفاده از کرم ها و داروهاى 
گیاهى نیز از راه هاى مفیــد و مؤثر براى بر 

طرف کردن جوش هاست.

جوش هاى ناخوانده
 و مشکالتشان 
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 پرونده مرگ پسر جوانى که جسدش تنها با یک لباس 
زیر بر تن و حلق آویز کشــف شــده بود با درخواست 
اولیاى دم دوباره در دادســراى جنایى تهران بررسى 

مى شود.
به گزارش فارس، روز 12 مرداد ماه ســال جارى بود 
که کشف جسد حلق آویز شده در خانه اى تحت حوزه 
استحفاظى کالنترى 115 رازى به بازپرس کشیک 

قتل پایتخت اطالع داده شد.
ســریعًا پس از اعالم این موضوع به بازپرس سجاد 
منافى آذر، وى به همراه تیمــى از اداره دهم آگاهى 
به محل حادثه در خیابان مختارى اعزام شــدند. در

 بررسى هاى اولیه مشخص شــد که نزدیک به یک 
هفته از مرگ متوفى مى گذرد اما به دالیلى مرگ از 

نوع مشکوك تشخیص داده شد.
باتوجه به مشکوك بودن مرگ این پسر جوان سریعًا 
پرونده اى در شعبه سوم بازپرســى دادسراى جنایى 
تهران تشکیل شــد. بنابر اطالعات مندرج در پرونده 
به دلیل گذشت زمان بیش از حد از مرگ متوفى، بدن 

کامًال سیاه شده بود.
تحقیقات اولیه در زمینه این موضوع با حضور پدر مرد 

جوان در اداره آگاهى انجام شــد. پدر این مرد به افسر 
پرونده گفت: «از آنجایى که چند روزى از پسر جوانم 
بى خبر بودم تصمیم گرفتم به سراغش بروم. وقتى به 
خانه اش وارد شدم یکدفعه با جنازه حلق آویز شده اش 
در حالى که بدنش سیاه و کبود شده بود روبه رو شدم و 

سریع موضوع را با پلیس در میان گذاشتم.» 
وى در ادامه افزود: «خودم هم باورم نمى شــود که او 
خودش را کشته باشــد و حاال که روز مرگش را یادم 
مى آید متوجه مى شوم ساعتى قبل از حادثه پسرم با 

مادرش تماس گرفت و گفت حالم خوب است.»
پس از ثبت این اطالعــات در پرونده موضوع تحت 
بررسى هاى دقیق قرار گرفت و با مشخص شدن علت 
مرگ که بنابر نظریه پزشکى قانونى فوت براثر فشار بر 
عناصر حیاتى گردن به دلیل فشار جسمى قابل انعطاف 

بود مشخص شد متوفى خودکشى کرده است.
با اعتراض اولیاى دم در زمینه فوت مشکوك فرزندشان 
که مدعى بودند تحقیقــات در این زمینه کامل انجام 
نشده است، پرونده براى بررسى اعتراض اولیاى دم به 

دادگاه کیفرى یک استان تهران فرستاده شد. 
اولیاى دم مقتول در زمینه فوت مشکوك فرزندشان 

مدعى شدند به دالیلى احتمال مى دهند که فرزندشان 
به دست فرد یا افرادى کشته شده باشد. پدر این پسر 
جوان گفت: «روز حادثه پسر همسایه با یک بشقاب 
حلوا به پسرم ســر زده بود و سر و صداى زیادى نیز از 
واحد فرزندم شنیده بود که نشان از درگیرى پسرم با 
افرادى داشت. همچنین بررسى هاى مأموران در محل 
نشان مى دهد که کارت هاى هویتى براى اشخاص 
ناشناسى در محل دیده شده است که در روند تحقیقات 

به آنها رسیدگى نشده بود.»
وى افزود: «در ثانى پســر من در حالى در پشــت بام 
حلق آویز شده بود که پایش به زمین مى رسید و دست 
هایش نیز آزاد بود پس با بررسى این موضوع متوجه 
موارد مشکوکى در مسئله مى شوید. در آخر این را هم 
اضافه مى کنم که وســایلى نیز از خانه سرقت رفته 
است و این ظن ما را به مرگ مشکوك پسرمان زیاد 

مى کند.»
بنابراین گزارش پرونده دوباره به دادسرا ارجاع شد تا بار 
دیگر تحقیقات بیشترى در پرونده انجام شود تا علت 

دقیق مرگ متوفى مشخص شود.

پرونده کشف جسد حلق آویز دوباره بررسى مى شود

پسر جوان توسط سارقان کشته شده است؟ 

فرمانده انتظامى شهرســتان دشتســتان گفت: 
عامالن قتل پسر 17 ساله دو ساعت پس از جنایت 

دستگیر شدند.
 ســرهنگ ســید جواد رضوى اظهار داشت: 
برابر اعــالم مرکز فوریت هاى پلیســى 110 
مبنى بــر نــزاع و درگیــرى در ورودى شــهر 
ســعد آباد از توابع شهرستان دشتســتان، سریعًا 

مأمــوران انتظامى بــه محل درگیــرى اعزام
 شدند.

ســرهنگ رضوى تصریح کرد: با حضور پلیس، 
تحقیقات میدانــى و اظهارات شــاهدان عینى 
مشخص شــد 9 نفر جوان موتورسیکلت سوار با 
یک جوان 17ساله درگیر مى شوند و با ضربه چاقو 
وى را مجروح مى کنند و متوارى مى شــوند. این 

مقام انتظامى بیان کــرد: فرد مجروح با اورژانس 
به مرکز درمانى سعدآباد منتقل شد، اما متأسفانه 
بر اثر اصابت چاقو و شدت جراحت فوت مى کند. 
فرمانده انتظامى شهرستان دشتستان اضافه کرد: 
پلیس در کمترین زمــان ممکن هویت فرد قاتل 
و همدستانش را شناســایى کرد و همه این افراد 

دستگیر شدند.

قتل،  نتیجه حمله 9 موتورسوار
 به پسر نوجوان 

رئیس کل دادگسترى استان گلستان گفت: کسى که با ادعاى رفاقت با قضات، از مردم پول 
مى گرفت تا کارشان را راه بیاندازد شناسایى و دستگیر شد.

هادى هاشمیان در گفتگو با میزان، با بیان اینکه کسى که با ادعاى رفاقت با قضات، از مردم 
پول مى گرفت تا کارشان را راه بیاندازد شناسایى و دستگیر شــد، اظهار کرد: این فرد در پى 
گزارش هاى مردم به سامانه 1580 شناسایى و توسط کارکنان حفاظت و اطالعات دادگسترى 
اســتان به دام افتاد. وى ضمن توصیه به مردم تأکید کرد: به افرادى که ادعاى حل مشکل 
آنان از راه هاى غیرقانونى و در ازاى دریافت پول در دســتگاه قضائى و ســازمان هاى تابعه 
قوه قضائیه را دارند، اعتماد نکنند و به ســامانه خبرى حفاظت اطالعات دادگسترى  اطالع 

دهند.

مأموران گمرك بازرگان با رصد یک کامیون خروجى ُترك موفق به کشــف یک مرد و یک 
کودك در محموله این کامیون شدند.

 به گزارش جام جم آنالین، این پدر و فرزند تبعه یکى از کشــورهاى همســایه هســتند و 
مى خواســتند از این طریق از مرز ایران خارج شــوند و به ترکیه برونــد. این کامیون حامل 

کیسه هاى کشمش از ازبکستان به مقصد ترکیه بود.
در اســفند ماه ســال جارى با هوشــیارى و رصد مأموران گمرك و به کمک سامانه هاى 
الکترونیکى و دستگاه هاى کنترلى ایکس رى بیش از دهذها مورد قاچاق انسان طى عملیات 
هاى مختلف به صورت گروهى و فردى کشف شده است. این افراد اغلب تابعیت کشورهاى 
همســایه را داشــتند و در موارد اندکى نیز ایرانى بــوده اند. تالش مأموران گمرك نشــان
 مى دهد، در این مدت بیش از 550 مورد قاچاق انســان در عملیات هاى مختلف کشف شده 

است.

رئیس کالنترى 171 مصطفى خمینى تهران از دستگیرى سارقان قالیشویى که با زور طالجات 
پیرزن ها را سرقت مى کردند، خبر داد.

ســرگرد محمدرضا ملکوتى اظهار کرد: عده اى در پوشش قالیشــویى ارزان در حیاط، وارد 
خانه پیرزن هاى تنها در جنوب شهر مى شدند و با زور طالجات آنان را مى بریدند و به سرقت 

مى بردند. این افراد توسط مأموران نیروى انتظامى دستگیر شدند.
 وى افزود: با توجه به ایام پایان سال و نظافت منازل، شهروندان به هیچ وجه به افراد ناشناس 

و غریبه ها اعتماد نکنند و حتماً از افراد شناخته شده و مراکز قالیشویى معتبر استفاده کنند.

رفیق قالبى قضات بازداشت شد

 پدر و فرزند در محموله کشمش! 

 سرقت طالى پیرزن ها با شگرد قالیشویى 

 بر اساس گزارشات محلى در روســیه، ماهیگیران یک 
کیسه مرموز حاوى 27 جفت دست بریده و یخ زده انسان 
را در زمین هاى پوشیده از برف جزیره اى در نزدیکى مرز 

روسیه و چین پیدا کردند.
به گزارش ایسنا، بعد از کشف یکى از این دست هاى بریده 
در کانال «بشــانیا»ى رود آمور در «خاباروفسک» واقع 
در جنوب شرق روسیه، کارآگاهان با بررسى هاى بیشتر 

کیسه حاوى 53 دست دیگر را پیدا کردند.

اثر انگشــت یکى از این دســت ها شناســایى شده و 
آزمایش ها روى بقیه دســت ها ادامــه دارد. محلى که 
این دست ها کشف شده اســت، منطقه اى مشهور براى 
ماهیگیرى بوده که در حــدود 30 کیلومترى مرز چین 

قرار دارد.
در حالى  که گمانه هاى بد بســیارى در ایــن مورد زده 
مى شود، مقامات کمیته تحقیق فدراسیون روسیه -یک 
سازمان دولتى مسئول تحقیقات جنایى- ادعا کرده اند 

که جاى نگرانى وجود ندارد و این کیسه مربوط به یک 
آزمایشگاه پزشکى قانونى در خاباروفسک بوده که البته 

به روش صحیح و قانونى معدوم نشده است.
بر اساس گزارشات محلى، بانداژهاى پزشکى و کاورهاى 
پالستیکى کفش ها که معموًال در بیمارستان ها استفاده 
مى شود در نزدیکى این کیسه پیدا شده و مقامات گمان 
مى برند که ممکن است این دســت ها در بیمارستان به 
منظور اهداف پزشکى قطع شــده باشند. برخى نیز این 

فرضیه را مطرح کرده اند که ممکن اســت این دست ها 
از بدن قربانیان قتل هایى که براى قاچاق اعضاى بدن 
صورت مى گیرد قطع شده باشند تا پلیس نتواند با استفاده 

از اثر انگشت آنها را شناسایى کند.
به گزارش نیوزویک، منطقه 500 هزار نفرى خاباروفسک 
روسیه، سابقه زیادى در جرایم ســازمان یافته ندارد اما 
گروهى نئونازى ها در آن زندگى مى کنند که اقلیت هاى 

قومى را مورد حمله قرار مى دهند.

معلم بازنشسته قربانى ســرقت 400 هزار تومانى مرد 
سرویسکار شد.

ســاعت 15روز 25 بهمن مــاه با اعالم  گزارشــى به 
کالنترى 150 تهرانسر  مبنى بر اینکه چند ساعت است 
که از داخل یک واحد آپارتمانى در منطقه تهرانسر بوى 
شدید گاز استشمام مى شود؛ بالفاصله مأموران کالنترى 
و تیم آتش نشانى در محل حاضر شدند و پس از ورود به 
داخل خانه با جسد خانم 65 ساله اى در قسمت پذیرایى 

روبه رو شدند.
با اطالع خبر کشف جســد به پلیس آگاهى، کارآگاهان 
پلیس آگاهى تهران بزرگ در محل حاضر شــدند و با 
بررسى صحنه کشــف جســد اطمینان پیدا کردند که 
متوفى به شــیوه خفگى به قتل رسیده و قاتل یا قاتالن 
قصد داشتند با به آتش کشیدن منزل مقتول آثار جنایت 

خود را از میان بردارند.
با آغاز رسیدگى به پرونده، کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ اطالع پیدا کردند که مقتول معلم 
بازنشسته اى بوده که در محل سکونتش به حسن رفتار 
شناخته شــده بوده و پس از فوت تنها پسرش، از چند 
سال پیش به تنهایى در این خانه زندگى کرده است و از 
اردیبهشت ماه، بازسازى محل سکونتش را آغاز کرده و 

قصد داشــته تا پس از تکمیل روند بازسازى، خانه را در 
اختیار اعضاى خانواده پسر مرحومش قرار دهد.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى با بررســى سوابق 
افرادى که به اســامى مختلف براى بازسازى به محل 
سکونت مقتول تردد داشتند، از میان این افراد اقدام به 

شناسایى مجرم ســابقه دارى به نام «بهرام»40 ساله 
کردند که پیش از این یک بار به اتهام سرقت دستگیر و 

روانه  زندان شده بود.
با شناسایى بهرام به عنوان متهم احتمالى پرونده و نهایتًا 
با جمع بندى شواهد، دالیل و مســتندات انکارناپذیر، 

کارآگاهان در ســاعت 15 روز شنبه اقدام به دستگیرى 
بهرام کردند.

وى پس از انتقال بــه اداره دهم پلیــس آگاهى، ابتدا 
منکر هرگونه اطالع از مرگ مقتول شد، اما در ادامه  به 
ارتکاب جنایت اعتراف کرد. وى اذعان کرد: «براى کار 
تأسیساتى و تکمیل سیســتم گرمایشى خانه (سیستم 
شوفاژ) به خانه متوفى تردد داشتم و طى این مدت اطالع 
پیدا کردم که او به تنهایــى زندگى مى کند و تصمیم به 
سرقت گرفتم و به بهانه  تکمیل کار خود به خانه  متوفى 
رفتم؛ او را خفه کردم؛ به دنبال طالجات و وجوهات نقد 
داخل خانه گشــتم؛ طال و جواهراتى داخل خانه نبود؛ 
نهایتاً با سرقت 400 هزار تومان قصد خارج شدن از خانه 
را داشتم، اما پیش از آن تصمیم گرفتم خانه را آتش بزنم 

تا آثار سرقت و جنایت باقى نماند.»
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم 
جنایى پلیــس آگاهى تهران بزرگ،گفــت: با توجه به 
اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایــت و صدور قرار 
بازداشــت موقت از ســوى بازپرس محترم شعبه دهم 
دادسراى ناحیه 27 تهران، متهم براى انجام تحقیقات 
تکمیلــى در اختیار اداره دهم ویژه قتــل پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفت.

معماى کشف 54 دست  بریده!

قتل خانم معلم بازنشسته براى  400 هزار تومان

حجت االسالم غالمرضا مزارعى رئیس کل دادگسترى استان کهگیلویه 
و بویراحمد از صدور حکم محاربه سارقان طالفروشى گچساران که پدر 
و پسر طالفروش را به قتل رســانده بودند خبر داد و گفت: این حکم تا 

پایان سال اجرا مى شود. 
در سرقت مسلحانه سارقان از  طالفروشــى باب الحواحج گچساران 
که در 6 شــهریور امســال رخ داد دو نفر از مالکان طالفروشى به قتل 
رســیدند و یک نفر نیز زخمى شــد و 45 کیلو گرم طال نیز به سرقت 

رفت.
 پس از وقوع این حادثه شناسایى عوامل در دستور کار گرفت و 15 آذر 
ماه ســارقان اصلى که دو برادر بودند در حالى که قصد داشتند مقدارى 
از طال ها را براى فروش به یکى از اســتان هاى همجوار ببرند در مسیر 
شناسایى شدند و دستگیر شدند. شایان ذکر است که یک قبضه اسلحه 
کالشینکف که در سرقت استفاده کرده بودند و محل اختفاى مقدارى 
از طال ها  که ســارقان در زیر خاك پنهان کرده بودند نیز توسط پلیس 

کشف شد.

صدور حکم محاربه سارقان طالفروشى گچساران دستگیرى متهمان فرارى 
پرونده قتل جوان سلماسى

فرمانده انتظامى شهرستان ســلماس آذربایجان غربى از 
دستگیرى متهمان پرونده اخیر قتل در سلماس طى یک 
عملیات پیچیده خبر داد. ســرهنگ حسین رمزى گفت: 
مأموران پلیس آگاهى شهرســتان سلماس پس از ده روز 
و با انجام اقدامات پیچیده اطالعاتى موفق شــدند ســه 
متهم پرونده مربوط به قتل جوانى در سلماس را دستگیر 
کنند. وى افزود: این سه متهم براى فرار از دست قانون به 
شهرستان مشهد گریخته بودند که با انجام اقدامات پیچیده 
شناسایى شدند و با کشف مخفیگاهشان طى یک عملیات 
موفق توسط مأموران آگاهى سلماس دستگیر شده و به این 
شهرستان بازگردانده شدند. سرهنگ رمزى افزود: این سه 
متهم هم اکنون در اختیار مجموعه انتظامى شهرســتان 
هستند و پرونده شان در حال سیر مراحل قانونى و تکمیل 

براى تقدیم به مقام محترم قضائى است.
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بدان کــه روزى دو قســم اســت، یکــى آنکه تــو آن را 
مى جویــى و دیگر آنکــه او تــو را مى جویــد و اگر تو 
به ســوى آن نروى، خود به ســوى تو خواهــد آمد. چه 
زشت اســت فروتنى به هنگام نیاز و ستمکارى به هنگام 

موال على (ع)بى نیازى!

کارگاه آموزشى «چگونه کارآفرین شــویم» با حضور 
دانشجویان شاهد و ایثارگر مراکز آموزش علمى کاربردى 
استان و مدرس کارآفرینى در محل مرکز علمى کاربردى 

فرهنگ و هنر 1 اصفهان برگزار شد.
در این کارگاه که از ســوى امور فرهنگى و دانشجویى 
دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان برگزار شد 
ابتدا به تشــریح وضعیت کارآفرینى در ایران و خاستگاه 
کارآفرینى در استان اصفهان و همچنین رسالت دانشگاه 
جامع علمــى کاربردى در توســعه و ترویــج فرهنگ 

کارآفرینى پرداخته شد.
امیرحســین یاورى مشــاور کارآفرین و کسب و کار در 
اصفهان در ابتدا براى تشــریح وضعیــت کارآفرینى در 
ایران گفت: کارآفرینى یعنى اجرایــى کردن ایده هاى 
نو توسط افراد ایده پرداز، ریسک پذیر، شجاع، با ایمان 
و خالق که این مهم توســط دو محیط محقق مى شود 
محیط فرد کارآفرین که خود شخص در بحث کارآفرینى 
در تکاپو و تالش است و محیط کالن که بخش عمده اى 
ازکارآفرینى است یعنى دولت باید بسترى را فراهم آورد 
تا افراد در اسرع وقت از آن استفاده کنند ولى آنچه مشهود 
است اینکه کارآفرین باقى ماندن در ایران سخت است 
زیرا سیستم هاى ادارى دولت کارآفرین نیستند و حمایت  
کارآفرین از سوى دولت سخت است، پس شرط کارآفرین 

شدن، شروع کار از صفر بدون حمایت دولت مى باشد.
یاورى  در تشــریح  اینکه کارآفرینــى در جامعه ایران 
وضعیــت خوبى ندارد  گفــت: چهار عاملــى که باعث 
مى شــود یک فرد کارآفرین شــود خانواده، آموزش و 
پرورش، آموزش عالى و رســانه ها هستند که متاسفانه 
در ایران نقش خانواده، آموزش و پرورش و آموزش عالى 
در تربیت فرزند، دانش آموز و دانشجو با محوریت مدرك 
گرایى بدون کسب مهارت اســت که در این میان براى 

تشریح ضعف این روش ها و بالفعل شدن بحث مهارت 
آموزى در جامعه رسانه ها نقش مهمى دارند که تاکنون 

این مهم از طریق رسانه ها عملیاتى نشده است.
وى همچنین گفت: یکى از عواملى که باعث مى شــود 
شخصیت انسان کامل شود شغل است که نشات گرفته 
از تفکر انسان اســت. پس تفکر صحیح در کارآفرینى 

مهم است.
استخدام، خود اشتغالى و کار آفرینى سه شیوه دستیابى 
به شغل است. یاورى با اشاره به سه شیوه مذکور عنوان 
کرد: در بحث استخدام افراد در یک زمان و با یک حقوق 
مشخص در ادارات و ســازمان هاى دولتى، مشغول به 
فعالیت مى شوند در بحث خود اشتغالى افراد به اقتضاى 
توانایى ها و مهارت هاى خود در شغل مورد نظر مشغول 

به فعالیت مى شوند و بحث کارآفرینى شیوه اى است که 
افراد، ایده هاى نو که همان فکرهاى نو سود آور است را 

به مرحله اجرا در مى آورند.
مشــاور کارآفرینى اصفهان  با تاکید بر اینکه کارآفرین  
بدون هیچ حمایــت مالى و تکیه بــر توانمندى خود از 
صفــر شــروع  مى کنــد، به شــش عامــل موفقیت 
در کســب و کار اشــاره کرد و گفت: انگیــزه و عالقه، 
مهارت و توانمندى، بازار، ســرمایه، طرح کسب و کار
BUSINESS PLAN و نــوآورى شــش عامل 

موفقیت در کسب و کار است.
یاورى  همچنین ضمن بیان اینکه هــر کدام از عوامل 
موفقیت  17 درصد در کسب و کار تأثیرگذار است به  سه 
مهارتى که باید در وجود یک مدیر موفق باشــد اشاره و 

عنوان کرد: مهارت فنى، کارآفرینى و بازارکســب و کار 
نقش مهمى در موفقیت یک مدیر دارد.

 مشــاور کارآفرینى و کســب و کار در اصفهان، ضمن 
بیان موفقیت  به عنوان یکى از مهمترین علل شکست  
در کســب و کار و عدم شــناخت نقاط ضعــف، گفت: 
راهکارهایى هم براى برطرف کــردن این نقاط ضعف 
وجود دارد که بستگى به شناخت فرد از مراحل رسیدن به 

موفقیت کسب و کار دارد.
وى در تشریح بازاربه عنوان یکى از مراحل کسب و کار 
گفت: بازار همان داد و ستد است که  شامل پنج جزء اعم 
از تأمین مواد اولیه، مشتریان، مصرف کنندگان، قواعد 
بازار و رقبا مى باشــد که مهمترین آن براى یک تولید 

کننده قشر مصرف کننده است.

یاورى در ادامه افزود: شناسایى بازار مهمترین اقدام براى  
افزایش یا کاهش خط تولید است که کارآفرین باید مورد 

توجه قرار دهد.
مشاور کارآفرینى و کســب و کاراصفهان با صراحت بر 
اینکه وضعیت کل بازار اصفهان مســاعد نیست ادامه 
داد: متأســفانه دلیل اینکه در بازار موفق نمى شویم این 
است  که نیاز سنجى  بازار را اولویت کار قرار نمى دهیم 
یعنى مصرف کنندگان را شناســایى نمى کنیم و بدون 
اهمیت به اینکه واسطه گر چقدر شــناخت از بازار دارد 
محصول را در اختیار واسطه گر قرار مى دهیم و سود را به 
واســطه گر و دالالن مــى دهیــم. جالب تــر اینکه 
واردات بــه کشــور ایــران روز بــه روز افزایــش 
مــى یابــد کــه دلیــل آن ناهماهنگــى عرضــه 

و تقاضــاى داخلــى، بهتریــن فرصــت  بــراى 
واردکنندگان محصوالت خارجى است که با شناسایى 
بازار ایران  اقدام به تولید و صادرات محصوالت خود از 

طریق  سودجویان مى کند.
 یاورى در پایان کارگاه ضمن ترسیم تصویرى از اینکه افراد 
چه فرآیندى را بایستى طى کنند تا به جایگاه کارآفرینى 
دست یابند، به مسئولیت اجتماعى هرایرانى اشاره کرد و 
گفت: استفاده  از کاال و محصوالت ایرانى را براى خودمان 
واجب بدانیم و مهمتر اینکه خیانت به ایران است که جنس 
ایرانى باشد و ایرانى نخرد. در نتیجه این بیکار شدن خط 
تولید و نیروى انســانى و از آن طــرف افزایش واردات و 
ارتقاى خط تولید کشورهاى خارجى از جمله چین را بدنبال 
خواهد داشــت. پس براى مقابله با این وضعیت، بیاییم و 

دست به دست هم دهیم براى آبادانى ایران.

 

 کارگاه آموزشى «چگونه کارآفرین شویم» برگزار شد

رسالت دانشگاه جامع علمى کاربردى، ترویج فرهنگ کارآفرینى است

متأسفانه دلیل اینکه 
در بازار موفق

 نمى شویم این است که نیاز 
سنجى  بازاررا اولویت کار 

قرار نمى دهیم یعنى 
مصرف کنندگان را شناسایى 
نمى کنیم و بدون اهمیت 
به اینکه واسطه گر چقدر 

شناخت از بازار دارد محصول 
را در اختیارواسطه گر 

قرار مى دهیم

مجید صفارى- شهردار بادرود

شهردارى بادرود در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى و  حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى 
شهردارى ها، بهره بردارى اســتندهاى تبلیغاتى واقع در سطح شهر را با مشخصات مندرج در اسناد 
مزایده به صورت اجاره به بخش خصوصى واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى 
درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل هاى مورد نظر و دریافت اسناد شرکت 

در مزایده به واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط 
خواهد شد.

5- پیشنهاددهندگان مى بایست (10/000/000 ریال) تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت 
ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود 

واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهى مزایده نوبت اولآگهى مزایده نوبت اول چاپ دوم

اعظم محمدى

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

آیا مى دانید براى اینکه بهتر دیده شوید باید ابتدا 
خدمات و تولیداتتان را به مردم معرفى کنید؟

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما.

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
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کشت 25 هکتار زعفران 
در دهاقان

مدیر جهاد کشـاورزى شهرسـتان دهاقان از کشت 25 
هکتار زعفران در شهرسـتان دهاقان خبـر داد و گفت: 
در راستاى مقابله با خشکسالى، در دهاقان طرح کشت 
زعفران اجرا شـد که در حال حاضر درحـدود 25 هکتار 
زعفران کشت شده اسـت.  امیر صفرپور کشت زعفران 
را مناسب با شرایط  آب و هوایى دهاقان دانست و افزود: 
کشت زعفران از جمله محصوالت مناسب با شرایط کم 
آبى بوده که مى تواند در شهرستان دهاقان با موفقیت و 

کیفیت کامل کشت و برداشت شود.

اعالم شعب کشیک بانک آینده 
در روزهاى پایانى اسفند 

به منظـور ارزش آفرینـى هرچه بیشـتر براى مـردم و 
مشتریان عزیز، اسـامى و وضعیت شعب کشیک بانک 
آینده در روزهاى پایانى اسفند ماه سال جارى و تعطیالت 
آغاز سال 1397 اعالم شد. اسامى شعب منتخب بانک 
آینده و اطالعات مربـوط به آنها، در تارگاه رسـمى این 

بانک به نشانى  www.ba24.ir  قابل دسترس است.

نمایش بزرگ ترین سنگاب 
کشور در فرهنگسراى کوثر

بزرگ ترین سنگاب کشـور به مدت ده روز در نگارخانه 
فرهنگسراى کوثر به نمایش درمى آید.

فرهنگسراى کوثرتا 28 اسفندماه، میزبان آثار قلمزنى 18 
سال گذشته محسن حقانى، هنرمند قلمزن است که در 

کنار سنگاب ساخته او، به نمایش درمى آیند.
حقانى، از هنرمنـدان قلمزن بنام خوراسـگان اسـت و 
به دلیـل تولید آثارى در ابعاد بسـیار بزرگ، رکـورددار و 

زبانزد است. 

اختصاص جایزه بهره ورى 
به فوالد مبارکه

در پنجمین همایـش جایزه بهره ورى معـادن و صنایع 
معدنى ایران که با شعار «بهره ورى بنیان رقابت پذیرى 
در اقتصاد مقاومتى»برگزار شـد، پروژه «بومى سازى و 
جایگزینى 16 عدد پایه هیدروژنى و اتوماسیون صنعتى» 
ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه به عنوان پروژه برتر 

درزمینه بهبود بهره ورى انتخاب شد.

فعالیت 800 همیار طبیعت 
در آران

رضا شـفیعى، مدیـر اداره منابـع طبیعـى و آبخیزدارى 
شهرستان آران و بیدگل گفت: در آران و بیدگل همکارى 
و همراهى خوبى در مسـائل اجتماعى و فرهنگى وجود 
دارد، به طورى که درحدود 800  همیار طبیعت به صورت 

افتخارى مشغول فعالیت هستند.

افتتاح مدرسه خّیرساز 
در گرگاب 

مدرسه خیریه على بن ابیطالب(ع) شهر گرگاب افتتاح 
شد. این مدرسه در زمینى به مساحت 2000 و زیربناى 

1200مترمربع و در دو طبقه ساخته شده است.
براى سـاخت ایـن مدرسـه کـه داراى 9کالس درس، 
آزمایشـگاه، سـالن اجتماعات و اتاق هاى ادارى است، 
خیریـه علـى بـن ابیطالـب(ع) و اهالـى شـهر گرگاب 

20میلیارد ریال هزینه کرده اند.

امروز وزش باد شدید 
در بعد از ظهر

حسـن خدابخـش، اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان اعالم کرد: هواى کالنشـهر اصفهـان در روز 
دو شـنبه(امروز)، صاف تا قسـمتى ابـرى و غبار محلى 
و در بعدازظهر همین روز، وزش باد به نسـبت شـدید و 
براى روز سه  شـنبه، صاف تا قسـمتى ابرى و وزش باد 

پیش بینى شده است.

خبر

رئیس اتحادیه صنف صنایع دستى استان اصفهان با بیان 
اینکه قیمت صنایع دستى در ایام نوروز افزایش نمى یابد، 
گفت: تالش بر این است که فروشندگان به جاى افزایش 
قیمت محصــوالت خود، در رقابتى ســازنده به کاهش 
قیمت ها اقدام کرده تا با فروش بیشــتر به ســود باالتر 
دست پیدا کنند. عباس شیردل با بیان اینکه سال 1396 
بازار صنایع دستى درگیر رکود شدیدى بود، اظهارداشت: 
امیدواریم در ایام عید با ورود گردشگران داخلى و خارجى 
شاهد افزایش و رونق بازار فعاالن صنف صنایع دستى که 

هویت اصلى بازار اصفهان هستند، باشیم.
وى در خصوص تالش صنف صنایع دستى براى کنترل 

قیمت ها در بازار عید، افزود: قیمت ها قطعًا باال نخواهد 
رفت و هر واحد صنفى موظف است قیمت ها را درج کند. 
رئیس اتحادیه صنایع دستى استان اصفهان با بیان اینکه 
در بازار صنایع دستى رقابت شدیدى شکل گرفته است، 
ادامه داد: تالش بر این اســت که فروشندگان به جاى 
افزایش قیمت محصوالت خود، در رقابتى سازنده اقدام به 
کاهش قیمت ها کرده تا با فروش بیشترى به سود باالترى 
دست پیدا کنند. وى تصریح کرد: باید سامانه اى طراحى 
شود تا گردشگران هنگام خروج از کشور، کاال و صنایع 
دستى خریدارى شده را در آن ثبت کنند تا به این واسطه، 

آمار دقیقى از میزان ارز وارده به کشور به دست آید.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
گفت: از زباله هاى شــهرى اصفهان مى توان در چرخه 

بى هوازى هشت تا 9 مگاوات برق تولید کرد.
  امیرحسین کمیلى اظهار داشت: شهر اصفهان تنها شهر 
در کشور است که 10 درصد از زباله آن در مبدأ و توسط 
خود مردم تفکیک مى شود و این موضوع نشان از فرهنگ 

باالى مردم اصفهان دارد.
وى ادامه داد: روزانه هزار تن پسماند خانگى جمع آورى 
مى شود که 100 تن از آن گرچه دقت کافى ندارد، اما در 
منازل تفکیک مى شود. وى افزود: زباله هاى اصفهان به 
صورت هوازى تبدیل به کودى با استاندارد باال مى شوند 

که تا آخرین ذره از آن به طبیعت باز مى گردد. 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
گفت: رویکرد شــهر اصفهان در چشــم انداز اصفهان 
1400 این است که این شهر تبدیل به شهرى بدون دفن 
زباله شود و از همه زباله تولیدى در چرخه هاى مختلف 

استفاده شود. 
کمیلى افــزود: چنانچــه زباله هاى آلــى اصفهان در 
چرخه هاى بى هوازى تخمیر شوند، مى تواند تا 9 مگاوات 
برق از آنها تولید کرد و ضمن کاهش گازهاى گلخانه اى 
که در کنوانســیون هاى جهانى به آن متعهد هستى، از 

سوخت تولیدى در مصارف دیگر نیز بهره ببریم. 

امکان تولید 9 مگاوات برق از 
زباله هاى اصفهان

کاهش قیمت صنایع دستى 
در رقابت نوروز

...ادامه از صفحه اول
در همان جلسه اى که به دعوت شــما  و در آن اداره کل 
برگزار شد و شــما علیرغم میزبانى در آن غیبت داشتید، 
معاون اداره شما گفت که چند روزى طول مى کشد تا یک 
نامه بعد از قرار گرفتن در گردونه ادارى به امضا و تأیید شما 
برســد. باور کنید چند روز و چند هفته را روى چشم مان 
مى گذاریم ولى اینکه از ارائه عریضه به دفتر شما دو ماه 
بگذرد و در این مدت بارها و بارها پیگیرى کرده باشیم و 

جواب نگرفته باشیم را نمى توانیم قبول کنیم.
آقاى مدیر کل عزیز!

بى تفاوتى ارکان زیرمجموعه شما در آن اداره کل نسبت 
به مکاتبات و پیگیرى امور مختلــف را پیش از این نیز به 
شــما گفته بودم ولى ظاهراً بین گوش آن اداره کل و ناله 
ما ارتباط معکوســى ایجاد شــده که فریاد هم براى آن 

چاره ساز نیست.
البته فعًال نمى خواهم تمام حوزه هاى زیر مجموعه شما 
اعم از سینما و تئاتر و کتاب و... را زیر سئوال ببرم و اگرچه 
شــنیده هاى مختلفى رایج اســت ولى با اجازه شما و در 
حال حاضر به همان حوزه خودمان معطوف باشــیم که 
مرتبط با مطبوعات است. چه بسا اگر همین یک بخش را 
بتوانید اصالح کنید بخش بزرگى از خودمختارى حاکم بر 
آن اداره کل که الگوى بى تفاوتى نسبت به امور است، در 

هم مى شکند.
البته شــاید خیلى ها از نوع عملکرد آن اداره کل در این 
بخش راضى و خشنود باشند که البته این موضوع اصًال به 
ما ربطى ندارد. حتى ممکن است تمام رسانه هاى ایران و 
جهان از همین هفته نامه ها و روزنامه هاى خودمان گرفته 
تا آساهى ژاپن و لوموند فرانسه هم به فعال بودن اداره کل 
شما در حوزه مطبوعات نظر مثبت داشته باشند ولى براى 
ما این مهم است که چرا شما نسبت به این روزنامه مستقل 
که بدون هرگونه پشتوانه سیاســى و جناحى و با تحمل 
رنج فراوان ســرگرم رتق و فتق امور است، اینگونه رفتار 
مى کنید؟ آیا واقعًا مشکلى با این روزنامه دارید؟ اصًال این 
مشکل نهادینه شده در طول ســال هاى متمادى از کجا 

نشأت مى گیرد؟ 
مگر در همان نامه دو مــاه پیش خود ننوشــته بودیم و 
در محضر شــما هم تأکید نکردیم که اگــر نمى خواهید 
نصف جهان منتشر شود و افرادى در اداره تان هستند که 
چشــم دیدن ما را ندارند، این موضوع را صریح و راحت 
بگویید تا خودمان را از تمام مشقات رسانه اى راحت کنیم؟ 
یعنى فکر مى کنید خیلى ســخت تر از آن است که مثل 

بسیارى بگوییم مهرم حالل و جانم آزاد؟
خیلى راحت تر از حد تصور شــما کرکره را پایین کشیده، 
زمین ادب و احترام را مى بوسیم و سراغ دل مشغولى هاى

دیگرى مى رویــم که هیچ ارتباطى با ســاختار فرهنگ 
و ارشــاد اصفهان نداشته باشــد و قول مى دهیم که اگر 

کاله مان را هم باد به خیابان آبشــار ببرد سراغ آن نرویم. 
ولى این همه مشــروط به آن است که مشخص و واضح 
به ما بگویید که تعطیلش کنیم. باور کنید با این صراحت 
گفتارتان، هم ما را راحت مى کنید و هم آنان که براى آزار 

ما، هر روز یک برنامه و ترفند را در پیش مى گیرند.
یک روز عدد و آمار را باال و پایین مى کنند تا حقمان را ضایع 
کنند. یک روز قانون را عقب و جلو مى کنند تا به ما ضرب 
شست نشان بدهند. یک روز اجازه ثبت نامه مان در دبیرخانه 
ارشــاد را نمى دهند. یک روز مانع از ارائه روزنامه مان به 
دفتر شما مى شوند. این اواخر هم شنیده ایم که یک نفر را 

تحریک کرده اند که برود و از ما شکایت بکند!
واقعًا این همه تالش و ممارســت همکاران شــما براى 
چیســت؟ براى آن اســت که یک روزنامه فارغ از خط و 
جناح و سیاست را اذیت بکنند؟ اینها که با این رویه و مرام، 

خودشان بیشتر از ما اذیت مى شوند. 
خداى نکرده در آن اداره کل، کسى که خودآزارى ندارد تا 
اسیر ایجاد این همه چاله و چاه و چماق و شمشیر بماند؟ 

یک بار بگویند خالص و حداقل خود را راحت کنند.
ولى اگر وجود یک رســانه پویا و مســتقل را نافع به حال 
عرصه اطالع رسانى اســتان مى دانید، سفره این بساط 
را جمع و جور کنید و کمى التفــات به خرج داده و بگویید 

آزارمان نداده و جواب مان را بدهیــد وگرنه تا زمانى که 
هستیم از حقوق خود مبنى بر پاســخ گرفتن از شکایت 

نسبت به ساختار تحت مدیریت شما عقب نمى نشینیم.
آقاى مدیر کل عزیز!

اگــر از مکاتبه با شــما نتیجه نگیریم، اطمینان داشــته 
باشید که سایر مدیران و مســئولین استان و کشور را هم 
یکى یکى مشــمول موضوع کــرده و از ارائه دادخواهى 
کوتاه نمى آییم تا مبادا کســى فکر کند که به این راحتى 
مى تواند نشریه اى مستقل و مردمى را کنج دیوار قرار داده 
و از یمین و یسار مشت و خنجرش بزند و صداى ناله اش 

را هم نشنیده بگیرد.
ولى خودمانیم، واقعاً نامه نوشتن به اداره کل شما باید بدون 
فایده باشد؟ آیا باید عرض حال به استاندار و وکیل و وزیر 
ببریم؟ آیا شما این را مى خواهید؟ اگر این کار خوب است، 
بفرمایید. این نامه را به استاندار اصفهان رونوشت زدیم و از 
فردا صبح مى نشینیم و مستقیم به ایشان و سایر مسئولین 
کشور نامه مى نویسیم و شما و ساختار تحت مدیریت تان 

اگر جرأت دارید جواب آنها را هم ندهید!
اما فکر کرده اید از این نامه نگارى با ســایرین هم کسى 
در آن اداره کل آزار مى بیند؟ تجربه به ما ثابت کرده است 
که اینگونه نیست. تازه در دل و زبانشان سرور عروسى راه 

مى افتد که یک نفر با مدیر کل اداره ارشاد، مثًال در افتاده 
است. از بساطى که خودشان پهن کرده اند کنار مى نشینند 
و پشت شما پنهان مى شــوند و ماوقع را نقل مجلس و 

محفل مى کنند تا امور خود را جلو ببرند.
یعنى نه اینکه براى شما اینگونه باشد. براى قبلى هاى شما 
هم همین آش و کاسه در آشپزخانه مرامشان بوده است. 
اینها با هر مدیرکلى که به ســاختمان ارشاد بیاید، فطرتًا 
مخالفند. معلوم نیســت به دنبال کدام گزینه هستند که 
مى خواهند شرایط را براى فعالیت او فراهم کنند. آنها از 
زمان صدارت «علیرضا حسینى» در اداره ارشاد پا گرفته اند

و همین که ریشــه دواندند، همان «حســینى» خالق و 
پر رمق را چنان با سر به زمین زدند که خودش هم نفهمید از 
کجا خورده است. شاید فکر مى کرد که جدل سیاسى اش با 
استاندار وقت عامل زمین خوردنش بوده است غافل از آنکه 
بستر همان جدل کودکانه را کسانى فراهم کردند که اجازه 
دادند اعتراضات نسبت به عملکردشان، به جاى آنکه در 
همان ساختار متولى فرهنگ و مطبوعات به نتیجه برسد، 

در مسیر رفت و برگشت به استاندارى جریان پیدا کند.
آقاى مدیر کل عزیز!

آنها، یعنى همانها که سال هاست با هر مدیر کلى مخالفند، 
از هر فرصتى براى زمین زدن شما استفاده مى کنند. دم 

خروس را پنهان مى کنند ولى قســم جان بچه شان را به 
زبان مى آورند. خودشان را بهترین و عاقل ترین نمایش 
مى دهند ولى در پشت پرده ذهنشان هزار طرح و برنامه 
شیطنت آمیز در مهندسى آمار و ارقام را پیاده مى کنند تا به 

نتیجه مطلوب خود برسند.
یکى و دو تا هم نیســتند. در گذر زمان تکثیر شده اند. از 
پشت در اتاق شــما گرفته تا کنج اداره ارشاد شهرستان 
حضور دارند. دلمان خوش بود به اینکه با تغییرات جارى در 
دولت، یک نفر مى آید و این سفره را جمع مى کند. وقتى 
شما به مسئولیت فعلى منصوب شدید، خوشحال شدیم از 
آن بابت که با سابقه اى که از فعالیت در محیط هاى نظامى 
دارید، حداقل مى توانید با آن دیســیپلین نهادینه شده در 
وجودتان، اوضاع فرهنگ و مطبوعات اســتان را سامان 
بدهید. امیدوارم بودیم شــما با ساختار ارشاد دست به یقه 
شوید و آن را به نظم در آورید. غافل از آنکه ساختار تحت 
مدیریت شما حتى براى نامه هایى که دریافت مى کند هم 

پشیزى ارزش قائل نیست.
وزارت ارشاد ناسالمتى روابط عمومى دولت است و وقتى 
شــاخه اى از این روابط عمومى در استان ما نتواند اصول 
اولیه ارتباطــات و تعامالت مختلــف را رعایت کند، چه 
انتظارى مى توانیم از ســایر ادارات و ســازمان ها داشته 

باشیم؟
اصًال وقتى با ما که ناســالمتى داراى رســانه هستیم و 
مى توانیم صداى خودمان را به گوش دیگران برســانیم 
چنین مى شود، با آنان که هیچ صدایى ندارند و دستشان به 

مقامات و مناصب دیگر نمى رسد چه مى کنید؟
لطفاً بروید و از مدیران کل ســایر استان ها بپرسید که آیا 
آنها هم با مخاطبین و مراجعین و ابواب جمعى خود اینگونه 
رفتار مى کنند؟ توهین که شاخ و دم ندارد. حتمًا که نباید 
مانند آن فرماندار معزول داد و فریاد راه بیاندازید تا توهین 
تلقى شود. یک مدل از توهین به اصحاب مطبوعات هم آن 
است که نسبت به مکاتبات آنها بى تفاوت باشید و به درد 
و رنج و مسائلشان بى توجه بمانید. دعوتشان کنید ولى به 
جلسه شــان نروید. قول قانون و اخالق و عدالت بدهید 
ولى ظلم و جور و بى تفاوتى همکارانتان را ندیده بگیرید. 
دست روى دست بگذارید تا به روزمرگى بیافتند ولى هیچ 
ایده و اقدام خالقانه اى نداشته باشید. کلمات آگهى هاى 
روزنامه شان را بشمرید، ولى در برابر مطالباتشان کوتاهى 
کنید. گالیه و شکایت شان را بشنوید و بخوانید ولى قدم از 
قدم برندارید. از مساوات بگویید ولى سیاسى برخورد کنید.

آقاى مدیر کل عزیز!
عریضه ام زیاد از حد طوالنى شد. ببخشید که اندکى صریح 
و بى پرده گفتم. بخشى از گالیه هایى بود که در گلو مانده 
بود و مجال طرح آن به اینجا رسید. ادامه آن هم بماند براى 

بعد. عزت زیاد و لطف عالى مستدام!  
ایرج ناظمى

برسد به دست مدیر کل ارشاد...

رونوشت به آقاى استاندار!

مجموعه ســینمایى اصفهان سیتى ســنتر با ظرفیت 
دو هــزار و 250 صندلى، اردیبهشــت مــاه 97 افتتاح

 مى شود.
مدیرعامل پروژه اصفهان سیتى سنتر با اعالم این خبر 
گفت: مجموعه سینمایى قلب شهر، با تعداد هشت سینما 
در ابعاد و ظرفیت هاى مختلف، اردیبهشت ماه سال 1397 
در مجموعه تجارى، فرهنگى، تفریحى و گردشــگرى 

اصفهان سیتى سنتر افتتاح مى شود.

مسعود صرامى تصریح کرد: ســالن همایش هزار و 75 
نفره این مجموعه، در حال بهره بردارى است و سینماها 
هم بــا ظرفیت هــاى 384، 324، 94 و 74 نفره براى 

خدمت رسانى به سینما دوستان آماده مى شود.
وى افــزود: دو ســالن ســینماى خصوصــى VIP با 
ظرفیت هــاى 20 و 36 نفره، به عنــوان کوچک ترین 
سالن هاى ســینمایى اصفهان سیتى ســنتر محسوب 
مى شــود و در مجموع، این هشت سالن سینما به اضافه 

ســالن همایش، دو هزار و 250صندلــى را در فضاى 
سینمایى مجموعه قلب شهر ایجاد مى کند.

صرامى با اشــاره به زمان افتتاح این مجموعه سینمایى 
گفت: تالش مى کنیم با افتتاح سینماها در اردیبهشت ماه 
ســال 1397، بتوانیم جشــنواره فیلم کودك و نوجوان 
اصفهان را به طور کامل پوشش دهیم و اکران فیلم هاى 
جشنواره فجر ســى وهفتم را نیز در این مجموعه شاهد 

باشیم.

تصاویر نشان مى دهد که به دلیل کاهش شدید سطح آب زاینده رود در زرین شهر، کف رودخانه به طور کامل پیداست.
سطح آب رودخانه زاینده رود در این شهرستان که 40 کیلومترى غرب اصفهان قرار دارد، به پایین ترین حد در چند سال 
اخیر رسیده است و تصاویر  نشان مى دهد که به دلیل کاهش شدید سطح آب زاینده رود در زرین شهر، کف رودخانه به 

طور کامل پیداست.

زاینده رود در باالدست هم ته کشید

افتتاح سینماهاى سیتى سنتر در اردیبهشت ماه  

اصفهان آماده اسکان170هزار مسافر در نوروز 
مسئول کمیته اسکان ستاد هماهنگى خدمات سفر شهر 
اصفهان گفت: ظرفیت اســکان 170 هزار مسافر شب 

خواب در ایام نوروز فراهم شده است.
احمدرضا مرادى اظهار داشت: فعالیت ستاد هماهنگى 
خدمات سفر شــهر اصفهان از حدود سه ماه گذشته به 
منظور خدمات رســانى به مســافران نوروزى تشکیل 
شده است. وى افزود: از 25 اســفند ماه تمام ستادهاى 
اجرایى آماده فعالیت هستند، اما از 28 اسفند فعالیت خود 
را به صورت رسمى آغاز مى کنند. وى با بیان اینکه ستاد 
خدمات سفر شهر اصفهان شــامل ده کمیته و 15 ستاد 
اجرایى است، ادامه داد: کمیته ها شامل اسکان و اصناف، 
ایمنى و حوادث، کمیته قضائى و انتظامى، کمیته حمل و 
نقل، امور پیشتیبانى، بازرسى، حراست، اطالع رسانى و 

منابع انسانى است. 
وى با اشاره به افزایش ستادهاى هدایت اسکان در نوروز 
امســال گفت: احداث ستاد هدایت اســکان در مداخل 

ورودى شمال شهر در بزرگراه معلم و جاده شاهین شهر 
جنب پمپ بنزین کیمیا، در شمال غرب نیز قبل از میدان 
استقالل مقابل درب دانشگاه صنعت آب و برق، از جنوب 

جنب پل راه آهن و از شرق در ابتداى بلوار امام رضا(ع) 
و در غرب در جاده نجف آباد ورودى تیرانچى و ســتاد 

هدایت بهارستان مستقر مى شود.
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در آستانه سال جدید، زمینه اســکان نوروزى 320 هزار نفر 
مسافر شب خواب در مکان هاى اقامتى استان اصفهان فراهم 
شد. دبیر ستاد خدمات سفر نوروزى استان اصفهان ظرفیت 
اقامت شب مسافران نوروزى را پارسال درحدود 270 هزار نفر 
عنوان کرد و گفت: گردشگران نوروزى در هتل، مهمانپذیر، 
مسافرخانه، مدارس و منازل استیجارى اسکان داده مى شوند. 
فریدون اللهیارى افزود: همچنین نقشه معرفى مکان هاى 
تاریخى اســتان اصفهان در قالب یک میلیون بسته تبلیغى 
براى گردشگران تهیه شده که هنگام ورود به این استان، بین 
مسافران توزیع مى شــود. وى گفت: همچنین سامانه هاى 
نرم افزارى مســافر یاب و کانال هــاى تلگرامى با موضوع 

اطالع رســانى به مســافران، همچنین دسترسى به نقشه 
الکترونیکى استان اصفهان،  ازدیگر برنامه هاى خدمات سفر 
به گردشگران نوروزى است. دبیر ستاد خدمات سفر نوروزى 
استان اصفهان افزود: عالوه بر این، همچنین ظرفیت اسکان 
25 هزار مسافر شب در تعطیالت نوروزى در اقامتگاه هاى 
بومگردى استان اصفهان فراهم شده است. اللهیارى گفت: 
بیش از 500 جاذبه تاریخى وگردشگرى این استان براى بازدید 
مسافران نوروزى آماده سازى شده است. وى اظهارداشت: 
استان اصفهان داراى 22 هزار بنا و اثر تاریخى شناسایى شده 
است که هزارو 850 اثر آن در فهرست آثار ملى کشور و چهار 

اثر هم در فهرست میراث جهانى قرار گرفته است.

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان از شناسایى و انهدام باند 
سه نفره سارقان منزل وکشف سه میلیارد ریال اموال مسروقه 

و چهار دستگاه خودروى مسروقه خبر داد.
سرهنگ ســتار خسروى گفت: در پى شــکایت تعدادى از 
شهروندان مبنى بر ســرقت منزل در غرب شهر اصفهان، 
بررسى موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى استان 
قرار گرفت. وى تصریح کرد: کارآگاهان تحقیقات خود را در 
این زمینه آغاز  کردند و با انجام یکسرى اقدامات تخصصى 
موفق به شناسایى دو سارق حرفه اى منزل شدند و با طرح 
ریزى در یک عملیات منسجم، با هماهنگى قضائى هر دو 
سارق را دســتگیر کردند. این مقام انتظامى گفت: متهمان 

در تحقیقات به عمل آمده به سرقت سه میلیارد ریال اموال از 
منازل شهروندان اعتراف کردند. سرهنگ خسروى با اشاره 
به اینکه چهار دستگاه خودروى مسروقه نیز در این عملیات 
کشف شد، افزود: مالباختگان مورد شناسایى قرار گرفتند و 
متهمان پس از تشکیل پرونده، براى اقدامات قانونى به مراجع 
قضائى تحویل داده شدند. رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان 
در پایان به همشهریان توصیه کرد: از تجهیزات ایمنى منزل 
از قبیل نرده و دزدگیر و... اســتفاده کنند، قفل درب ورودى 
منزل را به حفاظ توپى مجهز کنند به گونه اى که خارج از در 
قرار نگیرد و از در هاى آکاردئونى و ضد سرقت براى آپارتمان 

استفاده کنند.

ظرفیت 320 هزار نفر 
شب خواب در نوروز

انهدام باند میلیونى 
سارقان منزل در اصفهان

ایمن سازى سخت گذرترین 
مسیر انتقال نفت خام منطقه 

سـخت گذرترین مسـیر انتقال نفت خام در شـرکت 
خطوط لوله ومخابرات منطقه اصفهان ایمن سـازى 

شد.
رئیس واحد تعمیرات شرکت خطوط لوله ومخابرات 
منطقه اصفهـان گفت: در ایـن طرح صنعتـى، نقاط 
داراى خوردگى در شش محدوده از مسیر خط کیلومتر 
148 در گردنه سراك، ترمیم و ایمن سازى شده است.

محمد حسـن بگى افـزود: اجـراى این طرح شـامل  
خاکبردارى، نصب و جوشکارى هشت جفت نیم لوله 

به طول 18 متر در 15 روز است.
وى ادامـه داد: از ابتـداى امسـال تاکنـون درحـدود 
200محـدوده از خـط لولـه مـارونـ  اصفهـان

 ایمن سازى شده است.

جلوگیرى از فعالیت 
صندوق هاى قرض الحسنه

فرماندار تیران و کـرون گفت: به منظور سـاماندهى 
فعالیت هاى مالى و اعتبـارى و جلوگیرى از تخلفات 
مالى، از فعالیت صندوق هاى قرض الحسنه فاقد مجوز 

در تیران و کرون جلوگیرى مى شود.
على رحمانـى اظهار داشـت: هرگونـه راه انـدازى و 
تأسـیس صندوق هـاى قرض الحسـنه نیاز بـه اخذ 
مجوز از دسـتگاه هاى مربوط از جمله بانک مرکزى 
دارد و از فعالیت مؤسسه هایى که فاقد مجوز هستند، 

جلوگیرى مى شود.

خبر

حصر وراثت
خانم گل طال زمانى بختیاروند داراى شناسنامه شماره 628 به شرح دادخواست به کالسه 546/96 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت اله مرادى 
بشناسنامه 3 در تاریخ 12 /1396/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- میالد مرادى فرزند عزت اله ش.ش 1160166641 ت.ت 1370 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- سجاد مرادى فرزند عزت اله ش.ش 1160040583 ت.ت 1368 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- آزاده مرادى فرزند عزت اله ش.ش 1160273456 ت.ت 1373 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- آیدا مرادى فرزند عزت اله ش.ش 1160676003 ت.ت 1390 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- گل طال زمانــى بختیاروند فرزند قربانعلى ش.ش 628 ت.ت 
1351 صادره از شهرکرد (همسر متوفى) 6- حاجت مرادى فرزند اله مراد ش.ش 52 ت.ت 1308 
صادره از شهرکرد (پدر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1737 توانگر- رئیس 

شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /12/554
حصر وراثت

آقاى على اکبر سلیمیان ریزى داراى شناسنامه شماره 580 به شرح دادخواست به کالسه 545/96 
از این شورا درخواست گواهى  حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد سلیمیان 
ریزى بشناسنامه 311 در تاریخ 1396/08/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه سلیمیان ریزى فرزند محمد ش.ش 285 ت.ت 1343 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 2- اکرم ســلیمیان ریزى فرزند محمد ش.ش 321 ت.ت 1352 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- اعظم سلیمیان ریزى فرزند محمد ش.ش 503 ت.ت 1355 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- صغرى سلیمیان ریزى فرزند محمد ش.ش 441 ت.ت 1346 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- صدیقه سلیمیان ریزى فرزند محمد ش.ش 153 ت.ت 1345 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- على اکبر سلیمیان ریزى فرزند محمد ش.ش 580 ت.ت 1349 
صادره از لنجان (پسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1733 توانگر- رئیس 

شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /12/555
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960861 خواهان حمیدرضا زارع شریف دادخواستى مبنى بر مطالبه 
به طرفیت 1- فاطمه مصطفوى نیا 2- بهنام امین نیا تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگى براى 
مورخ 97/2/29 ساعت 17:30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق 4 راه وکال مجتمع شهداى 
مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگى ابال غ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 39131 شعبه 16 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/584
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794202564 شماره پرونده: 9609986794201597 شماره بایگانى 
شعبه: 961605 ابالغ دادخواســت و ضمائم به آقاى حمزه پاپى زاده فرزند على محمد- خواهان 
آقاى سعید فرهنگ دادخواستى به طرفیت خوانده به خواســته مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609986794201597 شــعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
(مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/23 ساعت 11:30 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى 
حل اختالف. م الف: 39129 شعبه  12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /12/585
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794202567 شماره پرونده: 9609986794201596 شماره بایگانى 
شــعبه: 961604 ابالغ دادخواست و ضمائم به غالمحســین وکیل زاده فرزند محمد- خواهان 
آقاى سعید فرهنگ دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى غالمحســین وکیل به خواسته مطالبه 
چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794201596 شعبه 12 
حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/02/23 ساعت 11:15 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف.  م الف: 39128 شعبه 12 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/586
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106793902378 شماره پرونده: 9609986793901338 شماره بایگانى 
شعبه: 961349 ابالغ دادخواست و ضمائم به شاهرخ خان زاده فرزند رحمن- خواهان آقاى حسن 
نوروزى با وکالت خانم لطفى دادخواستى به طرفیت خوانده شاهرخ خان زاده به خواسته مطالبه 
وجه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986793901338 شعبه 
9 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهید حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 

1397/02/22 ساعت 11:00 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله 
ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 39126 شعبه 9 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو ) /12/587
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794802310 شماره پرونده: 9609986794800597 شماره بایگانى 
شعبه: 960597 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: ایرج سى سختى نشانى: مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1397/03/22 سه شنبه ســاعت: 18:00 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان 
آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57. درخصوص دعوى 
ایمان ساعدى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 
39150 شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/588

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610106793902376 شماره پرونده: 9609986793901391 شماره بایگانى 
شعبه: 961403 ابالغ دادخواست و ضمائم به احمدرضا رفیع فرزند محمد- خواهان آقاى مجتبى 
محسنى با وکالت عزت ا... محسنى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى احمدرضا رفیع به خواسته 
مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986793901391 
شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/02/22 ساعت 10:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله 
ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 39119 شعبه 9 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شهید حججى ) /12/589
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 961693 خواهان حامد رهنمون با وکالت خانم نفیسه عرب زاده و حسین 
محمدیان دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت عطا کاشى ساز تقدیم نموده است. وقت رسیدگى 
براى مورخه 97/2/19 ساعت 9 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 
8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شــده تلقــى و تصمیم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف: 39149 شعبه 6 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  

12/590/
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106795701663 شــماره پرونده: 9609986795700582 شماره 
بایگانى شعبه: 960582 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى ابوالحسن برخوردارى 
فرزند خداداد خواهان خانم فرشــته رفیعى دســتجردى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى 
ابوالحسن برخوردارى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986795700582 شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع 
حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/04 ســاعت 18:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى  به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، چهارراه 
شیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 39109 شعبه 

27 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /12/591
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106805103493 شــماره پرونده: 9609986805101634 شماره 
بایگانى شــعبه: 961634 خواهان آقاى مجید حاج حیدرى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى 
رسول فوالدچنگ به خواســته مطالبه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986805101634 شعبه 51 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/02/08 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، کنارگذر اتوبان شهید 
خرازى، حدفاصل خیابان  آتشگاه و میرزا طاهر، مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: : 

39105 شعبه 51 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) /12/592
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106793703268 شماره پرونده: 9609986793701704 شماره بایگانى 
شعبه: 961707 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سیدعلى سیدین بروجنى فرزند 
سیداکبر خواهان آقاى اصغر محمودیان اصفهانى با وکالت خانم مهرى نمازیان، حسین محمدیان 
دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى سیدعلى سیدین بروجنى به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986793701704 شعبه 7 حقوقى شوراى حل 
اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/24 ساعت 

08:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، چهارراه شــیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى 
مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 39148 شــعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهداى مدافع حرم) /12/593
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 961037 خواهان حبیب درپســند دادخواستى مبنى بر مطالبه چک 
به طرفیت محمد کوچک زاده تقدیم نموده است. وقت رســیدگى براى مورخ 97/2/27 ساعت 
10:30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، 
روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا پالك 57 کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى 
حل اختالف اصفهان شعبه 4 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابال غ شــده تلقى و تصمیم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف: 39140 شعبه 4 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک) /12/594
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794202498 شماره پرونده: 9609986794201582 شماره بایگانى 
شعبه: 961590 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى رسول کیانى فرزند خدامراد 
خواهان آقاى مسعود احمدى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى رسول کیانى به خواسته مطالبه 
چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794 201582 شعبه 12 
حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/02/20 ساعت 10:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 39118 شعبه 12 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /12/595
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113641003226 شماره بایگانى شــعبه: 921287 ابالغ وقت رسیدگى به: 
آقایان على محمدى و محمدباقر محمدى و محمد محمدى- حســب محتویات پرونده کالسه 
921287 ك 102 على محمدى و محمدباقر محمدى و محمد محمــدى متهم به بزه ضرب و 
جرح عمدى، با توجه به مجهول المکان بودن نامبردگان و با استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتــب یک نوبت آگهى و از نامبردگان دعوت مى 
شود در جلسه مورخ 1397/01/21 ساعت 11:00 صبح در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر 
جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شوند در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگى و مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. م الف: 1678 عابدى لنجى- رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان 

(102 جزایى سابق)  /12/598
فقدان سند مالکیت 

شماره: 1396/12/468385 چون محمدصادق ابراهیمى نجف آبادى فرزند احمد باستناد دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت چهاردانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه ملک پالك 87/2963 مجزى شده از 87/1/2509 واقع در بخش 
12 ثبت اصفهان که درصفحه 363 دفتر 11 متمم ذیل ثبت 1690 سند مالکیت شماره 114135 
بنام کیومرث على یارى فرزند على ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طى سند انتقال شماره 14740 
مورخ 1383/08/10 دفترخانه 83 به وى انتقال گردیده است و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1396/12/21، 8133/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/12/538

 مزایده
شماره نامه: 9610113757501431 شماره پرونده: 9609983757301780 اجراى احکام دادگاه 
عمومى بخش مهردشــت درنظر دارد درخصوص پرونده کالسه 960249 اجرایى جلسه مزایده 
اى علیه شرکت کیسه بافى اقبال و له آقایان على و پرویز هردو باقرى برگزار نماید که مشخصات 
اموال مورد مزایده حسب نظریه کارشناسى بشــرح ذیل مى باشد 1.یک خط تولید رشته نخ پلى 
اتیلن ساخت شرکت چین و مستعمل و سالم سال ســاخت 2004 میالدى بدون شماره سریال و 
شامل الف-اکســترودر موتور اصلى زیمنس المان 160 کیلو وات متصل به گریبکس اکسترودر 
120 کیلوگرم درساعت واحد اکسترودر به طول ماردون حدود 2/8 متر و متصل به 7 واحد گرمکن 
نصب شده روى شاسى پروفیلى (ب) تابلوهاى برق چهار عدد تابلو برق با تجهیزات تنظیم و فرمان 
و نشان دهنده هاى دیجیتالى گرما در 7 واحد گرمکن اینورتر موتور اصلى تایمرهاى رله اى مجهز 
به واحد plc هماهنگ کننده کلیه قســمت هاى خط و واحد اژیروامر جنسى (پ) قالب خروجى 
فیلم از اکسترودر شامل قالب تهیه فیلم پروپیلن به عرض 120 سانتى متر و مجهز به واحد تورى 
فیلتر اشغال گیر اتومات متصل به خروجى اکســترودر (ت) کتمپیوتر صنعتى یک واحد کامپیوتر 
صنعتى ساخت کشور چین با قابلیت تنظیم و فرمان کلیه واحد هاى خط و مجهز به کلیدهاى امر 
جنسى- (ج) مجموعه موتور و غلتک هاى کشش مجموعه موتور و غلتکهاى کشش استیلى مربوط 

به موازى سازى و تنظیم و توزیع فواصل رشته ها و کنترل و تنظیم ضخامت فیلم در مسیر حرکت 
مجموعه رشته هاى نخ تولیدى (چ) کوره هواى گرم واحد کوره برقى گرمکن و تنش گیرى رشته 
هاى الیاف پلى پروپیلن به عرض 120 سانتى متر و طول 6 متر ساخت کشور چین (ح) واحد کشش 
و تنظیم ضخامت رشته هاى الیاف پروپیلن مجموعه هشت عدد غلتک کشش و تنظیم ضخامت 
رشته الیاف پروپیلن از جنس استیل و ممتصل به سه دستگاه موتور گریبکس و هیدروموتورهاى 
هیدرولیکى و واحد پمپ و موتور و یونیت و هیدرولیک به منظور رانش با سرعتهاى تنظیم شده 
غلتک ها (خ) واحد بوبین پیچى دو مجموعه واحد بوبین پیچى هرکدام با 120 عدد موتور و واحد 
دریافت و پیچش بوبین نصب شده روى اسکلت مجزا و با قابلیت دریافت یک رشته الیاف کشش 
داده شــده جمعا داراى 240 واحد بوبین (د) جمع کننده ضایعات یک مخزن فلزى ورقى به ابعاد 
2*2*1/5 متر متصل به واحد مکنده و هود خال قوى و لوله با قطر 30*20 ســانتى متر باالى 
سر هرکدام از واحدهاى دستگاه که به علتى یکى از رشته هاى 240 گانه قرار است از خط خارج 
گردند که مجموعه خط تولید رشــته الیاف پلى اتیلن ردیف فوق شامل آیتم هاى الف الى د جمعا 
به ارزش 1/700/000/000 ریال برآورد مى گردد و جلسه مزایده در تاریخ 97/01/19 از ساعت 
11 الى 12 صبح دردفتراجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشد که طالبین 
شرکت درمزایده مى توانند 5روز قبل از تاریخ مزایده به دفتراجراى احکام مراجعه تا دستوربازدید 
صادرگردد. ضمنا مزایده ازمبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را 
نقدا بهمراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. توضیحاً کلیه هزینه هاى جانبى مربوط 
به مزایده بعهده برنده مزایده مى باشــد. 8198/م الف،مدیراجراى احکام دادگاه عمومى بخش 

مهردشت/12/541
ابالغ وقت رسیدگى

 شــماره ابالغنامه9610103730408697 شــماره پرونده9609983730401026 شــماره 
بایگانى شعبه961046 خواهان: خیراله مظفرى دادخواســتى به طرفیت خوانده ربابه شمس به 
خواسته الزام خوانده به انتقال سهم ارث مطرح که به این شــعبه ارجاع و بشماره پرونده کالسه 
9609983730401026 شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آبــاد ثبت و وقت 
رسیدگى آن 97/02/05 و ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســى مدنى بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 8238/م الف- شعبه 4 دادگاه عمومى 

حقوقى نجف آباد/12/556
ابالغ

 کالسه پرونده: 1111/96 شماره دادنامه1401-96/11/23 تاریخ رسیدگى: 96/11/14 خواهان: 
حمیدمنتظرى نشانى: نجف آباد منتظرى جنوبى کوچه ش رضا جدالى 8518796751 خوانده: بندر 
صالحى فرزند عزیزاله نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته از متعهد اصلى. با عنایت 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دادخواست حمید منتظرى بطرفیت بندر صالحى به خواسته مبلغ 50/000/000 ریال 
به استناد 1 فقره سفته بشماره 101432-94/02/05 به انضمام خسارات دادرسى؛ بدین توضیح 
که خواهان اظهار داشته اســت خوانده به تعهد خویش مبنى بر پرداخت وجه سفته هاى مذکور 
اقدام ننموده اند و خوانده ردیف اول با وصف ابالغ قانونى در جلسه شورا دروقت مقرر حاضرنشده 
و ایراد و انکارى نسبت به مستندات ارایه شده توسط خواهان بعمل نیاورده اند و سفته ارائه شده بر 
اشتغال ذمه خواندگان به میزان خواسته داللت داشته و نامبردگان دلیلى بر پرداخت دین و سقوط 
تعهد خود ابراز نداشته اند، لذا دادگاه با استصحاب بقاى دین نســبت به خوانده و مستندا به ماده 
198 قانون آیین دادرســى مدنى و ماده 1301 قانون مدنى راى بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز به اســتناد قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 از 
قانون آئین دادرســى مدنى به پرداخت هزینه دادرسى (340/000 ریال) و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 96/10/03 تقدیم دادخواست که محاسبه آن بااجراى احکام است درحق خواهان محکوم 
مى نماید. راى صادره نسبت به خوانده ردیف 1غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
دراین شعبه و ظرف بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل اعتراض در محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. 8226/م الف قلى زاده - قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف 

نجف آباد/12/557
ابالغ وقت رسیدگى

 ابالغ ازوقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- رسول منتظرى دادخواستى بطرفیت توکل 
صالحى به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 1484/96 ثبت 
گردیده نظربه اینکه خوانده فوق الذکرمجهول المکان اعالم گردیده است.مراتب حسب درخواست 
خواهان و موافقت شــورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى و دادگاههاى عمومى و 
انقالب یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى 
روز ... مورخ 97/02/08 ساعت 4 جهت رسیدگى حاضر شوند و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و ازطرف شورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. 8225/م الف شعبه 

چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/12/558
 احضار متهم

شماره نامه: 1396009001200177 شــماره پرونده: 9609983732202066 شماره بایگانى 
پرونده: 962238 احترامًا در پرونده کالســه 962238 شعبه ســوم دادیارى دادسراى عمومى و 
انقالب نجف آباد موضوع گزارش مرجع انتظامى و شکایت شاکى عیسى احمدپور بطرفیت ذبیح 
اله هلیلى فرزند شمس اله بشماره ملى 1080594760 با اتهام سرقت باتوجه به اینکه متهم مذکور 
مجهول المکان مى باشد لذا طبق قانون آیین دادرسى کیفرى، یک نوبت دریکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج تا بدینوسیله به متهم مذکور ابالغ گردد تا خود را روز یکشنبه مورخ 97/02/12 
ساعت 10 جهت رسیدگى به اتهام خود حاضر شود و درصورت عدم حضور و ارائه الیحه اقدام به 
صدور تصمیم خواهد گردید. درضمن حق داشتن وکیل نیز به متهم تفهیم مى گردد. 8224/م الف، 

نعمتى-  دادیار شعبه سوم دادسراى عمومى و انقالب نجف آباد/12/559

 فرمانده انتظامى استان اصفهان از اجراى طرح ابتکارى 
پلیس راه ایــن فرماندهى براى پیشــگیرى از حوادث 
رانندگى در نقاط پرتصادف جاده هاى اســتان با عنوان 

«آتش سرد» از نوروز 97 خبر داد.
ســردار مهدى معصوم بیگى با اعالم ایــن خبر اظهار 
کرد: تحقیقــات کارشناســان پلیــس راه فرماندهى 
انتظامى اســتان در مورد علل و عوامل وقوع تصادفات 
مرگبار به ویــژه در ایــام نوروز نشــان داد، بیشــتر 
واژگونى خودروها، شــب ها در گردنه هــا و پیچ ها رخ 

مى دهد.
وى افزود: در ساعات شــب که دید کافى وجود ندارد، 
رانندگان به دلیل ســرعت زیاد و عــدم توجه به جلو، 
پیچ هاى خطرناك را ندیــده و به همین دلیل خودروى 
آنها از جاده منحرف و دچار واژگونى مى شــود و همین 
عامل به کشته و مجروح شدن بسیارى از هموطنانمان 

منجر مى شد.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان ادامه داد: به همین 
دلیل پلیــس راه اســتان همــواره براى هشــدار به 
راننــدگان و جلوگیرى از وقوع اینگونــه حوادث، طى 
ســال هاى گذشــته از روش هاى گوناگونى استفاده 
مى کرد که این روش ها بیشــتر سنتى بودند، اما امسال 
با ابتکارى ویژه، براى نخســتین بار در کشــور طرح 

«آتش ســرد» توسط کارشناســان این پلیس طراحى 
شــد که اجراى این طرح در نوروز 97 عملیاتى خواهد

شد.
وى با اشاره به مزایاى این طرح گفت: در گذشته براى 
هشــداردادن به رانندگان از روش آتش زدن الستیک، 
چوب و... اســتفاده مى شد، اما دســتگاه «آتش سرد» 
که به دســت کارشناسان پلیس راه اســتان طراحى و 
تولید شــده، نوعى آتش مصنوعى اســت و هیچ گونه 
آلودگى ایجاد نمى کند و ضرر و زیانى هم براى طبیعت

 ندارد.
سردار معصوم بیگى بیان داشــت: قدرت نمایش آتش 
این دســتگاه به گونه اى اســت که رانندگان از فاصله 
دو تا سه کیلومترى قادر به مشــاهده نور آن هستند و 
با جلب توجه به ســمت آن متوجه منطقه خطر شده و 
ســرعت خودروى خود را کاهــش مى دهند که همین 
امر مى تواند از بروز حوادث ناگوار براى آنان جلوگیرى

 کند.
وى خاطر نشــان کرد: با برنامه ریزى و هماهنگى هاى 
صــورت گرفته، 30 عــدد از ایــن دســتگاه ها آماده 
شــده و قرار اســت در 30 نقطه پرتصادف جاده هاى 
اســتان که مورد شناســایى قرار گرفته اند اســتفاده 

شود.

اجراى طرح ابتکارى پلیس اصفهان در جاده ها با هدف کاهش آمار تصادفات

مسافرت هاى نوروزى زیر پوشش
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس «آتش سرد»

شوراى اسالمى گفت: طرحى که استاندار اصفهان 
براى احیاى زاینده رود از طریق انتقال پســاب هاى 
صنعتى تصفیه شده به این رودخانه اعالم کرده است، 
طرح جامع و مطالعه شده اى نیست و مانند ریختن 

پول به درون چاه است.
حسینعلى حاجى دلیگانى افزود: مهرعلیزاده اعالم 
کرد که مى خواهد با 270 میلیارد تومان اعتبار پساب 
تصفیه شــده فاضالب هاى غرب، شــمال و شرق 
اصفهان را به زاینده رود منتقل کند و نیاز واحدهاى 
صنعتى و کشــاورزان شــمال اصفهــان در حوزه 
شهرستان شاهین شــهر و میمه و برخوار به پساب 
تصفیه شده به اندازه اى است که اصًال هیچ آبى از این 
محل باقى نمانده است که بخواهند با صرف هزینه 
زیاد، براى انتقال آن به زاینــده رود اقدام کنند. وى 
خاطرنشان کرد: از زمانى که استاندار اصفهان طرح 
خود را رسانه اى کرده است، کشاورزان دشت برخوار 
که یکى از بدترین شرایط خشکسالى و کاهش شدید 
منابع آب زیرزمینى را تجربه مى کنند، نگران شده اند.
حاجى دلیگانى با انتقاد از طرح مطالعه نشده استاندار 
اصفهان اظهار کرد: در این طــرح راهکارى براى 
احیاى دشــت بحران زده برخوار که منشأ بخشى 
از ریزگردها به اصفهان اســت،  ارائه نشــده است، 
درحالى که از محل این پســاب مى توان با احیاى 
مناطق بیابانى دشت برخوار بخشى از ریزگردها را 

کنترل کرد.

حاجى دلیگانى:

طرحى که استاندار اصفهان 
اعالم کرده ریختن پول 

درون چاه است
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برپایى جشن تکلیف 
فرزندان کارکنان مخابرات 

جشـن تکلیف فرزندان کارکنان مخابـرات اصفهان 
برگزار شد.

مدیر منطقه مخابرات استان در این مراسم به دختران 
و پسرانى که به سن تکلیف رسـیده بودند، گفت: این 
جشن روزى به یاد ماندنى براى شـما و خانواده هاى 
شـما در مقدمه آغـاز ورود به سـن شـرعى عبودیت 

است.
حیـدرى زاده هدف از برگـزارى این آییـن را، تکریم 
شخصیت اجتماعى و فردى آنها دانست و بر ضرورت 
وجود عطر محبت و فضاى معنویت در محیط خانواده 

کارکنان  تأکید کرد.
در این مراسم که با حضور پسران و دختران به تکلیف 
رسـیده و خانواده هاى آنان برگزار شـد، برنامه هایى  
همچون اقامـه نماز جماعـت ظهر و عصـر،  کالس 
احکام، برنامه هاى شاد و متنوع  برگزار شد و هدایایى 
به رسم یاد بود به  دختران و پسران به تکلیف رسیده 

اهدا شد.

ظرفیت پارك3000خودرو 
در ناژوان فراهم مى شود

مدیر طرح ساماندهى ناژوان گفت: مجموعه ناژوان با 
مناظر بى بدیل و بى نظیر گردشگرى، آماده پذیرایى از 
گردشگرانى است که براى ایام نوروز به شهر و استان 

اصفهان سفر مى کنند.
حسـن شـفیعى اظهار داشـت: بـراى نوروز امسـال 
سـعى شـده امکانات خدماتى در ناژوان افزایش یابد 
و نقاط ضعف مراکز گردشگرى این مجموعه طبیعى 

برطرف شود.

پلمب فروشگاه هاى مشکوك 
به عرضه مرغ هاى بیمار

10 مرکز عرضـه پرنده زنده مرغ و خروس در سـطح 
شهر اصفهان پلمب شد.

رئیس شبکه دامپزشکى شهرستان اصفهان گفت: این 
مراکز به علت عرضه پرندگان زنده شامل مرغ صنعتى 
و مرغ و خروس بومى مشـکوك به بیمارى آنفلوآنزا 

شناسایى و پلمب شد.
حمید رضا امیرى با اشـاره به افزایـش فعالیت، تولید 
و عرضه فرآورده هـاى خام در روزهاى پایان سـال، 
از تشـدید نظارت هـا با فعال سـازى دو گروه شـبانه 
روزى خبـر داد و افـزود: وجود یک کانون مشـکوك 
به آنفلوآنـزاى فـوق حـاد پرنـدگان در مرکز شـهر، 
باعـث پلمـب این تعـداد مرکـز عرضـه پرنـده زنده

 شد.
وى توصیه کـرد با توجه به شـیوع بیمـارى آنفلوآنزا 
در نقـاط مختلـف، مـردم بـه هیـچ عنـوان از مراکز 
غیـر مجـاز عرضه پرنـده زنـده مـرغ خـود را تأمین 

نکنند.

خبر

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى اصفهان گفت: 56 
پایگاه براى کاهش تلفات حوادث ناشــى از آتش بازى 
و انفجار مواد محترقه در چهارشــنبه آخر ســال براى 
ارائه خدمات به حادثه دیــدگان در اصفهان آماده باش 

هستند.
غفور راســتین اظهار داشــت: در اصفهان 40 پایگاه به 
صورت فعال و تعداد شش پایگاه نیز داراى کد هستند که 
با اضافه شدن ده پایگاه دیگر در شهر اصفهان، در مجموع 
56 پایگاه براى کاهش تلفات حوادث ناشى از آتش بازى 
و انفجار مواد محترقه براى چهارشــنبه آخر سال و ارائه 

خدمات به حادثه دیدگان  آماده باش خواهند بود.

وى افزود: در اســتان 82 پایگاه اورژانــس و 68 پایگاه 
جاده اى به صورت آماده باش در حوزه پیش بیمارستانى 
و در حوزه بیمارســتان نیز همه بیمارستان هاى وابسته 
به دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان از جمله بیمارستان 
الزهرا(س)، کاشانى، امین، فارابى، خورشید، عیسى بن 
مریم(ع) در حال آماده باش کامل هســتند و مجروحان 

حوادث را مى پذیرند.
راستین گفت: عالوه بر این، بیمارستان سوانح و سوختگى 
فیض و بیمارســتان موســى کاظم(ع) نیــز از آمادگى 
100درصد براى پذیرش موردهاى سوختگى برخوردار 

هستند.

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان 
گفت: اتاق بازرگانى اصفهان چه در شوراى گفتگو و چه در 
جلسات دیگر، پیشنهاداتى را به استاندار اصفهان ارائه کرده 
و کمیسیون کشاورزى این اتاق نیز برنامه هاى مفصلى در 
خصوص آب داشته اســت. عبدالوهاب سهل آبادى با اشاره 
به وضعیت کشاورزان اصفهانى اظهار داشت: گرفتارى هاى 
صنعت خودش کم از گرفتارى هاى کشاورزى ندارد و شاید 
بهتر باشد زیاد دخالت نکنم،  اما باید بدانیم که این کشاورزان 
حقابه هایى دارند که این حقابه ها در سالیان متمادى از بین 
رفته است. وى ادامه داد: قبل از اینکه حقابه  کشاورزان تأمین 
شود، آب منتقل و باعث شده که کشاورزان اصفهان امروز در 

معیشت خود هم دچار مشکل شوند، دولت باید هر چه سریع تر 
کمک هایى را بخاطر عدم تخصیص آب به کشاورزان پرداخت 
کند. رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
گفت: گویا در دولت موضوعاتى نیز براى کمک به کشاورزان 
اصفهانى براى حل مشکالت معیشتى مطرح بوده است که 
مبالغى به آنها پرداخت شود، قبل از اینکه اتفاقى که خوشایند 
اصفهان نیست بیافتد، باید چاره اى اندیشیده شود. وى اظهار 
کرد: اتاق بازرگانى اصفهان نیز چه در شوراى گفتگو و چه در 
جلسات دیگر، پیشنهاداتى را به استاندار اصفهان ارائه کرده 
است و کمیسیون کشاورزى این اتاق نیز برنامه هاى مفصلى 

در خصوص آب دارد.

برنامه هاى مفصلى براى 
بحران آب داریم

آمادگى 56 پایگاه اورژانس 
براى چهارشنبه آخر سال

 ابالغ
شــماره ابالغنامه:9610103731105405 شــماره پرونده: 9109983732200376 شماره 
بایگانى شعبه: 961653 متهم: ارسالن محمودى به نشانى مجهول المکان اتهام ها: 1.مشارکت 
در نزاع دسته جمعى 2.ضرب و جرح عمدى، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم جلسه 
و رسیدگى را اعالم و با تکیه به شرف و وجدان و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید: راى دادگاه درخصوص اتهام ارسالن محمودى دایر بر مشارکت در نزاع 
دسته جمعى منتهى به ایراد ضرب و جرح باتوجه به گزارش مرجع انتظامى و اظهارات متهمین 
بزهکارى متهم محرز اســت و باتوجه به اینکه بزه معنونه مشــمول مرور زمان نشده على هذا 
مستندا به ماده 615 قانون مجازات اسالمى (تعزیرات) حکم به محکومیت هریک از نامبردگان 
به تحمل 6ماه حبس صادر و اعالم مى نماید و در راستاى اعمال ماده 46 قانون مجازات اسالمى 
به جهت فقدان سابقه مجازات مقرر به مدت یکسال معلق مى گردد تا چنانچه درطول مدت تعلیق 
مرتکب جرم عمدى مستوجب حد یا قصاص یا دیه یا تعزیر تا درجه 7 بشوند مجازات معلق اجرا و 
اال فاقد اثر باشد. راى صادره نسبت به ارسالن محمودى غیابى و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ 
ابالغ قابل واخواهى دراین شعبه و ظرف مهلت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى 
درمحاکم تجدیدنظر استان اصفهان و نسبت به سایر متهمین حضورى و ظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 8223/م 

الف، گرامى-  دادرس انقالب و رئیس شعبه 102 کیفرى دو نجف آباد/12/560
 حصروراثت 

محسن سمندرى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 353 بشرح دادخواست به کالسه 1485/96 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محترم 
ابراهیم زاده نجف آبادى بشناســنامه 693 در تاریخ 96/12/01 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. على سمندرى نجف آبادى ش 
ش 357 ، 2. محسن ســمندرى نجف آبادى ش ش 353 ، 3. روح بخش سمندرى نجف آبادى 
ش ش 1232 ، 4. زهرا سمندرى نجف آبادى ش ش 685 ، (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 واال گواهى صادرخواهد شــد. 8220/م الف رئیس شعبه 10 

شوراى حل اختالف نجف آباد/12/561
ابالغ 

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالسه پرونده 905/96 دادنامه 96/12/09-1361 
مرجع رسیدگى شعبه هشتم خواهان: معصومه نوروزى نشانى: نجف آباد امیرآباد خ اردیبهشت 
پ83 وکیل خواهان: نسیبه ســیروس به نشــانى: نجف آباد خ امام غربى بعداز خ میرداماد بن 
ایت پ32، خوانده: حســین خدادادى نشــانى: نجف آباد خ منتظرى شــمالى خ بهار نبش ك 

معین پ17کدپ8514911111 موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 3925 جمعا 
به مبلغ 50/000/000 ریال گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى معصومه نوروزى با وکالت خانم سیروس به طرفیت حسین خدادادى به خواسته مطالبه 
تقدیمى از ســوى 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 اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده 
دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً 
به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/050/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 95/02/25 
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. 8219/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد شعبه 12/562/8
 ابالغ

حکم پرداخت بدهى به استناد چک و سفته- تاریخ 96/11/21 شماره پرونده: 938/96 شماره 
دادنامه: 1181-96/11/23. خواهان: معصومه نوروزى فرزند حســین به نشانى: اصفهان بلوار 
کشاورز ســه راه ســیمین مجتمع دى طبقه 16 واحد44 غربى کدپ8177798574 با وکالت 
نسیبه ســیروس، خوانده: مهدى براتى فرزند قاسمعلى به نشانى: کهریزسنگ خ ولى عصر پ2 
کدپ8586118711، جلســه حوزه هفتم شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد تشکیل 
است شورا با بررسى محتویات پرونده به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعوى معصومه نوروزى باوکالت نسیبه سیروس بطرفیت مهدى براتى به خواسته 
مطالبه مبلغ 50/000/00 ریال بابت وجه یک فقره چک بشــماره 717932 مورخ 91/05/02 
عهده بانک سپه شعبه کهریزسنگ و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى، باتوجه به 
محتویات پرونده رونوشــت چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و 
نظربه اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشرآگهى درجلسه رسیدگى شورا حاضر نشده و دفاع 
و انکارى ننموده است. لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانســته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 307 و 309 و 310 و 313 قانون تجارت و نظربه مشورتى 

شورا خوانده را به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/165/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک 
91/05/02 لغایت اجراى حکم درحق خواهان که در اجراى احکام محاسبه خواهد شد محکوم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و 
سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرستان نجف 

آباد مى باشد. 8218/م الف- کاظمى،قاضى شوراى حل اختالف گلدشت/12/563
 اخطار اجرایى

شــماره 480/94 به موجب راى شــماره 775 تاریخ 94/09/09 حوزه 4 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه علیار قاسمى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت 6/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسى 90/000 
ریال و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از مورخ 81/03/15 تا زمان وصول و پرداخت نیم عشر 
دولتى همراه حق الوکاله وکیل محکوم مى باشد. محکوم له: اسداله سورانى بوکالت على مومن به 
نشانى: اصفهان بلوار کشاورز سه راه سیمین نبش کوى 117 مجتمع دى طبقه 6 واحد 44، 2. مینا 
موحدى نجف آباد 4راه شهردارى بعداز ایستگاه اتوبوسها 8517633983. ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که 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 استیفاء 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 به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. 8217/م الف-شعبه 4حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/12/564

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان محمد افروغ دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت خوانده ناصر 
هنرمند به شــوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 1454/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/02/10 ساعت 10/30 تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 8252/ م الف شعبه 11 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/12/599
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 1396/12/474024 آقاى حشــمت اله صادقى پور فرزند حسنعلى بموجب درخواست 
وارده بشماره 961218641610952 مورخ 96/11/26 باستناد دو برگ استشهاد محلى شماره: 

4257 مورخ 96/11/25 که هویت و امضاء شــهود به گواهى دفترخانه 398 نجف آباد رسیده 
است مدعى سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 692 واقع در قطعه 9 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحــه 292 دفتر 62 امالك ذیل ثبت 7642 بموجب 
تقسیم نامه شماره 72105 مورخ 61/07/12 دفترخانه 23 نجف آباد مع الواسطه به وى انتقال 
شده و سند بشماره 476227 به نامش صادر شده است و به موجب نامه شماره 921129 مورخ 
92/11/20 از بازپرس شعبه سوم دادســراى نجف آباد بازداشت دائم مى باشد و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/12/21، 8248/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/12/600
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 1396/12/471965 آقاى حشــمت اله صادقى پور فرزند حسنعلى بموجب درخواست 
وارده بشماره 961218641610952 مورخ 96/11/26 باســتناد دو برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى شــماره 699 واقع در قطعه 9 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 300 
دفتر 62 امالك ذیل ثبت 6644 بنام حسنعلى صادقى پور فرزند رضا بشماره شناسنامه پنج هزار 
و پانصد و نود و نه نجف آباد سابقه ثبت و ســند مالکیت بشماره سریال 476231 ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و بعد بموجب تقسیم نامه شماره 72105 مورخ 61/07/12 دفترخانه 23 نجف آباد 
به وى انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است و در رهن و بازداشت نمى باشد. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت ســهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشــار 96/12/21، 8247/م الف- حســین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك نجف آباد/12/601

«کشاورزان و به خصوص کشاورزان شرق اصفهان خواستار توزیع و تقسیم 
عادالنه آب و پرداخت خســارت عدم کشت هستند که حق آنهاست چون 
معیشت آنها از کشاورزى است. بنابراین ما مسئوالن باید در تجمعات آنها 
شرکت کنیم و به اعتراض بحقشان گوش دهیم چون اگر حرف هاى آنها 
شنیده نشود، اعتراض ها خشونت آمیز مى شــود و برخى هم در این میان 

سوءاستفاده خواهند کرد.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اســالمى در آخرین و چهارمین 
نشست خود با خبرنگاران در سال جارى با بیان این مطلب گفت: اگر آب براى 
کشاورزى نیست، دولت خسارت عدم کشت پرداخت کند که البته قرار است 
این خسارت به کشاورزان اصفهان به زودى پرداخت شود، ولى مشکل اصلى 
کشاورزان شرق اصفهان آب است که باید حل شود. این در حالى است که 

براى اولین بار، خط دوم انتقال آب به یزد حذف شد.
حمیدرضا فوالدگر اظهار کرد: استان اصفهان در زمینه بودجه کماکان رتبه 
پایین سرانه اعتبارات عمرانى را داشــته و در رده بیست و نهم و سى ام قرار 
دارد، در حالى که در بخش درآمد در زمره چهار استان اول کشور است و هنوز 

تبعیض و بى عدالتى بودجه براى استان اصفهان، حل نشده است.
وى از گزارش قانون کسب و کار در صحن علنى مجلس شوراى اسالمى 
هم خبر داد و گفت: نیمى از این قانون اجرا نشده است و نصف دیگر یا اجرا 
شده و یا در حال اجراست و گزارش دیگرى نیز درخصوص اقتصاد مقاومتى 

است که در نوبت است و در سال آینده در صحن علنى بررسى خواهد شد.
فوالدگر با بیان اینکه هزار و 500 میلیارد تومان نقدینگى در کشــور داریم 

گفت: این نقدینگى سرگردان، باید به تولید اختصاص یابد.
وى در ادامه به تصویب بودجه در مجلس شوراى اسالمى اشاره کرد و افزود: 
دولت در بودجه امسال چند کار اصالحى انجام داد که کارها فى نفسه غلط 
نیست و دولت براى آنها تحلیل داشت که البته بخشى از اخبار بودجه، بى تأثیر 
در دامن زدن حوادث دى ماه سال جارى نبود و دیگران هم استفاده کردند 
ولى دولت و مجلس با توافق، در بودجه اصالحاتى انجام دادند و قرار شد به 
تدریج یارانه سه دهک درآمدى باال حذف شــود، انرژى ها افزایش قیمت 
نداشته باشد، افزایش حقوق به صورت پلکانى معکوس صورت گیرد، حقوق 

مقامات افزایش نداشته باشد و مالیات حقوق باال با ضریب باال و حقوق پایین 
با ضریب کاهشى مصوب شد.

فوالدگر مى گوید: با برگزارى جلساتى بین مسئوالن استان و نمایندگان و 
براساس توافقنامه، کار نیمه تعطیل سد تونل سوم کوهرنگ توسط پیمانکار 
دوباره آغاز شــده و هم اکنون 20 درصد کار هم انجام شده که در صورت 
تأمین منابع مالى، در سال 98 آبگیرى انجام خواهد شد و در سال 1399 به 

بهره بردارى خواهد رسید.
وى در ادامه افزود: اگر جلوگیرى از برداشت بى رویه و غیرقانونى آب انجام 
شده و صرفه جویى هاى الزم در زمینه آب عملیاتى شود و احیاى حقابه صورت 
پذیرد، به اندازه یک تونل به زاینده رود آب بازگردانده خواهد شد. این در حالى 

است که بهشت آباد نیز مشکالت فراوانى دارد ولى باید پیگیرى شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى اظهار کرد: منابع صندوق 
بازنشستگان فوالد از دو هزار و 500 میلیارد تومان در سال جارى به سه هزار 
و صد میلیارد تومان براى سال آینده افزایش یافته و صد میلیارد تومان نیز از 

محل درآمد دخانیات براى درمان بازنشستگان فوالد اختصاص یافته است.
فوالدگر همچنین گفت: حقوق اسفندماه و عیدى بازنشستگان فوالد هم تا 

پایان سال جارى پرداخت خواهد شد.
وى ادامه داد: ما در کشــور منکر آمار رسمى اشتغال دولت نیستیم ولى این 
اشتغال، بیانگر وضعیت خوب نیست که اگر 950 هزار شغل هم در سال تحقق 
یابد سطح اشتغال فعلى حفظ شده است البته دولت در کاهش تورم با کنترل 

حجم نقدینگى تا حدودى موفق بود ولى همچنان ساختار بانکى ایراد دارد.
■■■

در این نشست خبرى، حجت االسالم و المسلمین احمد سالک دیگر نماینده 
اصفهان در مجلس شوراى اســالمى هم گفت: کشاورزى موضوع اول در 
بسیارى از استان هاى کشور بوده و 90 درصد توزیع آب براى کشاورزى است.

وى ادامه داد: استان اصفهان از دیرباز استان تولیدکننده گندم، جو، حبوبات 
و... کشاورزى بوده و حتى در خشکسالى هم به گفته مسئوالن، به دلیل تغییر 
کشت، دومین استان در تولیدات کشاورزى بوده است و در حقیقت ظرفیت 

کشاورزى استان قابل تقدیر و قابل توجه است و کشاورزان ما قدرت انعطاف 
در تغییر کشت دارند که این خود نشان از درایت آنان دارد.

حجت االسالم و المســلمین ســالک با بیان اینکه ما راهى جز سازش و 
برنامه ریزى براى خشکسالى نداریم، افزود: جنگ جهانى آینده بر سر آب و 
تغذیه است و باید دولت و مجلس و سران سه قوه روى کشاورزى و تغذیه 

سرمایه گذارى کنند.
وى وضعیت معیشت مردم شــرق اصفهان را بسیار نگران کننده دانست و 
گفت: خواسته کشاورزان شــرق اصفهان، اجراى مصوبات 9 ماده اى آب، 
جلوگیرى از برداشت بى رویه و بارگذارى هاى جدید و توزیع و تقسیم عادالنه 

آب است و معتقدند اگر آب نیست براى همه نباشد.
این نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى اظهار کرد: براساس 
نظر کارشناسان، برداشت هاى باالدســت 200 تا 300 میلیون مترمکعب 
است که اگر صد میلیون مترمکعب در زاینده رود باشد بسیارى از کشاورزان 
مشکالتشان برطرف خواهد شد که در این راســتا این مسائل به زودى در 

جلسه اى با وزیر نیرو در میان گذاشته خواهد شد.
حجت االسالم و المسلمین ســالک اضافه کرد: اگر مسئوالن براى زلزله 
کرمانشاه بسیج مى شوند که کار بسیار خوبى هم است، امروز نیز در شرق 
اصفهان زلزله بى آبى مردم را بى خانمان کرده و حرفشــان حق است و آب 
مى خواهند و این با گفتمان درمانى حل نخواهد شد واین زلزله در خانواده 
کشاورزان شرق اصفهان به وقوع پیوســته، آیا حتماً باید به بحران برسد تا 
سران سه قوه براى حل مشکل بسیج شوند؟ بنابراین از مسئوالن مى خواهیم 

از بروز بحران، پیشگیرى کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اســالمى تأکید کرد: دولت باید 
تصمیم جدى براى 14 استان کشور که گرفتار خشکسالى هستند بگیرد و 
این نیازمند تدبیر جدى براى سرمایه گذارى انتقال آب است و اگر خأل قانونى 
در تأمین یا انتقال آب است، دولت الیحه به مجلس بیاورد. چرا که معتقدم به 
مردم نباید وعده داد. ما در مجلس قدرت دفاع از مردم را داریم و من اگر نتوانم 

کارى بکنم و الزم بدانم، استعفا مى کنم.
حجت االسالم و المسلمین سالک گفت: کشاورزان ضد انقالب نیستند  و 

بسیار هوشیار هستند و امید است مسئوالن خاطر آنان را آرام کنند. 

در نشست خبرى 2 نماینده اصفهان در مجلس عنوان شد:

زلزله بى آبى در شرق اصفهان، مردم را بى خانمان کرده است

با برگزارى نمایشگاه و جشنواره فروش نوروزى محصوالت 
غذایى و بهداشتى، امکان خرید ارزان محصوالت مصرفى 

شب عید براى مردم اصفهان ایجاد شده است.
این نمایشگاه و جشنواره فروش از بیست و سوم اسفندماه 
در محل برگزارى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
واقع در پل شهرستان برپا مى شود و تا بیست و هفتم همین 

ماه ادامه خواهد داشت.
این نمایشــگاه که به مدت پنج روز و در بیش از سه هزار 
مترمربع فضاى نمایشگاهى برگزار مى شود، شرایطى را 
فراهم آورده که مردم شــهر اصفهان به خرید بى دغدغه 

بپردازند و اقالم مورد نیاز خود را خریدارى کنند.
عرضه کنندگان کاالهاى غذایى و بهداشتى از استان هاى 
اصفهان، تهران، خراســان رضوى، آذربایجان شرقى و 
مرکزى در این نمایشگاه حضور دارند و محصوالت خود را 
از ساعت 15 تا 23 روزهاى برگزارى نمایشگاه در معرض 

فروش قرار مى دهند.
نمایشگاه و جشنواره فروش نوروزى محصوالت غذایى و 

بهداشتى اصفهان با هدف حمایت از تولیدکننده و مصرف 
کننده برگزار مى شود و مشــارکت کنندگان حاضر در آن، 
محصوالت خود را همراه با تخفیف نمایشگاهى به فروش 

مى رسانند.
ویژگى منحصر به فرد جشــنواره فروش امسال، عرضه 
محصوالت با کیفیت است که به صورت مستقیم و بدون 
واسطه در اختیار شــهروندان قرار مى گیرد و بدین ترتیب 
دست واسطه ها کوتاه شده و همین امر خریدهاى با قیمت 
مناسب را سبب خواهد شــد. از سوى دیگر، تنوع و تمرکز 
کاالهاى مــورد نیاز در یک مــکان و تخفیف هاى ویژه، 
دالیلى اســت که شــهروندان را جذب این نمایشگاه و 

جشنواره فروش خواهد کرد. 
همچنین امکان آن فراهم شده که هر گونه تخلف از سوى 
غرفه داران در نمایشگاه و جشنواره فروش به سرعت توسط 
بازرسان مقیم در این نمایشــگاه و نیز بر اساس گزارشات 
مردمى پیگیرى و رسیدگى شود تا شــهروندان خریدى 

مطمئن داشته باشند.

جشنواره اى براى 
خرید ارزان در اصفهان 

ساسان اکبرزاده
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مدیر اداره خدمات شهرى شــهردارى اصفهان با اشاره 
به این که سرانه تولید پسماند شــهر اصفهان 526 گرم 
و استاندارد آن در شهرهاى پیشرفته دنیا 350 گرم است، 
تصریح کرد: این در حالى است که این آمار در کل کشور 
750 گرم بوده و در این زمینه الزم است فرهنگ سازى و 
تفکیک پسماند به صورت جدى در برنامه هاى آموزشى 
قرار گیرد.   غالمرضا ساکتى با بیان این که در مناطق 15 
گانه شــهردارى اصفهان 15 پیمانکار در بخش نظافت، 
رفت و روب معابــر و حمل زباله فعال هســتند که این 
فعالیت ها به صورت روزانــه 221 میلیون تومان هزینه 
براي نظافت شهر در پی دارد، اظهار داشت: در سال جارى 

هزینه نظافت و پاکیزگى شــهر اصفهان با انجام امورى 
همچون خدمات نظافت، رفت و روب معابر و حمل زباله 

در مناطق 15 گانه، 119 میلیارد تومان بوده است. 
مدیر اداره خدمات شهرى شــهردارى اصفهان با اشاره 
به اینکه روزانه در حدود یک هزار تن حمل زباله در شهر 
اصفهان انجام مى شود، گفت: بیش از 45 میلیون مترمربع 
از معابر شهر اصفهان به صورت دستى و مکانیزه نظافت 

مى شود.
وى تأکید کرد: الزم است با برنامه ریزى دقیق و جامع و 
با کمک شهروندان و فعاالن محیط زیست، هزینه هاى 

نظافت شهر را کاهش دهیم.

مدیرکل منابع طبیعــى و آبخیزدارى اســتان اصفهان از 
اختصــاص 300 میلیارد ریــال براى اجــراى طرح هاى 
آبخیزدارى و فعالیت هاى بیابان زدایى در ســال آینده در 

استان اصفهان خبر داد.
محمد حسین شاملى گفت:  قرار اســت با تخصیص این 
اعتبار، درحدود 20 هــزار هکتار از کانــون هاى بحرانى 
فرسایش بادى در نقاط مختلف استان اصفهان نهال کارى 
شوند. وى افزود: در این زمینه از ابتداى امسال تاکنون نیز 
با صرف اعتبارى افزون بر 75 میلیارد ریال در هزار و 622 
هکتار از اراضى استان اصفهان طرح بیابان زدایى اجرا شده 
است. مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان 

گفت: در حال حاضر 100 هزار هکتار کانون فرسایش بادى 
درجه یک در اســتان اصفهان وجود دارد و در طول برنامه 
ششم توسعه، هشت شهرســتان این استان در دستور کار 
کنترل بحران قرار دارد. شاملى از توزیع 540 هزار اصله نهال 
به مناسبت هفته درختکارى در این استان خبر داد و گفت: 
425 هزار اصله از این نهال ها به منظور بیابان زدایى کانون 

هاى فرسایش بادى کاشت شده است.
وى همچنین از عملیات مالچ پاشى و نهال کارى در سطح 
900 هکتار از مناطق بیابانى استان اصفهان خبر داد و گفت: 
این عملیات تا کنون در بیش از 400 هکتار از اراضى انجام 

شده است.

جمع آورى روزانه 1000تن 
زباله در شهر اصفهان

اختصاص 30 میلیارد به 
عرصه هاى طبیعى استان

آغازطرح ضربتى نوروزى 
مراکز بهداشت از اول فروردین

رئیس مرکز بهداشت شماره یک اصفهان گفت: از یکم 
فروردین، طرح ضربتى نوروزى آغاز و تا 15 فروردین ماه 

در شهر اصفهان و شهرستان ها ادامه دارد.
حمید ترك زاده اظهارداشت: با توجه به اینکه اصفهان 
مقصد تعداد بسیارى از گردشگران وکریدورعبور براى 
سایر استان ها اســت، به همین دلیل براى شروع سال 
جدید برنامه هاى وســیع در دســتور کار قرارگرفته تا 
بهداشت و سالمت براى همه مهمانان و شهروندان به 
صورت کامل تأمین شود. وى افزود: از یکم فروردین ماه 
طرح ضربتى نوروزى در مراکز بهداشــت آغاز شده و 
فعالیت ها تا 15 فروردین ماه به صورت شــیفت هاى 
ضربت در شهر اصفهان و شهرستان ها ادامه دارد. وى 
ادامه داد: نظارت بر کلیه اماکن تهیه و توزیع مواد غذایى 
در محل هاى ســکونت مانند هتل ها، مسافرخانه ها 
و رستوران ها به منظور فراهم شــدن شرایط مطلوب 

بهداشتى درحال انجام است. 

 
افتتاح نهالستان توت در علویجه 
همزمان با هفته درختکارى، نهالستان توت در علویجه 
به بهره بردارى رسید. شــهردار علویجه گفت: دراین 
نهالستان به مساحت سه هزارو 500 مترمربع، 10 هزار 
اصله نهال توت کاشته شده است.مسعود قنبرى افزود: 
براى احداث این نهالســتان با هدف توســعه و ترویج 
فرهنگ درختکارى، بیــش از 250 میلیون ریال هزینه 

شده است.

خبر

 نایب رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگى اصفهان گفت: 
بسیارى از اقالم لوازم خانگى تولید شده در داخل، تنها برند خارجى بر روى آنها 

زده مى شود و هیچ نشانى از ساخت ایران بر روى آنها نیست.
حسین عبدلى با بیان اینکه پس از نوســانات بهاى دالر، برخى از شرکت ها 
اندکى قیمت لوازم خانگى را افزایش دادند و یا اینکه یک سرى تخفیف هاى 
ویژه آن را حذف کردند، اظهارداشت: به طور کلى در این مدت کاهش قیمت 
لوازم خانگى نداشتیم و افزایش قیمت ها در برخى اقالم بین پنج تا 10 درصد 

بوده است.
 LG ،وى با بیان اینکه مردم از برندهاى معروف لوازم خانگى مانند سامسونگ 
و اسنوا که در داخل تولید و مونتاژ مى شود، استقبال مى کنند، ادامه داد: تبلیغات 
کاالهاى داخلى، از جمله اقدامات مهم اتحادیه در راســتاى تشویق مردم به 
مصرف تولیدات داخلى است تا آنها زمینه مقایسه با برند خارجى را داشته باشند.

نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگى اصفهان، 
تصریح کرد: بســیارى از برندهاى لوازم خانگى که در بازار وجود دارد، مونتاژ 
است و اخیرا بسیارى از اقالم لوازم خانگى تولید شده در ایران، تنها برند خارجى 

بر روى آنها زده مى شود وهیچ نشانى از ساخت ایران بر روى آنها نیست.
وى با تاکید بر اینکه به دنبال این سیاست، کارخانجات داخل یک برند را در 
انحصار خود قرار مى دهند، اما این جایگاه هنوز ایده آل نیســت، افزود: براى 
نمونه در کشور کارخانه اى که آمادگى مونتاژ دارد برخى از اقالم لوازم خانگى را 
که ممکن است تولید آن در ایران مقرون به صرفه نباشد را از چین یا ترکیه وارد 

و بقیه قسمت هاى آن را مونتاژ مى کند.
عبدلى خاطرنشــان کرد: صنعت مونتاژ، صنعتى اســت که بــه تازگى وارد 
لــوازم خانگى شــده و از ایــن طریــق، مونتاژ تولیــدات داخلــى انجام 

مى شود.
وى با بیان اینکه وضعیت بازار نسبت به سال هاى گذشته چندان مناسب نیست 
و به طور معمول در آستانه شب عید بازار اندکى رونق مى گیرد، گفت: با وجود 
برپایى نمایشگاه لوازم خانگى در اصفهان و پیش بینى استقبال مردم از آن، 

متاسفانه حضور مردم مطابق با انتظارات پیش نرفت.

فروش لوازم خانگى داخلى با برند خارجى
این روزها هزاران قطعــه ماهى در زاینده رود 
به دلیل خشکســالى و کمبود شدید آب تلف
 شده اند و این یکى از تلخ ترین اتفاقاتى است 
که اصفهان و اصفهانى ها با آن مواجه هستند. 
دو ســال پیش هم چنین اتفاقــى افتاده بود و 
درحدود یک میلیون قطعه ماهى تلف شدند و 
ما امسال و در روزهاى پایانى سال 96 یک بار 
دیگر شاهد جان دادن موجودات در زاینده رود 
هستیم، رودى که باید جان و نفس بدهد، جان 
مى گیرد و خودش نیز روزهاى سخت و تلخى 

را مى گذارند، چیزى شبیه نفس هاى آخر.
این روزها به دلیل بســته شــدن زاینده رود و 
خشک شــدن رودخانه ،هزاران قطعه ماهى 
که آخرین زیستگاهشان، برکه هاى آب راکد 
در مســیر رودخانه زاینده رود بود، در حال تلف 

شدن هستند.
از جمله این محل ها، روبه روى محله اسماعیل 
ترخان شهرستان مبارکه، نزدیک پل، آب جمع 
شده است و این آب باقى مانده آب زاینده است 
که هنوز خشک نشده اســت و چند روز پیش 
تعداد زیادى ماهى در این محل تلف شــدند. 
اهالى این محل همــه از این موضوع ناراحت 
هســتند و به فرماندار خبر دادند. فرماندار هم 
بر اساس هماهنگى قرار شــد مقدارى آب در 
محل خالى کنند که دو شب گذشته این کار را 
انجام داده و آب خالى کردند و جان تعدادى از 

ماهى ها را نجات دادند. 

مرگ دسته جمعى 
هزاران ماهى در مبارکه

بنیاد شــهید و امور ایثارگران دو رسالت ترویج فرهنگ 
ایثار و شــهادت و خدمات رســانى به خانواده شهدا و 
ایثارگران به نمایندگى از سایر دســتگاه ها را عهده دار 
بوده، که نیازمند همکارى بیش از پیش دســتگاه ها در 

دستیابى به اهداف جامعه هدف مى باشد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان که 
در مجتمع فرهنگى مطبوعاتى، نشست خبرى خود را به 
مناسبت روز 22 اسفند سالروز گرامیداشت شهدا برگزار 
کرده بود با بیان این مطلب گفت: استراتژى ما در بنیاد 
شهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان رضایت جامعه 
ایثارگرى براى ارائه خدمات مطلوب، اشــتغال، درمان 

و... است.
داریوش وکیلى مى گوید: اشتغال جامعه ایثارگرى استان 
اصفهان بسیار حساس بوده و تا امروز شش هزار و 292 
نفر از فرزندان تحصیلکرده ایثارگر ما فاقد شغل هستند. 
از سوى دیگر علیرغم اینکه گام هاى بسیار خوبى براى 
درمان جامعه ایثارگرى در اســتان برداشته شده و این 
موضوع از اولویت هاى ما به شــمار مــى رود، اما چهار 
هزار نفر از والدین شهدا و جانبازان، دچار بیمارى هاى 

صعب العالج هستند.

فعالیت در جهــت مســکن دار کردن 
ایثارگران

وى ادامه داد: جمع کثیرى از جامعه ایثارگرى اســتان 
اصفهان هم مســکن ندارند هرچنــد فعالیت هایى در 
این راســتا صورت گرفته و اقدامات احــداث فاز اول 
هشــت هزار واحد مســکن در بهارســتان آغاز شده 
ولى فــاز دوم آن از زمان برگزارى انتخابــات تا امروز 
به خاطر اینکه بهارســتان مدتى شــهردار نداشت و به 
دنبال پروانه بودیــم، همچنان درگیر مســائل ادارى

 است.
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
گفت: اســتان اصفهان 23 هزار و 500 شــهید، 185 
شهید مدافع حرم، 50 هزار جانباز و سه هزارو 554 آزاده 
سرافراز دارد. این در حالى است که ما در کشور 17 هزار 

شهید ترور داریم.

گذرگاه ورود به ملکوت
وکیلى، شــهادت را گذرگاه ورود از دنیــا به ملکوت، از 
حســن به جمال، از عشق به وصال و شــهید را عاشق 

دلسوخته اى خواند که در حلقه وصل جز آتش نمى بیند 
و جان خود را تقدیم مى کند.

وى ادامه داد: شهید عاشــق جمال حق است و سمبل 
هدایت یافتگان زمینى و نورى براى تاریکى بشر و اگر 

شهدا نبودند، بشریت مى مرد. 
وى شهدا را از برترین ها و بهترین ها خواند که به مراتب 
کمال و عالى ترین درجه بندگى خدا رسیده اند و گفت: 
زندگى شهدا جاودانه بوده و در پیشگاه خداوند مقام دارند 
و امید است بتوانیم فرهنگ شهیدان را که نشأت گرفته 
از رسول اکرم(ص)، حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت 
امام حسین(ع) مى باشد بیش از پیش به نسل هاى بعد 

انتقال دهیم.

هرچه داریم از ایثارگران است
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با 
بیان اینکه انقالب اسالمى ایران هرچه دارد از مجاهدت 
ایثارگران و شهداست، گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، خدمات بسیار خوبى در مسائل فرهنگى 
با برپایى مراســم مختلف به جامعه هــدف ارائه داده

 است.

تحصیل 14 هزار دانشجوى فرزند شهید
وکیلــى مى گوید: مــا امــروز در بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران اســتان اصفهان، 14 هزار دانشجوى فرزند 
شــهید و ایثارگر در مقاطــع مختلف داریــم که 700 
فرزند شــهید و ایثارگر، در جمع افراد نخبه کشور قرار

 دارند. 
وى از چاپ فرهنگ اعالم شــهداى اصفهان خبر داد 
و گفــت: کتاب فرهنگنامه 400 شــهید ما در اســتان 
اصفهان در شرف چاپ اســت که امید است در سالروز 
فتح خرمشهر، رونمایى شود. همچنین بولتنى از وصایاى 
شهدا تهیه شده و در آینده از 420 فیلم مربوط به شهدا 
و خانواده هایشان و 50 عنوان کتاب نیز رونمایى خواهد 

شد.
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
مى گوید: از جامعه ایثارگرى اســتان، 1001 نفر قارى 

برتر و حافظ قرآن هستند.

خط مقدم امروز
وکیلى گفت: امروز خط مقدم جبهه شلمچه، دارخوین، 
خرمشــهر و... همین جاســت و باید همه تالش کنیم 

فرهنگ شــجاعت، ایثار و مردانگى شــهدا را به نسل 
جوان جامعه منتقل نماییم و اگر بتوانیم رسالت و آرمان 
شــهدا را انتقال دهیم، امنیت ملى کشــور را برقرار و 

تضمین کرده ایم.
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
گفت: 800 هزار برگ آثار شــهدا به صورت دیجیتال 
شامل خاطرات شهدا و همرزمانشان و... در مرکز اسناد 
بنیاد شهید و امرو ایثارگران استان اصفهان وجود دارد 

که مى توانیم عرضه کنیم.

برنامه هاى روز شهدا
وکیلــى دیدار بــا نماینــده ولــى فقیه در اســتان و

 امام جمعه اصفهان و استاندار استان، برگزارى مسابقات 
فرهنگى و ورزشى و... را از برنامه هاى روز گرامیداشت 
شهدا در اســتان اعالم کرد و گفت: امسال هشت هزار 
تهیه وام مســکن که میزان آن در شــهر اصفهان 80 
میلیون تومان و در شهرهاى کوچک 60 میلیون تومان 
به صورت قرض الحسنه است در اختیار بنیاد مسکن و 
امور ایثارگران استان اصفهان است اما محدودیت هایى 
دارد که بسیارى از جامعه هدف نمى توانند از آن استفاده 

کنند و رســانه ها باید کمک کنند تا مسئوالن بیش از 
گذشته با ما همراه باشند. 

گلستان شهدا هنوز به سامان نیست
وکیلى خاطرنشــان کرد: ما در اصفهان همواره «ُپز» 
شهداى دفن شده در گلستان شهدا را داده ایم، اما هنوز 
گلستان شهدا ساماندهى نشده، که نیازمند کمک همه 
اســت. این در حالى اســت که مرکز جامع توانبخشى 
جانبازان اصفهــان که زمینى هم در مجموعه شــهید 
کشــورى به این امر اختصاص یافتــه، هنوز کلنگزنى 
نشده و نیازمند حمایت اســتاندار، امام جمعه و شهردار 

اصفهان است.

مسئوالن به خانواده ها سرکشى کنند
وى مى گوید: امروز خانواده شهدا به ما نیازى ندارند، ولى 
مسئوالن باید به این خانواده ها سرکشى کنند تا به یاد 

ایثارگرى هاى آنان باشند. 
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
معتقد اســت ما قانون براى ایثارگران کــم نداریم اما 

مجرى اجراکننده نیست.
وى این را هم گفت که در طول ســال بیشــتر از 700 
مراســم مختلف در گلستان شــهداى اصفهان برگزار 
مى شــود و این مکان در حقیقت یــک مرکز فرهنگى 
است که مى طلبد زیباسازى گلزار شهدا در حد مطلوب 

مدنظر باشد.
وکیلى با بیان اینکه بیمه دى تا امروز، خدمات بســیار 
خوبى به جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان ارائه داده اســت، گفت: البته مــا براى تأمین 
تجهیزات و بخشــى از داروهاى پزشــکى مشکالتى 
داریم که ســعى مى کنیــم براى جامعه هــدف تأمین 

کنیم.

باید وصیت شهدا را رواج دهیم
وکیلى گفت: ما باید به وصیت شهدا که همانا توصیه به 
تقوا، وحدت و اخالق اسالمى است عملى کرده و آن را 

ترویج دهیم.
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
با قدردانى از تالش هاى اصحاب رســانه در طول سال 
براى انعکاس فعالیت هاى ایــن بنیاد، بر ترویج بیش از 
پیش فرهنگ ایثار و شــهادت توسط رســانه ها، تأکید 

کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان:

700 فرزند شهید و ایثارگر اصفهان نخبه هستند 

اشتغال جامعه 
ایثارگرى استان 

اصفهان بسیار حساس 
بوده و تا امروز شش 
هزار و 292 نفر از 

فرزندان تحصیلکرده 
ایثارگر ما فاقد شغل 

هستند. از سوى دیگر 
علیرغم اینکه گام هاى 

بسیار خوبى براى 
درمان جامعه ایثارگرى 

در استان برداشته 
شده و این موضوع 
از اولویت هاى ما به 

شمار مى رود، اما چهار 
هزار نفر از والدین 
شهدا و جانبازان، 
دچار بیمارى هاى 
صعب العالج هستند

ساسان اکبرزاده




