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آگهى مزایده زمین
شماره 2168- 96 مورخه 96/09/09

روابط عمومى شهردارى مشکات

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

شهردارى مشک ات مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است: 

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

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

5- شماره هاى تماس: 55683737- 031

نوبت دوم

آگهى مناقصه عمومى
 یک مرحله اى شماره 96-15

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب پرســنل روز کار و شیفت کار خود را طبق 
مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه به مدت یک سال از تاریخ 96/11/01 به پیمانکار واجد شرایط واگذار 

نماید. لذا از کلیه شرکت هاى حمل و نقل و تدارکاتى واجد شرایط که داراى:  
1- کد فعالیت صالحیت شده (کد شماره 1 حمل و نقل)، ممهور به مهر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 

اصفهان داراى تاریخ معتبر. 
2- گواهینامه تأیید صالحیت ایمنى ممهور به مهر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان. 

3- پروانه کسب، اساسنامه، رزومه، سوابق اجرایى مرتبط با کد شماره 1 حمل و نقل. 
4- توانایى اجرایى و مالى 

مى باشند دعوت مى شود با همراه داشتن مدارك کامل ظرف مدت 7 روز از تاریخ درج این آگهى به اداره تدارکات این 
شرکت واقع در اصفهان، ابتداى اتوبان ذوب آهن، انتهاى بلوار شفق، نیروگاه اصفهان، اداره تدارکات شرکت مدیریت 

تولید برق اصفهان مراجعه فرمایند. 
ضمناً جهت اطالع بیشتر مى توانید به سایت www.isfahanps.ir (بخش مناقصات) مراجعه نمایید. 

تلفن تماس: 5080 و 37895083- 031 (اداره تدارکات و کاال) 

آگهى مناقصه

مسعود منتظرى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

موضوع و اعتبار مناقصه: عملیات خرید سنگ قبور آرامستان شهردارى نجف آباد به همراه حکاکى و تحویل در 
آرامستان نجف آباد یا شعاع حداکثر پنج کیلومترى آن، با اعتبارى به مبلغ 5/220/000/000 ریال بدون تعدیل و ما 

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

موضوع مناقصه را به تشخیص فرد کارشناس و مطلع شهردارى دارا باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مناقصه، تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 96/10/05 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه 

نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 261/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مناق صه را طى فیش واریزى به حساب 
سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان 

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

پیشنهادات مختار مى باشد. 

نوبت اول 

آگهى مناقصه نوبت دوم

 على ساعدى- شهردار کلیشاد و سودرجان

شهردارى کلیشاد و سودرجان به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر در نظر 
دارد عملیات پیاده روسازى معابر سطح شهر را از اعتبارات سال 96 و براساس 
فهرست بهاى ابنیه سال 96 به پیمانکار واجد صالحیت از طریق مناقصه واگذار 
نماید. پیشنهاد دهندگان مى توانند جهت دریافت برگ آگهى و ضمائم مربوطه 
یا اطالعات بیشــتر تا آخر وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/10/09 به شهردارى 

کلیشاد و سودرجان مراجعه نمایند.
تلفن: 24- 37484023- 031

چاپ اول

16کانون ریزگرد و وضعیت بحرانى استانچرا نشستن طوالنى مدت مضر است؟ماجراى دوبله فیلم ماندگار «محمد رسول ا...(ص)» در 37 سال پیشروزدانشجو، حرکات موزون، نامه نگارى و باقى قضایا! قاتل مأمور ناجا بخشیده شد استانسالمتفرهنگ حوادث
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کاغذ و دومینوى نابودى 
مطبوعـات

حل مشکالت زرین  شهر 
نیازمند عزم جدى 
مدیریت شهرى است

جهان نما

سهم ایران از
دریاى خزر
20 درصد

نیست
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معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترك المنافع 
وزارت امورخارجه با انتقاد از برخى 
القائات به افکار عمومى مبنى بر 
اینکه نصف دریاى خزرسهم 
ایران است و یا اینکه سهم 
کشورمان از این دریا 
20 درصد است،  ...

دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: اقدام ترامپ در خواندن 

بیت المقدس به عنوان پایتخت 
رژیم صهیونیستى، باعث 
وحدت گسترده در جبهه 

مقاومت خواهد شد.
محسن رضایى در پاسخ 

به  ...
2

ترامپ، وحدت 
گسترده در 
جبهه مقاومت 
ایجاد کرد

4
البى قطر را دیدى 

آقاى تاج؟!
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تقریبًا مى شــد پیش بینى کــرد اى اف ســى خودش را 
با عربســتان در نمى انــدازد. در حالى کــه مصوبه کمیته 
مســابقات اى اف ســى، بازى تیــم هــا در زمین هاى
بى طرف را رد کرده بود، در مورد خاص ایران و عربســتان 
تصمیم جدیدى گرفته نشــد. وقتى این مســئله در کمیته

 اجرایى آسیا مطرح شد، این عربســتان و امارات بودند که 
مى خواستند با قطر بازى نکنند و بازى هاى شان در زمین 
بى طرف باشد اما البى قطرى ها خواســته آن دو کشور را 

ناکام گذاشت.

احتمال وقوع زلزله احتمال وقوع زلزله 77ریشترى در اصفهان، هر ریشترى در اصفهان، هر 33 هزار سال یکبار هزار سال یکبار
استاد برجسته دانشگاه: ناحیه اى شامل استان اصفهان، سنندج، اراك و همدان از لرزه خیزى پایینى برخوردار است استاد برجسته دانشگاه: ناحیه اى شامل استان اصفهان، سنندج، اراك و همدان از لرزه خیزى پایینى برخوردار است 

10

زهابى که از فاضالب چادگانى ها باقى مى ماند، وارد دریاچه سد زاینده رود مى شود ولى آلودگى زیادى ایجاد نمى کند

 طعنه مهناز افـــشار 
به سحر قریشى

خطر از 

گذشت

ىبه سحر قریشى ری ر ب
3

متأسفانه و علیرغم میل باطنى خود مجبور شدیم تا به 
خاطر گرانى کاغذ و همچنین مشکالت مالى فراوان که 
شرح بخشى از آن در شماره ویژه سالگرد روزنامه روایت 
شــد، تعداد صفحات روزنامه را کاهــش داده و قیمت 

روزنامه را نیز افزایش دهیم.
تأکید مى کنیم که مطلقًا نسبت به این موضوع رضایت 
نداشتیم و مدتها بود در برابر وقوع آن مقاومت مى کردیم. 
ولى شرایط به گونه اى بود که دیگر تاب و توان تحمل 

به انتها رسید و مجبور به اعمال تغییرات جارى شدیم.
هر چند اگر مسئولین اصفهان و بخصوص مجموعه اداره 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان به عنوان متولیان 
اصلى مطبوعات و رسانه ها، اندکى دلسوزى و همراهى 
داشتند، چنین شرایطى حاکم نمى شد، ولى در حالى که 
نوع کنش و عملکرد آنها، خود نیز بخشى از ماجراست، 

گریز از وضعیت فعلى ناگزیر بود.
نهایت آنکــه ضمن پــوزش صمیمانــه از مخاطبین 
محترم، امیدواریــم با تداوم حمایت همیشــگى آنان، 
شــرایط به گونه اى تغییر یابد که بتوانیم مانند گذشته، 

پر بار و مستقل به فعالیت خود ادامه دهیم.
ایرج ناظمى؛ سردبیر

پوزش و اعتذار

فاضالب چادگانى ها سر سفره اصفهانى ها!

4

خطر ازخطر از 

گذشتگذشت

رسید و مجبور به اعمال تغییرات جارى شدیم.  انتها
ر چند اگر مسئولین اصفهان و بخصوص مجموعه اداره 
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دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اقدام ترامپ در 
خواندن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستى، 

باعث وحدت گسترده در جبهه مقاومت خواهد شد.
محســن رضایى در پاسخ به ســئوالى مبنى بر اینکه این 
تصمیم رئیس جمهور آمریکا چه تأثیرى در معادالت منطقه 
و بخصوص جبهه مقاومت خواهد داشت، گفت: این اقدام 

ترامپ باعث وحدت گسترده در جبهه مقاومت خواهد شد.
وى افزود: اگر گذشته را در نظر داشته باشیم، خواهیم دید که 
پیش از این بین حماس و جمهورى اسالمى ایران اختالفات 
جزئى وجود داشت، بین فلسطینى ها و حزب ا... لبنان نوعى 
ســکوت بود و حتى در بین گروه هاى فلسطینى اختالف 

وجود داشت، اما این اقدام ترامپ، وحدت گسترده اى را بین 
نیروهاى مقاومت ایجاد خواهد کرد.

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: اقدام ترامپ 
هم جنگ طلبانه و اعالم جنگ اســت و هم اقدامى براى 

ناامن سازى منطقه و ماجراجویى آشکار به حساب مى آید.
وى ادامه داد: این اقدام، اهانت بزرگ به مســلمانان است؛ 
انتقال پایتخت یک رژیم غاصــب به بیت المقدس و ادامه 
محاصره مسجداالقصى اگر بزرگ تر از اشغال نباشد، کمتر 
از آن نیست، ظلمى صورت گرفته که حتى خود اروپایى ها 
که در به وجود آوردن رژیم صهیونیستى نقش داشتند، با آن 

مخالفت کردند.

معاون آســیا، اقیانوســیه و مشــترك المنافع وزارت 
امورخارجه با انتقاد از برخى القائــات به افکار عمومى 
مبنى بر اینکه نصف دریاى خزرســهم ایران اســت و 
یا اینکه سهم کشــورمان از این دریا 20 درصد است، 
اظهار کرد: این ســخنان با منطق حقوقى و بین المللى 

سازگار نیست.
ابراهیم رحیم پور گفت : بعد از 26 ســال از فروپاشــى 
شوروى  این ضرورت وجود دارد که هرچه زودتر تکلیف 
رژیم حقوقى دریاى خزر مشخص شود. پیش از فروپاشى 
شوروى، دو قرارداد که مربوط به ســال هاى 1921 و 
1940 اســت بین ایران و شــوروى  وجود داشت که 

قسمتى از آن مربوط به دریاى خزر بود ولى قانون مندى 
جامعى در مورد این دریاچه بین دو کشور حاکم نبود، از 
دیگر سو در آن مقطع شوروى با توجه به قدرتش تسلطى 
جدى بر این منطقه داشت و حضور ایران در این دریاچه 
بسیار محدود  بود. رحیم پور با بیان اینکه بعد از فروپاشى 
شوروى، روسیه با این سه کشور آذربایجان، ترکمنستان 
و قزاقســتان  در مورد برخى از مسائل از جمله در زمینه 
مرزى، دارایى ها و بدهى ها اختالفاتى داشت و این باعث 
مى شد که کار پیچیده تر شود، خاطرنشان کرد: اکنون 21 
سال است که از مذاکرات مربوط به دریاى خزر بین پنج 

کشور ساحلى مى گذرد.

ترامپ، وحدت گسترده در 
جبهه مقاومت ایجاد کرد

سهم ایران از
 دریاى خزر20 درصد نیست

کشف 100 بیسیم
 آمریکایى و ژاپنى 

پلیس پایتخت موفق شـد فردى را    تسنیم|
دستگیر کند که عالوه بر فروش تجهیزات مخابراتى 
و امنیتـى، قصـد فـروش 100 بیسـیم غیرقانونى از 
برندهـاى آمریکایى و ژاپنى را داشـت. مأموران پس 
از شناسایى این فرد و پیگیرى اقدامات وى و با توجه 
به فروش این تجهیزات امنیتى که به صورت غیرمجاز 
وارد کشـور شـده بود، در هماهنگى با مقـام قضائى 
دستور دسـتگیرى وى را اخذ کردند و پس از تکمیل 
اطالعـات مـورد نیاز توانسـتند ایـن فرد را دسـتگیر 

کنند.

سوپرالکچرى!
هـاى  فروشـگاه  از  یکـى  در    تسنیم|
شـهروند در تهـران، غرفـه کوچکـى افتتـاح شـده 
کـه در آن محصـوالت کشـاورزى خارجـى کـه 
عمدتـًا جـزو میوه هاى جنوب شـرق آسـیا هسـتند
 را به اسـم میـوه ایرانى و بـا قیمت هـاى نجومى هر 
کیلوگرم چند صد هـزار تومانى بفروش مى رسـانند! 
از جملـه در ایـن غرفـه، هویـج  آمریکایـى 90 هزار 
تومانى که علیرغم نوشـته التین آن، برچسب تولید 
داخلى بـر روى آن خـورده و نیـز بسـته 175 گرمى 
تمشـک  با قیمت کیلویى 480 هزار تومان به فروش

 مى رسد.

خورد و خوراك آقا خشایار!
  جام جم آنالین | خشـایار اعتمـادى متولد 
فروردین 1350 در تهران اسـت. این خواننده درباره 
مقوله سـالمت و بهداشت  مى گوید: شـب ها ساالد 
مى خورم و فقط در طول روز 4 یا 5 قاشق برنج مصرف 
مى کنم اما صبحانـه را مفصل مى خـورم. مربا اصال 
مصرف ندارم و عسل را جایگزین آن کرده ام. زیتون 
زیاد مى خورم. براى حفظ یـا تقویت صدا، گردو اصًال 
نمى خورم. بادمجان به هیچ عنوان مصرف نمى کنم. 
اگر خاطرتان باشد در مجموعه «قهوه تلخ» سیامک 
انصارى بادمجان که مى خورد صدایش تغییر مى کرد، 
من هم این گونه هستم. ماست نمى خورم. بوى چربى 
و از همـه چیز بدتر آلودگـى هوا بر صدایـم تأثیرگذار 

است.

خاورى کشته شده است؟
به تازگى در فضاى مجازى خبرى    نامه نیوز |
مبنى بر کشته شدن محمود رضا خاورى بانکدار سابق 
و یکى از متهمان اختالس 3 هـزار میلیارد تومانى در 
حال انتشار اسـت که تاکنون  صحت آن توسط هیچ 
منبع معتبرى مورد  تأیید قرار نگرفته است. به گزارش 
نامه نیوز، خاورى سـال 90 به بهانه بیمارى به کشور 

کانادا مهاجرت کرد. 
در همین حـال غالمحسـین اسـماعیلى رئیس کل 
دادگسترى اسـتان تهران از صدور حکم محکومیت 
خـاورى در چهـار عنـوان اتهامى به 30 سـال حبس 
وجزاى نقـدى و رد مـال محکـوم خبر داد. بـه گفته 
اسم اعیلى مقرر شده دادسرا اموال بدست آمده از وى 
را بفروش رسانده و از این طریق بخشى از محکومیت 

اجرا گردد.

ایران چهل و چهارمین 
تاجر بزرگ دنیاست

  تسنیم| بانک جهانى با اشـاره بـه تجارت 
خارجى 106 میلیـارد دالرى ایران در سـال میالدى 
گذشته اعالم کرد ایران در رتبه 44 جهان از این نظر 
قرار گرفته است. آمارهاى منتشر شده از سوى بانک 
جهانى نشـان مى دهد کل تجارت خارجـى ایران در 
سـال میالدى گذشـته بالغ بر 106 میلیارد دالر بوده 
که 66 میلیارد دالر از این رقم مربوط به صادرات و 40 
میلیارد دالر نیز مربوط به واردات ایران در این سـال 
بوده اسـت. بیشـترین تجارت خارجى در جهان طى 
سـال 2016 به آمریکا اختصاص داشته است. حجم 
تجارت خارجـى آمریـکا در این سـال 3705 میلیارد 
دالر اعالم شـده اسـت. پس از آمریکا، چین و آلمان  

قرار گرفته اند.

توئیتر

داستان تبادل گردشگر میان ایران و روسیه از زمان دعواى سیاسى این 
کشور با ترکیه آغاز شــد که آژانس فدرال گردشگرى روسیه تصمیم 
گرفت طرح جدیدى را با ایران پیاده کند و روس هاى فرهنگ دوست 
و نه اهل تفریح را به ایران بفرستد و در رفت وآمدهاى متعدد با همتایان 

ایرانى خود نیز لغو روادید بین دو کشور را مطرح کرد.
ســفیر روســیه در ایران گفته، بیش از 63 هزار ایرانى سال گذشته به 
کشورش سفر کردند و خبرگزارى اسپونتیک نیز به نقل از عضو هیات 
رییسه اتحادیه آژانس هاى توریستى روسیه  گزارش داده، «ایرانى هایى 
که از روسیه دیدن مى کنند، چهار برابر بیشتر از تعداد مسافران روس در 
ایران هستند.» سفارت روسیه در تهران نیز تابستان امسال اعالم کرد، 
روزانه 800 تا 900 روادید براى ایرانى ها صادر مى کند که بیشتر آن ها 

گردشگرى است، شرایط تا اینجا به نفع روسیه بوده است.
«لوان جاگاریان»، سفیر روسیه در ایران درباره دلیل سفر کمتر مردم 
کشــورش به ایران گفته: «ما نمى توانیم به زور گردشگران را به ایران 
بفرستیم، ایران کشورى باســتانى و تاریخى است، ولى محدودیت ها 
باعث مى شود که روس ها، کشــورهایى چون تایلند، امارات، اروپاى 
جنوبى و ترکیه را ترجیح دهند. ما این محدودیت ها را درك مى کنیم و 
آن را رعایت کرده و به آن احترام مى گذاریم، ولى گردشگران ما ترجیح 

مى دهند به جاى دیگرى سفر کنند.»
روس ها با همین تفکر تصمیم گرفته اند در زمین ایران بازى را به نفع خود 
تمام کنند. هر جمهورى و ایالِت روسیه مى خواهد بُرشى از این کیک 

قسمتش شود. هفته  گذشته هیأت گردشگرى باشقیرستان با پشتوانه 
فرمان دولت روسیه به ایران سفر کرد، پاى میز مذاکره با آژانس هاى 
ایرانى نشست و خیلى واضح اعالم کرد که آمده گردشگران بیشترى از 
ایران به باشقیرستان ببرد. آمارهاى کمیته گردشگرى دولت باشقیرستان 
نیز نشان مى دهد تا سال پیش یک هزار ایرانى به این منطقه سفر کرده 

بودند، اما این جمعیت امسال به 70 هزار نفر رسیده است.
جمهورى تاتارستان نیز به تازگى در دیدارى که با سرکنسول ایران در 
این منطقه داشته، از تمایالتش براى توسعه همکارى هاى گردشگرى 
با ایران سخن گفته و براى برقرارى خط پروازى مستقیم با ایران و سفر 
هیأت گردشگرى این کشور به منظور گسترش تعامالت خبر داده است.

حرکت روس ها در این مسیر آنچنان سرعت گرفته که بیشتر آژانس هاى 
ایرانى را نیز همراه کرده و آن ها را به فکر اجراى تورهاى بیشتر در روسیه 
و جمهورى هاى آن انداخته تا جذب روس هایى که محدودیت در ایران 

را بهانه نیامدن کرده اند.
با این حال یعقوب قاسمى عضو انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى 
و مدیر آژانس گردشــگرى که پیگیر برقرارى تعامل گردشگرى بین 
جمهورى تاتارستان روسیه و ایران است، از تمام کردن این معامله به 
نفع ایران سخن مى گوید و درباره جزییات آن به ایسنا توضیح مى دهد: 
با توجه به روابطى که بین ایران و روســیه برقرار شــده و نیز جمعیت 
گردشگران خروجى ایران، روسیه براى گسترش تعامالت گردشگرى به 
تالطم افتاده است. هفته ى گذشته هیأت گردشگرى باشقیرستان هم با 

این رویکرد به ایران سفر کرد که به آن ها پیشنهاد شد بخشى از جمعیت 
روسى که به ترکیه و دبى سفر مى کنند به جزیره کیش هدایت شوند.

او، موجى که در روسیه راه افتاده را تحت تاثیر سخنرانى و فرمان پوتین 
رییس جمهور روسیه مى داند و اظهار مى کند: آقاى پوتین بویژه در زمانى 
که روابط این کشور با ترکیه تیره شده بود، در مصاحبه اى اشاره کرد که 
چرا مردم کشورش به جاى ترکیه به ایران سفر نمى کنند؟ کشورى که 
تمدن و تاریخ پرسابقه اى دارد و روابط سیاسى روسیه با آن خوب است، 
یقینا این ســخنرانى در ترغیب آژانس هاى گردشگرى روسیه براى 
گسترش تعامالت و همکارى ها در ایران بى تاثیر نبوده است. وى ادامه 
مى دهد: تارتارستان جمهورى پولدارى است و ساالنه حدود یک میلیون 
نفر از چهار میلیون نفر جمعیت اش به تایلند، دبى و ترکیه سفر مى کنند.

اواسط ژانویه 30 توراپراتور از مسکو و تاتارستان به ایران سفر مى کنند 
تا کیش، شیراز و تهران را ببینند. قرار است پروازهاى چارتر فقط براى 

روس ها با قیمت ارزان راه اندازى شود.
قاسمى اضافه مى کند: هرچند که مقامات این جمهورى در اندیشه ى 
جذب ایرانى هاى بیشتر هستند، ولى ما با توجه به جمعیت گردشگران 
تاتارستان در دیدارى که با رییس جمهور این منطقه داشتیم، برقرارى 
دو پرواز در هفته بین قازان، کیش و تهران را مطرح کردیم که هدف آن، 

جذب گردشگران روس به جزیره کیش بود.
او اظهار مى کند: ما همیشه از تبدیِل جزیره کیش به مقصد گردشگرى 

روس ها حرف مى زنیم، اما این دفعه مى خواهیم عمل کنیم.

تالش ایران براى برقرارى توازن در گردشگرى با روسیه

روس ها سر از جزیره کیش در مى آورند؟

خبر افزایــش تعرفــه واردات کاغذ و تحریــر روزنامه  در چند 
روز گذشــته، واکنش برخى از روزنامه هــاى خصوصى را به 
دنبال داشــت و در این میان برخى روزنامه هــا اعالم کردند 
که در اعتراض بــه گران شــدن کاغذ براى مدتــى فقط به 
صورت الکترونیکى منتشــر خواهند شــد. در ایــن باره مدیر 
مسئول روزنامه «شــرق» گفت: اگر دولت بخواهد تعرفه هاى 
واردات کاغذ را افزایش دهد، نشــان مى دهد که بدیهى ترین 
ادبیــات مدیریت را هم متوجه نیســت، به دلیــل اینکه ما در 
شــرایطى قرار داریم که کاغذ پیدا نمى شــود و اگر هم کاغذ 
موجود باشــد باید با قیمت گزافى یعنى 60 درصد بیشــتر از 
قیمت یک ماه گذشــته پول بدهند تا بتوانند نقدى خریدارى

 کنند.
مهــدى رحمانیان در گفتگو با ایســنا با اشــاره بــه وضعیت 
موجودى کاغذ و تاثیــر آن بر مطبوعات اظهــار کرد: با توجه 
به وضعیتى که بر مطبوعات حاکم است، در حال حاضر عالوه 
بر مشکالت گذشــته، این مشــکل هم اضافه شده است. من 
بر اســاس خبرهایى که دارم مى دانم حدود هفت یا هشــت 
روزنامه بــه دلیل اینکــه کاغذ ندارنــد، چاپ نمى شــوند و 
این وضعیت بقیه نشــریات را هم به شــکل دومینــووار دربر

مى گیرد. 
مدیر مسئول روزنامه «شــرق» اضافه کرد: متولیان امر رسانه 
و صنعت هــر دو در یک کماى خود خواســته فــرو رفته اند و 
رســانه ها مجبورند خودشــان مســائل خود را حــل کنند. 
برخى بــا تعطیل کردن چنــد روزه، برخى با کاهــش تیراژ و 
صفحه و ....، کج دار و مریز پیش مى رونــد تا ببینند چه اتفاقى 

مى افتد.

کاغذ و دومینوى نابودى 
مطبوعـات

در حالى که مسئوالن بخش خصوصى از وجود گوشت 
گیاهى کیلویى 7000 تومانى و چلوکباب 1000 تومانى 
در بازار خبر داده بودند، وزارت جهاد کشاورزى به عنوان 
متولى تولید انواع گوشت و محصوالت پروتئینى، خبرى 

از این مساله ندارد.
به گــزارش ایســنا، چندى پیــش رییــس اتحادیه 
کبابــى، حلیم و آشــپزندگان مشــابه ضمن هشــدار 

نســبت بــه مصــرف اســانس ها و طعم دهنده هاى
 ســرطان زا در واحدهــاى غیرمجازگفــت: حتى دنبه 
و چربــى کیلویى 13 هزار تومان اســت حــال چگونه 
مى شود گوشتى به نام گیاهى و به اســم استاندارد و به 
قیمت 7000 تومان وارد بازار شــود که بــا هر کیلوى 
آن مى توان 10 ســیخ کباب تهیه کرد که با احتســاب 
برنج هندى و ظــرف یک بار مصرف غیراســتاندارد در 
نهایت هزینه یک پرس چلوکبــاب حدود 1000 تومان 
مى شــود؟ به گفته محمــدى، عده اى ایــن چلوکباب 
را به قیمت 3000 تومان مى فروشــند امــا باید توجه 
داشــت این نــوع غذاهــا مشــکالت و بیمارى هاى 
متعــددى مى توانــد بــراى مردم بــه همراه داشــته 

باشد.
این اظهــارات در حالى مطرح مى شــود که محمدرضا 
مالصالحــى رییــس مرکز اصــالح نــژاد دام وزارت 
جهاد کشــاورزى در این زمینه گفت احتماًال منظور از 

گوشت هاى گیاهى، کنجاله سویا باشد که سال هاست 
به عنوان جایگزین گوشــت توســط برخــى افراد که 
دچار بیمارى هاى خاص هســتند یا نمى خواهند به هر 
دلیلى گوشــت قرمز مصرف کنند، مورد اســتفاده قرار

 مى گیرد.
وى با بیان اینکه تولید گوشــت گیاهى در کشور نداریم 
و هیچ اطالعى در این زمینه در دسترس نیست، افزود: 
سوال اینجاســت که چنین واحدهایى مجوز خود را از 
چه ســازمان، نهاد و ارگانى مى گیرند و چگونه مى شود 
کنجاله ســویا را در دماى باال کباب کــرد، چرا که این 
محصول اگر به عنوان گوشــت گیاهى مدنظر باشــد 
در حرارت تهیه کباب کوبیده نمى توانــد دوام بیاورد و 

مى سوزد.

معماى چلوکباب 1000 تومانى!
چیزى به نام گوشت گیاهى هم رسید

رئیس جمهور آمریکا بامداد شنبه در جمع هوادارانش در فلوریدا بار 
دیگر از توافق هسته اى ایران به عنوان «فاجعه اى تمام عیار» یاد کرد.
«دونالد ترامپ» گفت: «بــراى جلوگیرى از دســت یابى ایران به 
ســالح هاى اتمى، من اخیراً از تأیید فاجعه اى موســوم به توافق 

هسته اى ایران خوددارى کردم. فاجعه اى تمام عیار!»
ترامپ در ادامه گفت: «ما به آنها 150 میلیارد دالر دادیم. اما حاال نکته 

اینجا است. ما 1.8 میلیارد دالر پول نقد به آنها دادیم!  این پول نقد 
آنقدر زیاد بود که آنها مجبور شدند از کشورهاى دیگر کمک بگیرند، 
چون ما به اندازه کافى پول نقد نداشتیم.» ترامپ گفت: «در واشنگتن 
دى ســى، آنها هواپیماها را با پول نقد پر کردند. باورتان مى شــود، 
رئیس جمهورى همچین قدرتى داشته باشد؟من نمى خواهم هرگز 

این را امتحان کنم.»

 رئیس جمهــور آمریــکا اضافه کــرد: «باورتان مى شــود 
رئیس جمهور این قدرت را داشته باشد که [گالن هاى] پر از 
پول نقد را براى ایران بفرستد؟  1.8 میلیارد دالر را احتماالً 
براى آزادى گروگان ها فرســتادند. خیلى غم انگیز است. 
ما این کار را انجام نمى دهیم. ما ایــن کار را دیگر انجام

 نمى دهیم.»

ترامپ: به ایران 1/8 میلیارد دالر پول دادیم

نصف جهان در انتهاى مراسم روز دانشجو که چند روز پیش 
در سالن شهید چمران دانشــگاه آزاد نجف آباد برگزار شد و 
فیلمى از آن در شبکه هاى اجتماعى دست به دست مى گردد، 
دانشجویان پسر  همزمان با اجراى موسیقى درروى سن به 
رقص و پایکوبى مى پردازند و دختران دانشجو نیز با شادى 
و همچنین با در دست داشتن گوشى تلفن همراه خود از آنها 
فیلمبردارى مى کنند. این اتفاق باعث شد على اکبر والیتى 
رئیس هیأت موسس و هیأت امناى دانشگاه آزاد اسالمى در 
نامه اى به رئیس واحد نجف آباد این دانشگاه، نسبت به بروز 
برخى حواشى در مراسم روز دانشجو که در این واحد برگزار 

شد، تذکر دهد.
والیتى در نامه خود به مهران مجلسى آورده است: «اطالعات 
موثق واصله حکایت از این دارد که مراسم بزرگداشت روز 16 
آذر سال جارى در دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد شامل دو 
بخش بوده اســت: بخش اول با حضور خانواده معزز شهید 
محسن حججى و مبتنى بر ارزشــهاى متعالى جمهورى 
اسالمى و در شأن بزرگداشــت شهداى نهضت ملى شدن 
صنعت نفت، انقالب اســالمى، دفاع مقدس و دفاع از حرم 

و به طور کلى در شأن دانشجویان عزیز جمهورى اسالمى 
ایران بوده است. لیکن متاســفانه بخش دوم مراسم دور از  
شأن دانشجو، استاد و عرصه دانشگاه، در کمال ابتذال بود که 

روح شهید احمد کاظمى و شهید حججى از آن بیزار است.»
سرپرست دانشگاه آزاد واحد نجف آباد هم در واکنش به نامه 
رئیس هیئت امنا و هئیت مؤسس دانشــگاه آزاد و طى نامه 
اى به وى، اعالم کرده با دانشــجویانى که حرکات موزون

 انجام داده اند برخورد انضباطى صورت گرفته است. 
مهران مجلسى در این نامه با ابراز تأسف از بروز برخى حواشى 
در مراســم روز دانشــجو در این واحد آورده است: «به نظر 
مى رسد تصاویر مربوط به حواشى مراسم با غرض ورزى و 

برنامه ریزى از پیش تعیین شده منتشر شده است.»
در بخش دیگرى از این نامه خطاب به والیتى تأکید شده : 
«با پیگیرى سریع و به موقع مسئولین دانشگاه، افراد خاطى 
شناسایى و اقدامات قانونى صورت پذیرفته است لذا ضمن 
تقدیر و تشــکر از عنایت ویژه حضرتعالــى اطمینان خاطر 
مى دهیم ضمن جلوگیرى از تکرار چنین اعمال ناشایستى 

نهایت تالش خود را به کار خواهیم بست.» 

روزدانشجو، حرکات موزون، نامه نگارى و باقى قضایا!

 محمدرضا 
د دام وزارت 
ًال منظور از 

مى سوزد.

شــود 
ز 
الً 
 
م
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چند روز پیش، بهناز شفیعى مربى موتورسوارى نیکى 
کریمى که او را براى موتورسوارى براى ایفاى نقش در 
فیلم «آذر» آموزش داده، مدعى شد که نیکى کریمى 
دستمزدش را نداده و او را از اینســتاگرام بالك کرده 
است. او همچنین گفت که کریمى از او خواسته به کسى 
نگوید که بدلکارى در این فیلم را انجام داده تا همه فکر 
کنند کریمى خودش موتورسوارى کرده است. شفیعى 
درباره اینکه چرا با پیگیرى دستمزدش را دریافت نکرد 
اظهار داشــت: به مدیر تولید زنگ زدم. آن ها گفتند ما 
هزینه ها را پرداخت کرده ایم؛ بــه نیکی کریمی زنگ 
بزنید. به او زنگ زدم اما نتوانســتم به نتیجه اي برسم. 
همین موضوع سبب شــد در یک فیلم سینمایی دیگر 
بازي کنم که نقش خودم را در آن فیلم دارم و بدلکار یا 
مربی شخص دیگري نیســتم. تجربه تلخی که از این 
فیلم داشتم، سبب شد تا قید همکاري با دیگر بازیگران 

را بزنم و خودم بازي کنم.
حاال جانشین تهیه کننده «آذر» در واکنش صحبت هاى 
شــفیعى اعالم کرده که او تمام پولش را بدون تاخیر 
دریافت کرده و مدارك آن هم موجود اســت. ســعید 
پاکســتانى جانشــین نیکى کریمى درباره ادعاهاى

 بهناز شفیعى مربى موتورسوارى در صفحه اینستاگرام 
خود نوشــت: «در ارتباط با فیلــم «آذر»، مجموعا دو 
قرارداد با خانم بهناز شــفیعى تنظیم شده که موضوع 
قرار داد اول، اموزش موتور ســوارى بــه خانم نیکى 
کریمى بوده  و طبق رســیدهاى موجود که به امضاء 
شخص ایشان نیز رسیده است، خانم بهناز شفیعى بدون 
تاخیر کل مبلغ هر دو قرارداد را دریافت داشته و تسویه 

حساب نموده است»
او برخــالف صحبت هاى شــفیعى تاکیــد مى کند 
که در اکثر صحنه هــا نیکى کریمى خــودش راننده

 موتور سیکلت بود در «آذر» بوده است: «اما در رابطه  
با بحث بدلکارى که ایشــان به آن اشــاره نموده اند، 
با وجودى  که خانم شــفیعى کل دســتمزد مربوط به 
بدلــکارى را دریافت کــرده بودند، معذلــک در اکثر 
صحنه هــا، خانم نیکى کریمى شــخصًا راکب موتور 
سیکلت بوده و حتى در صحنه اى که نیازمند  استفاده 
از بدلکار حرفــه اى مى بود، از انجا که خانم شــفیعى 
توانایى اجراى این بخش را نداشتند لذا بناچار از بدلکار 
حرفه اى استفاده شده اســت که کلیه اسناد و مدارك 

موجود بوده که در صورت لزوم منتشر خواهد شد.»

از روز چهارشنبه 15 آذر هفته فیلم هاى ایرانى در 
پاریس آغاز به کار کرد. در هفته فیلم هاى ایرانى 
در پاریس قرار اســت فیلم هاى مطرح سینماى 

ایران به نمایش دربیاید.
فیلم سینمایى لیال ساخته داریوش مهرجویى که 
این روزها در ســینماهاى هنر و تجربه مجدد به 
روى پرده رفته است در سینماهاى فرانسه هر روز 
در چهار سانس به روى پرده رفت که با استقبال 

تماشاگران روبرو شد.
فیلم «لــرد» که با نــام فرانســوى « یک مرد 
درستکار» در فرانســه به نمایش درآمده است 
توانســته است در هشت سالن شــهر پاریس به 
روى پرده برود و مخاطبان زیادى را به پاى این 

فیلم بنشاند.
در مطبوعات فرانســه تبلیغات زیادى پیرامون 
نمایش این دو فیلم شــده اســت و سینماهاى 
فرانســه این روزها میزبان فیلم ها و هنرمندان 
سینماى ایران اســت. از طرفى اکران یک فیلم 
فرانسوى با نام «ســانتا وسى» با بازى گلشیفته 
فراهانى در 27 سالن سینما در پاریس و استقبال 
2000 نفرى در هفته نخســت اکران خود دیگر 
رخداد مهم ســینمایى در این شهر به شمار

 مى رود.

گذشــته  پنجشــنبه  روز 
ویدیویى از سحر قریشى 
بازیگر سینما و تلویزیون 
منتشــر شــد که در آن 
از عــدم موافقــت اش 
با حضــور زنــان در 
ورزشــگاه گفته بود. 
در گفــت و گویــى 
گفت که دوست ندارد 
هیچ وقت به ورزشگاه 

فوتبال برود. همچنین او 
اعالم کرد که مخالف حضور 

زنان در ورزشگاه ها است. او در پاسخ 
به این سوال که دوســت دارد به 
استادیوم برود پاسخ داد: «دوست 
ندارم برم استادیوم، از اینکه کنار 
تعداد زیــادى آقا قــرار بگیرم 
منقلب مى شم، احساس امنیتم 

رو از دست مى دم.»
حاال مهناز افشــار در توییتى 
به قریشــى واکنش نشان 
داده اســت: «نمیشه خیلى 
راحت حق نیمــى از جامعه 
رو انکار کرد چون یک نفر 
وقتى در کنار مــردان قرار 
مى گیره ”منقلب“میشه!» 
او از هشتگ «زنان_علیه_
زنان» استفاده کرده است.

مهران مدیرى، مجرى و ســازنده برنامه «دورهمى» 
اعالم کرد: «ضبط سرى سوم مجموعه «دورهمى» را 
آغاز کردیم و تاریخ پخش به زودى خواهد بود.» مهران 
مدیرى سپس تاکید کرد که ساعت و شب هاى پخش 

برنامه «دورهمى» به زودى اعالم خواهد شد.
او توضیح داد: «سعى کردیم سرى سوم دورهمى هم از 
لحاظ ساختار، هم ریتم و هم به لحاظ حضور مهمانان 
از دو ســرى قبل جذاب تر باشد.» مدیرى همچنین از 
اعمال تغییراتى در دکور، نور و بخش هاى دیگر برنامه 

«دورهمى» خبر داد.

این کارگردان و بازیگر خطاب به 
مخاطبان برنامه «دورهمى» گفت: 
«امیدواریم سرى سوم را بیشتر دوست داشته 
باشید و برایتان جذاب تر باشد.» او در پایان تأکید کرد: 
«به زودى از شبکه نسیم شــاهد پخش سرى جدید 

«دورهمى» خواهید بود.»
همانند دو ســرى گذشــته اول مارکت اسپانسر این 
برنامه تلویزیونى خواهد بود. بنا بر اخبار منتشــر شده 
ســحر ولدبیگى به گروه «دورهمى» پیوسته است و 
قرار است همراه با سروش جمشیدى ایفاگر آیتم هاى 

نمایشى این مجموعه باشند.
مدیرى در هر قســمت از ســرى قبلى «دورهمى» 

میزبــان چهره هاى مختلف هنرى، ورزشــى، علمى 
و ... بــود. برنامه اى که با اجــازه از چهره ها و صنوف 
مختلف نگاهــى طنز و فکاهه به مســائل روز جامعه 
داشت و بارها از ســوى اقشــار جامعه مورد نقد قرار 
گرفت. شروع متفاوت مدیرى در تلویزیون و رسیدن به 
چارچوبى صحیح از طنز و استندآپ کمدى در فرهنگ 
ایرانى مخاطبان بســیارى را توانســت به خود جذب

 کند.
اما پس از اتمام «دورهمى» در تابستان امسال (1396) 
یک سوال در ذهن ها شکل گرفت؛ سرنوشت حراجى 
«موزه دورهمــى» و مزایده هدایاى ایــن برنامه چه 

مى شود؟

«موزه دورهمى» از جمله ســوال هاى همیشــگى 
مدیرى از مهمانان خــود بود و از آنها مى خواســت 
تا هدیه اى را به رســم یادب ود به «مــوزه دورهمى» 
اهدا کننــد تا با فــروش آنهــا و برگــزارى مزایده 
مبالــغ دریافــت شــده بــه نفــع خیریه هــا خرج

 شود.
حراج هدایاى «موزه دورهمى» بــه نفع خیریه یکى 
از پیامدهاى مثبت «دورهمى» بود. براســاس آنچه 
تا امروز مشخص شــده اســت، عواید حراج «موزه 
دورهمى» براى زلزله زدگان صرف مى شود و به زودى 

در فصل سوم این برنامه شاهد این حراجى 
خواهیم بود.

بازیگر تلویزیون و سینما گفت: عمل پارگى دیسک 
کمر امیر نورى موفقیت آمیز بوده است و این بازیگر 

باید دوره نقاهت خود را بگذراند.
سید على صالحى درباره وضعیت جسمانى امیر نورى 
گفت: سال ها بود که این بازیگر از دیسک کمر رنج 
مى برد اما با توجه به این که درباره بهبود دیسک کمر 

بعد از جراحى اما و اگر وجود 
دارد؛ اقدام به جراحى 

نکرده بود.
وى افزود: این بازیگر تاکید داشت که وقتى پزشک 
حاذقى مثل دکتر  مسعود شــیروانى از تیم پروفسور 
سمیعى وجود دارند که ســابقه جراحى هاى موفقى 
مثل جراحى مجید صالحى را در ســابقه پزشــکى 
خود دارد مى توان اعتمــاد کرد و تحت عمل جراحى 
قرار گرفت، بنابراین باالخره تصمیم گرفت تا تحت 
جراحى قرار گیرد.بازیگر کمربندها را بببندیم درباره 
جراحى امیر نورى اظهار کرد: به دلیل شرایط خاصى 
که دیسک کمر بعد از جراحى دارد امیر چند روز باید در 
بیمارستان بماند و بعد از آن در خانه مدتى را استراحت 

کند.

فیلم ســینمایى «محمد رســول ا...(ص)» از جمله معدود فیلم هایى 
اســت که در ذهن مخاطبان ایرانــى جایگاه ویــژه اى دارد و از جمله 
آثار نوســتالژیکى اســت که موســیقى و دوبله منحصر بــه فرد آن 
پس از گذشــت نزدیک به 4 دهه همچنان مورد عالقــه مردم ایران 
اســت و تا به حال نیز چندین بار از شــبکه هاى مختلف سیما پخش 

شده است.
ایــن فیلــم «The Message» کــه در ایــران بــا نــام

 «محمد رسول ا...(ص)» شناخته مى شود، در سال 1976 به کارگردانى 
مصطفى عقاد ساخته شده است. این فیلم داستان زندگى پیامبر اسالم 
اســت و آنتونى کوئین در نقش حمزه عموى پیامبر(ص)، ایرنه پاپاس 
(هند جگرخوار)، مایکل آنســارا (ابوســفیان بن حرب) و جانى ســکا

 (بالل حبشى) ایفاى نقش کرده اند.
منوچهر اسماعیلى، رفعت هاشم پور، نصرا... مدقالچى، ناصر طهماسب، 
ناصر ممدوح، احمد رســول زاده، زنده یاد آرشــاك قوکاسیان، سعید 
مظفرى، نصرت ا... حمیدى، غالمعلى افشــاریه، بدرى نورالهى، بهرام 
زند، جالل مقامى، ناصر خاورى، محمد على دیباج، ســیامک اطلسى، 

منوچهر اسماعیلى، صادق ماهرو، حسین معمارزاده، ایرج رضایى، عباس 
تجلى، محمود فاطمى، جواد پزشکیان، شــهروز ملک آرایى، حسین 
معمارزاده، عبدا... العمرانى، آذر دانشى و ... نیز دوبلورهاى مشهور و بنام 

کشورمان بودند که در دوبله این اثر سنگ تمام گذاشتند. 
یکى از این دوبلورها که صداى او به همراه موســیقى جادویى فیلم به 
خوبى روى کار نشسته، «نصرا... مدقالچى» است که به جاى ابوسفیان 

با بازى مایکل آنسارا سخن گفته است. 
این هنرمند که این روزها در 73 ســالگى به ســر مى برد، درباره دوبله 
فیلم ســینمایى «محمد رســول ا...(ص)» گفت: این فیلم سینمایى 
پس از وقوع انقالب اسالمى و در تابستان ســال 58 دوبله شد. آقاى 
حسین شایگان زحمت دوبله فیلم را کشید و پس از انجام مراحل فنى، 
در سینماها به اکران درآمد. خاطرم هســت که آن زمان افتتاحیه فیلم 
در سینما فرهنگ برگزار شــد و اولین اکران با حضور آیت ا... هاشمى 
رفســنجانى صورت گرفته که البته آن زمان من در این مراسم حضور 

نداشتم. 
وى درباره ترجمه فیلم توضیح داد: آقاى شایگان با تبحر خاصى این اثر 

را ترجمه کرده بودند و ما نیز واو به واو آن را گفتیم. تنها برخى کلمات و 
آواها براى بهتر سینک شدن اثر تغییرات اندکى داشتند و ما نیز کامال 

مطابق با متن کار دوبله را انجام دادیم. 
وى همچنین درباره انتخابش براى دوبله شخصیت ابوسفیان نیز عنوان 
داشت: ابتدا قرار نبود من به جاى این شخصیت سخن بگویم ولى بعداً 
طبق نظر آقاى منوچهر محمدى که مدیر دوبالژ کار بودند، قرار شد من 

به جاى ابوسفیان سخن بگویم.
مدقالچى در پاسخ به این سوال که دوبله فیلم «محمد رسول ا...(ص)» 
چقدر به طول انجامید نیز توضیح داد: دوبله ایــن فیلم 3 روز کار برد.

 2 روز دوبله فیلم به طول انجامید و یک روز گفتن نریشــن ها و تغییر و 
لیپسینک کار. 

وى ادامه داد: آقاى اســماعیلى چیدمان بسیار خوبى داشت و همه هم 
با تمام توان پاى کار آمدند. بعد از اینکه دوبله به پایان رسید از آنجایى 
که از اول قرارداد بسته بودند که فیلم هر جاى دنیا دوبله شد، باند صدا 
را بفرستند که میکس بشود، فیلم به لندن فرستاده شد و پس از میکس 
نهایى، آقاى عقاد کارگردان فیلم، دوبله نســخه فارسى را تماشا کرده 

بودند. ایشان بنا به گفته آقاى مجتهدزاده پس از تماشاى دوبله نسخه 
فارسى به شدت شگفت زده شده بودند و دو بار آن را دیده بودند. بعد هم 
گفته بودند که من همین ابوسفیان را مى خواستم و به خاطر ابوسفیان 

فیلم را دوبار نگاه کرد. 
مدقالچى با بیان اینکه فیلم ســینمایى «محمدرسول ا...(ص)» به 12 
زبان دیگر در دنیا ترجمه شده، در پاسخ به این سوال که خود شما اولین 
بار نسخه کامل دوبله شده این فیلم را کجا تماشا کردید؟ عنوان داشت: 
فکر مى کنم اولین بار فیلم را در خانه دیدم. نســخه ویدئویى فیلم را از 
دوســتان که کارهاى نهایى فیلم را انجام داده بودند گرفتم و در خانه 
تماشا کردم. یادم هست آن زمان اکران بسیار موفقى هم فیلم داشت و 

ما شگفت زده شده بودیم.
وى در پایان گفت: همه ما مســلمان هستیم و حساسیت هاى ویژه اى 
نســبت به دینمان داریم. این فیلم اولین فیلمى است که درباره اسالم 

ساخته شده است و طبیعى است که حساسیت هاى فکرى داریم 
و این حس هم از ما دور نبوده و در نهایت باعث شده تا ما در 

دوبله فیلم سنگ تمام بگذاریم.

 طعنه 
مهناز افشار

 به سحر قریشى

پخش «دورهمى»، به زودى

ادامه ماجراى شاگرد و مربى در پشت صحنه سینماى ایران 

نیکى کریمى خودش موتور سوارى بلد است! جراحى پارگى دیسک 
کمر بازیگر کمدى 

توسط تیم
 پروفسور سمیعى

استقبال پاریسى ها 
از فیلم هاى ایرانى

ماجراى دوبله فیلم ماندگار «محمد رسول ا... (ص)» در 37 سال پیش

و شاهکار، اینگونه متولد شد...و شاهکار، اینگونه متولد شد...

است. او همچنین گفت که ک
نگویدکه بدلکارى در این فی
کنند کریمىخودش موتورس
درباره اینکه چرا با پیگیرىد
اظهار داشــت: به مدیر تولی
هزینه ها را پرداخت کرده ایم
بزنید. به او زنگ زدم اما نتوان
همین موضوع سبب شــد د
بازي کنم که نقش خودم را
مربی شخص دیگري نیســ
فیلم داشتم، سبب شد تا قید

را بزنم و خودم بازي کنم.
حاال جانشین تهیه کننده «آذ
شــفیعى اعالم کرده که او
دریافت کرده و مدارك آن ه
پاکســتانى جانشــین نیکى

میزبــان چهره هاى مختلفاین کارگردان و بازیگرازیگر خطاب به 
ا

و وججود بعد از جراحى اما و اگر
دارد؛ اقدام به جراحىى

بیمارستان بماند و بعد از آن در خانه مدتى را استراحت 
کند.

پخش «دو

با بازى گلشیفته ســانتا وسى فرانسوى با نام 
7فراهانى در 27 سالن سینما در پاریس و استقبال
2000 نفرى در هفته نخســت اکران خود دیگر
رخداد مهم ســینمایى در این شهر به شمار

 مى رود.

گذشــته  پنجشــنبه  روز 
ویدیویى از سحر قریشى 
بازیگر سینما و تلویزیون 
منتشــر شــد که در آن 
از عــدم موافقــت اش 
با حضــور زنــان در 
ورزشــگاه گفته بود. 
در گفــت و گویــى 
گفت که دوست ندارد 
هیچ وقت به ورزشگاه 

فوتبال برود. همچنین او 
اعالم کرد که مخالف حضور

خخاسخ زنان در ورزشگاه ها است. او در پ
ه به به این سوال که دوســت دارد
پاسخ داد: «دوست استادیوم برود
ندارم برم استادیوم، از اینکه کنار 
تعداد زیــادى آقا قــرار بگیرم 
منقلب مى شم، احساس امنیتم 

رو از دست مى دم.»
حاال مهناز افشــار در توییتى 
به قریشــى واکنش نشان 
داده اســت: «نمیشه خیلى
راحت حق نیمــى از جامعه 
رو انکار کرد چون یک نفر 
وقتى در کنار مــردان قرار 
مى گیره ”منقلب“میشه!» 
او از هشتگ «زنان_علیه_
زنان» استفاده کرده است.

یم بو
فت: همه ما مســلمان هستیم و حساسیت هاى ویژه اى 
مان داریم. این فیلم اولین فیلمى است که درباره اسالم 

ت و طبیعى است که حساسیت هاى فکرى داریم 
نهایت باعث شده تا ما در  از ما دور نبوده و در

گ تمام بگذاریم.

ن طعنه نهط  طعنهطعنهطعنهط
افشامهناز افشار رمهنازافشارمهنازافشارنازافشانا ز ره ز ه

ىىىىشى ش به سحر قری شق ق یشه ق قریشبهسح قریشىبهسحر ىبهسحر ری ر ىىىىىب ری ر ب
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نصف جهــان  مصاف ســپاهان- استقالل جنگ 
گلرهاى جوان دو تیم بود گه زردها حســابى این 
جنگ را باختند.هفته پایانى نیم فصل لیگ برتر، 
درخشش دروازه بان ها بود. بعد از این که در ابتداى 
هفته در فوتبال اروپا عملکرد دخه آ مقابل آرسنال 
همه را متحیر کــرد و زبانزد فوتبالى ها شــد، در 
فوتبال داخلى هم نوبت بیرانوند و حسین حسینى 
بود که با عملکرد خوبشان حریفانشان را در رسیدن 
به گل و امتیــاز ناکام بگذارند. حســینى در دیدار
 استقالل- سپاهان کابوس بزرگ زردهاى اصفهان بود.

 بیرانوند که معموًال عادت ندارد در طول 90 دقیقه 
شیرجه و سیو زیادى داشــته باشد در بازى مقابل 
سپیدرود ترك عادت کرد و با چند واکنش فوق العاده 
بعد از مدت ها رابطه بد با هواداران پرسپولیس دل 
آنها را بدست آورد. حسین حسینى  در بازى مقابل 
سپاهان سنگ تمام گذاشت و از سه امتیاز ارزشمند 
اســتقالل که بعد از مدت ها بدست آمده بود دفاع 
کرد و کلین شیت هایش را به 5 کلین شیت متوالى 

رساند.
اســتقالل در این فصل آنقدر رکوردهاى بد به نام 
خودش ثبت کرده که شاید باورش سخت باشد که 
دومین خط دفاع لیگ بعد از پرسپولیس مربوط به 
این تیم است. همچنین دروازه بانى که با بیرانوند 
بر سر بهترین بودن تالش مى کند و فاصله بسیار 

کمى هم با او دارد حسین حسینى جوان است.
 آمار بیرانوند از ابتداى فصل:  13 بازى 9 کلین شیت    
5گل خورده   درصد کلین شیت:69 درصد    میانگین 

گل خورده:0،38
 آمار حسینى از ابتداى فصل: 10 بازى6 کلین شیت    
5گل خورده   درصد کلین شیت:60 درصد   میانگین 

گل خورده:0،5
البته وضعیت دفاعى استقالل از زمان حضور شفر 
تغییر زیادى کرد و بیشترین درخشش حسینى بعد 
از تغییرکادرفنى در این تیم است. اگر بخواهیم این 

بازه را مدنظر قرار دهیم عملکرد دو دروازه بان به 
شرح زیر است:

 آمار حســینى از زمان حضــور شــفر: 7 بازى،
 6 کلین شیت و یک گل خورده از روى نقطه پنالتى
 آمــار بیرانوند از زمــان حضور شــفر: 6 بازى و

6 کلین شیت
آمار نشان مى دهد که حســینى تا رسیدن به آمار 
بهترین دروازه بان دو فصل اخیر لیگ فاصله زیادى 
دارد اما این فاصله، در هفته هاى اخیر کمتر شــده 
است. با ادامه این روند در نیم فصل دوم، گلر جوان 
استقالل حتى مى تواند به عنوان بهترین دروازه بان 

لیگ هم نیم نگاهى داشته باشد.
برگردیم ســراغ جوانى که این روزها ســپاهانى ها 
حســرت داشــتن گلرى مانند او را مــى خورند. 
ســپاهان جنگ گلرهاى را به گلر آبى ها باخت و 
وارد بحرانى جدید شد. حســینى چگونه تولدى 
دوباره داشت؟جایى که رحمتى دروازه بان باتجربه 
آبى ها پس از 6 گلى که در آخرین بازى فصل پیش 
از العین خورد، دیگر نتوانست آن دروازه بان سابق 
شــود و در آغاز فصل جدید هیچگاه نتوانست در 
قامت یک ناجى به داد تیم منصوریان برسد. همین 
مسئله باعث شــد تا منصوریان در دو بازى آخرى 
که روى نیمکت استقالل نشست، سنگ بناى آینده 
دروازه بانى استقالل را بگذارد و از سید حسین حسینى 
در چهارچوب دروازه استقالل استفاده کند. حسینى در 
همان دو بازى به خوبى پاسخ اعتماد منصوریان را داد 
و در بازى مقابل پارس جنوبى و ذوب آهن، علیرغم 
نتایج ضعیفى که استقالل گرفت و باعث استعفاى 
منصوریان شد، خوش درخشــید تا سرمربى جدید

 آبى ها هم همچنان به او اعتماد کند.
شفر که در تمرینات از حسینى رضایت داشت در 
دربى هم به او میدان داد. حسینى در آن بازى هم 
با وجود شکست استقالل نمایش خوبى داشت تا 
دیگر هواداران استقالل ســید جوان را به عنوان

 دروازه بان اول تیمشــان به رســمیت بشناسند. 
حســینى از بعد دربى کــه از روى نقطــه پنالتى 
دروازه اش باز شــد، در بازى مقابل نفت،ســیاه 
جامگان،گسترش فوالد،پیکان و مقابل سپاهان 
دروازه اش را توانست بســته نگه دارد و آمار بسیار 
خوبى را در بحث کلین شــیت از خــود به جاى 
بگذارد. آمار عالى حســینى  را وقتى در کنار سوپر 
واکنش هاى او قرار بدهیــد، او را در قامت دروازه 
بانى مطمئن مــى بینید که ســقف آرزوهایش 
مى تواند فراتر از دروازه اســتقالل و در حد دروازه 
تیم ملى باشــد. اگر به بازى با پیــکان برگردیم 
مى بینیم که اگر عکس العمل استثنایى حسینى 
روى شــوت بازیکن پیکان در دقیقــه 90 نبود، 
اســتقالل االن یک امتیاز کمتر داشت. در بازى 
با سپاهان هم سید حســین حسینى یک بار دیگر 
ارزش هاى خود را بــه ویژه در نیمــه دوم ثابت 
کرد و در مقابل حمالت و ضربات ســپاهانى ها با 
واکنش هایى تماشــایى چندین و چندبار دروازه 
استقالل را نشان داد تا در پایان نیم فصل اول بتواند 
ثابت کند که استقالل بعد از رحمتى هم مى تواند 

خیالش از دروازه بانى شش دانگ راحت باشد.
حســینى اگر همیــن رونــد رو به تکامــل خود 
را در نیم فصــل دوم و بــه ویژه در بــازى هاى 
مهمى مثــل لیگ قهرمانــان آســیا ادامه دهد،

احتماًال مى تواند یکى از مســافران روســیه باشد 
اتفاقى که اگــر بیفتد حتى ممکن اســت فرجام 
علیرضا حقیقــى در جام جهانــى 2014 در انتظار 
ســید حســین حســینى در جام جهانى 2018 باشد و 
کــى روش در بازى هــاى جام جهانــى به جاى

 دروازه بان با تجربه تر خود، بار دیگر به گلرى جوان 
این بار از تیم استقالل اعتماد کند.البته همه اینها

فرضیه هایى است که ممکن اســت هرگز ثابت 
نشود! او فعًال یکى از اعضاى تحت نظر در لیست 
35 نفره است و اخیرا به اردو هم دعوت شده است. 

نصف جهان خبر یک ماه پیــش  روزنامه  نصف جهان دیروز تا 
حدودى  جدى تر شد و برخى خبرگزارى ها و سایت ها  اعالم 
نمودندمدافع ایرانى تیم اف ســى ســئول کره جنوبى مورد نظر 

مسئوالن باشگاه سپاهان قرار گرفته است.
مسئوالن باشگاه سپاهان با توجه به نتایج نه چندان خوبى که از 
ابتداى فصل در لیگ برتر کســب کردند، قصد دارند تیم 
خود را در نقل و انتقاالت نیم فصل تقویت کنند و در 

دســت روى چند ستاره این راستا 
لیگ برترى گذاشته اند.

ســپاهانى هــا بعــد 
پیشــنهاد  اینکــه  از 
معاوضه مهــرداد محمدى 
با محمدرضــا اخبــارى دروازه 
بان ســایپا را به مســئوالن تیم 
تهرانــى دادند، قصــد دارند براى 
تقویت خــط دفاع خود یــک مدافع 
وســط باتجربه بــه خدمــت بگیرند که 
گزینه اصلى آنها خالد شــفیعى، مدافع شاغل در لیگ 

کره جنوبى است.

شــفیعى در ابتداى لیگ هفدهم بعد از جدایى از تراکتورســازى 
راهــى کى لیــگ کــره جنوبى و تیم اف ســى ســئول شــد؛ 
اما بدشانســى هایــى کــه در این کشــور برایش پیــش آمد،
اجــازه نداد بــازى هــاى زیادى بــراى تیــم کــره اى انجام 

دهد. 
از قرارداد شفیعى با تیم اف سى ســئول کره جنوبى یکسال دیگر 
باقى مانده و در صورتى که او بخواهد به تیــم دیگرى برود، باید 
رضایت مسئوالن این باشگاه را جلب کند. با این حال این روزها که 
خالد شفیعى براى استراحت به ایران سفر کرده و در کنار خانواده 
حضور دارد، مسئوالن سپاهان با او تماس هایى را برقرار کردند و 

خواهان جذب این مدافع شده اند.
شــفیعى کــه در اف ســى ســئول کمتــر بــه میــدان رفته 
عالقه مند اســت در آینده چنین اتفاقى برایش تکرار نشــود. به 
همین خاطر قصد دارد بهترین تصمیم را براى آینده فوتبالى اش

 بگیرد.
در این شرایط باید منتظر ماند و دید آیا مسئوالن سپاهان قادر 
خواهند بود رضایت اف سى سئول کره جنوبى را براى جذب 
شــفیعى بگیرند یا اینکه این مدافع باتجربه در کره جنوبى یا 

تیم دیگرى به فوتبالش ادامه خواهد داد.

کاپیتان اسبق استقالل تا پایان فصل هدایت مشــکى پوشان را برعهده 
گرفت. رضا عنایتى بعد از استعفاى علیرضا مرزبان از سمت سرمربیگرى 
مشکى پوشان براى 2 بازى آخر نیم فصل اول به عنوان سرمربى موقت در 

این باشگاه فعالیت مى کرد.
باشگاه مشکى پوشان  به دلیل رضایت 
از عملکرد عنایتى نــام او را به عنوان 
ســرمربى دائم این تیم تا پایان فصل 
معرفى کرد تا او با حاشیه امنیت کارش 

را در این تیم ادامه بدهد.
عنایتــى در اولین تجربــه مربیگرى 
خــود امیــدوار اســت بتواند

مشکى پوشــان را در لیگ 
برتر حفظ کند. 

گرفت. رضا عنایتى بعد از استعفاى علیرضا مرزبان از سمت سرمربیگر
2مشکى پوشان براى 2 بازىآخر نیمفصلاولبه عنوان سرمربىموقت

این باشگاه فعالیت مى کرد.
باشگاه مشکى پوشان  به دلیل رضایت
را به عنوا عنایتى نــام او از عملکرد
ســرمربى دائم این تیم تا پایان فص

معرفى کرد تا او با حاشیه امنیت کارش
را در این تیم ادامه بدهد.

تجربــه مربیگرى عنایتــى در اولین
اســت بتوا خــود امیــدوار

مشکى پوشــان را در لیگ
برتر حفظ کند. 

ى ماند 
عنایتى تا پایان فصل م

بالى جان سپاهان

خبر یک ماه پیش نصف جهان تأیید شد

عالقه کرانچار به جذب خالد
ورســازى 
ئول شــد؛ 
یــشآمد،

ره اى انجام 

کسال دیگر 
ى برود، باید 
ن روزها که 
خانواده  کنار
کردند و  رار

ــدان رفته 
 نشــود. به 
وتبالى اش

هان قادر 
ىجذب 
وبى یا 

نصف جهان خبر یک ماه پیــش  روزنامه  نصف ج
حدودى  جدى تر شد و برخى خبرگزارى ها و سای
نمودندمدافع ایرانى تیم اف ســى ســئول کره جنو

مسئوالن باشگاه سپاهان قرار گرفته است.
مسئوالن باشگاه سپاهان با توجه به نتایج نه چندان
ابتداى فصل در لیگ برتر کســب کردند، قص
تقوی فصل انتقاالت نیم را در نقل و خود

دســت روىاین راستا 
لیگ برترى
ســپاهانى
اینکــه از 
معاوضه مهــرد
با محمدرضــا اخبــ
بان ســایپا را به مسـ
دادند، قصــد تهرانــى
ی تقویت خــط دفاع خود
وســط باتجربه بــه خدمــت
گزینه اصلى آنها خالد شــفیعى، مدافع ش

کره جنوبى است.

خبریک

عالقه کرا

نى ها با 
ر دروازه 
ل بتواند 
ى تواند 

شد.
ـل خود 
ى هاى 
مه دهد،

ـیه باشد 
ت فرجام
ر انتظار

2 باشد و 
 به جاى

ى جوان 
مه اینها

گز ثابت 
ر لیست 
ده است. 

ز بیخ گوش
خطر ا

ن گذشت
 امیرخا

پیروزى ذوب آهن در مقابل نفت طالییه فشار را از روى 
دوش امیر قلعه نویى برداشــت تا این سرمربى باتجربه 

نفسى به راحتى بکشد.
امیر قلعه نویى از آن دســته مربیانى اســت که معموًال 
تاریخ هاى مهم زندگى فوتبالــى اش در ذهنش مى ماند 
و اگر همین امروز از او ســئوال کنید خیلى راحت لیستى 
از اتفاقات مهم دوران بازیکنى و مربى گرى خودش را بر 
زبان خواهد آورد. با این حال شاید سرمربى ذوب آهن روز 
پانزدهم آذر 96 را به عنوان یک روز مهم و البته بیادماندنى 
به لیست موفقیت هاى خودش اضافه کرده باشد چون در 
این روز 2 اتفاق مهم آینده فوتبالى او با ذوب آهن را تحت 
تأثیر قرار داد. مورد اول انجام قرعه کشى مرحله گروهى 
لیگ قهرمانان آســیا بود که ذوب آهن را در یک مسیر 
راحت و تقریبًا بى دردسر نسبت به بقیه نمایندگان ایران 
قرار داد تا نماینده چهارم فوتبال ایران در صورت صعود 
به مرحله گروهى مســیر آنچنان خطرناکى در پیش رو 
نداشته باشد و این براى امیر قلعه نویى که همیشه متهم 
به عدم نتیجه گیرى در مســابقات بین المللى بوده اتفاق 
بسیار خوبى به حســاب مى آید. اما دومین اتفاق مثبت 
روز 15 آذر هم مربوط به برترى 2 گله ذوب آهن در مقابل 
نفت تهران بود که باعث شد اصفهانى ها با خیالى آسوده 
روانه نیم فصل شوند. در حقیقت بعد از 2 باخت متوالى به 
فوالد و پرسپولیس که البته دومى یک اتفاق بسیار تلخ در 
تاریخ فوتبال ذوب آهن بود فشارها بر روى امیر قلعه نویى 

افزایش پیدا کرده بود و حتى حمایت نه چندان قاطعانه و 
کامل هیئت مدیره باشگاه هم خیال امیر قلعه نویى براى 
ادامه کار در ذوب آهن را راحت نکــرده بود. یک نتیجه 
ضعیف دیگر آن هم در مقابــل تیم نصف و نیمه اى مثل 
نفت تهران ممکن بود به قیمــت جدایى امیر قلعه نویى 
از ذوب آهن تمام شــود که با توجه به این پیروزى فعًال 
حاشــیه ها از بین رفت و باید دید که در این 2 هفته چه 
اتفاقى براى بازیکنان ذوب آهن خواهد افتاد که خیلى از 

آنها درخواست جدایى داده اند.
البته ذوب آهن در بازى مقابل نفت 2 گل زد و شــاید به 
تعداد انگشتان یک دست هم موقعیت خوب از دست داد 
تا نتواند آمار گل هاى زده خــودش را در این بازى باالتر 
ببرد ولى گلزنى کى روش اســتنلى از یــک طرف و باز 
شــدن دوباره پاى مرتضى تبریزى به گل از طرف دیگر 
در کنار بازگشت قدرتمندانه مهدى رجب زاده به میادین 
که به نسبت بازى قبلى مقابل پرسپولیس نمایش بهترى 
هم داشت دستاورد بزرگ ذوب آهن از بازى مقابل نفت 
طالییه بود. با این حال هنوز چیزى به پایان نرسیده و کار 
اصلى ذوب آهن تازه شروع شده است؛ به خصوص اینکه 
با نزدیک شدن به رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا و صعود 
احتمالى این تیم به مرحله گروهى وضعیت بازیکنان فعلى 
ذوب آهن باز هم دستخوش تغییرات مى شود و اگر تیم در 
نیم فصل خــودش را تقویت نکند ممکن اســت کار به 

روزهاى سخت ترى هم برسد.

هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
در بیانیه اى از هواداران این باشگاه بابت نتایج 

تیم فوتبال سپاهان در نیم فصل لیگ برتر دلجویى 
کرد.

در این بیانیه آمده است:
هیئت مدیره باشگاه برخود الزم مى داند از هواداران عزیز 

و همیشه همراه این باشــگاه که حامى بزرگ فوالد مبارکه 
سپاهان و عامل دلگرمى در طول ســالها حیات این مجموعه

 بوده اند بابت نتایــج تیم فوتبال بزرگســاالن  و پیگیریهاى 
مستمر، پیشنهادات و انتقادات آنان تقدیر و تشکر  نماید  و به آنها 
اطمینان دهد که همه تالش خود را براى ایجاد تغییرات و تقویت 

تیم در نیم فصل دوم انجام دهد.
ضمن اینکه اعــالم مى داریم صداى اعتراضــات و انتقادات 
هواداران محترم و کمیته فنى باشــگاه  در رابطه با مســائل 
مختلف  توسط روابط عمومى و مراجع ذیصالح  باشگاه به 

اطالع ما مى رسد  و مورد بحث و تبادل نظر قرار مى گیرد.
هیئت مدیره این باشــگاه همه تالش خــود را به کار 

مى بندد تا با انجام اصالحــات و تقویت هاى الزم 
در نیم فصل، سپاهان بتواند در ادامه مسابقات 

نتایجى در خور  کسب کند .  با همراهى ها، 
راهنمایى ها و خویشتندارى هاى خود 

در این مسیر ما را یارى کنید. 

سپاهانى ها عذرخواهى کردندسپاهانى ها عذرخواهى کردند
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حمله پرسپولیس به رکوردهاى سپاهان

نصف جهــان سخنگوى باشگاه سپاهان خواستار 
عذرخواهى مجرى تلویزیون از هــواداران این 

باشگاه شد. 
وى در اعتراض به صحبت هاى بهمن هاشــمى

 در برنامه   «فوتبال برتر» گفت: «اینکه مجرى 
تلویزیون در بین دو نیمه دیدار تیم هاى استقالل 
و ســپاهان بیایــد و بگوید اســتقالل دوتا زده،

 بقیشــم میزنــه موضوعى تاســف بار اســت 
که همچنان مــى تواند بى طرفى رســانه ملى 
را مخدوش کنــد. خاطر هواداران ســپاهان به 
خاطر این صحبت مکدر شده و بهتر است آقاى 
بهمن هاشــمى ســریعا به خاطر این موضعى 
کــه از خود ابــراز داشــته از آنهــا عذرخواهى 
کند. وى بــه گونــه اى ابراز امیــدوارى کرده 
که گویــا حریف اســتقالل تیمى غیــر ایرانى

 است! 
هاشــمى در پیامى ویدئویى از هواداران سپاهان 
عذرخواهى کرد و گفت منظور بدى نداشــته و از 
حرف هایش سوء برداشت شــده است. البته این 
را هم اضافه کرد که چیزهایى را که در این چند 

ساعت شــنیده فراموش 
مى کنــد. چــون 
ى  منت هــا کا
خوبــى دریافت 

نکرده است.
قبل از مصاحبه 

سخنگوى 

 ، ه شــگا با
هــواداران 
با  سپاهان 
حملــه به 
صفحــه 
شخصى 
بهمــن 

 ، شمى ها
بــا انواع و 
اقسام الفاظ 
خجالت  از 
او در آمدند 
نســبت  و 

به حــرف او 
اعتراض کردند.

پارســال نیم فصل در حالى به پایان رســید که یک دیــدار معوقه بین 
ماشین سازى و سایپا باقى مانده بود و در فصل جارى نیز، بازى پرسپولیس و 

صنعت نفت آبادان، به تعویق افتاده و دوشنبه برگزار خواهد شد.
بنابراین و باتوجه به یکسان بودن تعداد مسابقات، میتوان مقایسه اى بین نیم 

فصل لیگ شانزدهم و هفدهم داشت.

صدرنشین؛ بى تغییر اما مقتدرتر!
فصل پیش پرسپولیس جنگ صدرنشینى را از تراکتورسازى برد و قهرمانى 
نیم فصل را به دست آورد اما این مهم در حالى نصیب شاگردان ایوانکوویچ 
شد که اختالف آن ها با قرمزهاى تبریز، 2 امتیاز بود ولى آن ها در لیگ جارى 

با یک بازى کمتر 4 امتیاز بیشتر از پارس جنوبى جم دارند.

3 تیم باالیى و خانه تکانى 6 درصدى!
از بین سه تیم باالى جدول، تنها پرسپولیس موفق به حفظ جایگاه خود شده و 
دیگر تیم ها سقوطى آزاد تا دهم و یازدهم داشته اند. حضور پارس جنوبى جم 
به عنوان تیم تازه صعود کرده عجیب به نظر مى رسد اما در وصف عملکرد 

شاگردان پورموسوى در فوالد نیز میتوان از لفظ «شاهکار» استفاده کرد.

پرسپولیس، پیکان و گسترش؛ همان فصل پیشى!
از بین 16 تیم حاضر در لیگ برتر، تنها 3 تیم در همان رده اى حضور دارند 
که فصل پیش هم بودند. پرسپولیس با برانکو همچنان صدرنشین است، 
جاللى با پیکان در رده چهارم حضور دارد اما گسترش باوجود تغییر در کادر 
مدیریتى و فنى، همچنان در آرزوى قرارگیرى در نیمه باالى جدول است و 

همچون نیم فصل لیگ شانزدهم، در رده نهم قرار دارد. 

پیشرفت و پسرفت؛ دایى و یحیى!
على دایى که فصل پیش با نفت تهران قهرمان جام حذفى شد، امسال در 
سایپا حضور دارد و باعث پیشرفت این تیم نیز شده است. او نارنجى پوشان 
را از رده 14 به 6 رسانده تا بیشترین صعود را به این تیم اختصاص دهد و در 
آن طرف تراکتورسازى با یحیى گل محمدى از رده دوِم نیم فصل پیش، به 
رده یازدهم فعلى رسیده است. البته کمبود مهره در تراکتور، عامل اصلى 
بروز این ســقوط بوده و باید دید در نیم فصل بعدى چه اتفاقاتى براى این 

تیم روى خواهد داد.

5 گل کمتر از فصل پیش
در نیم فصل گذشته 257 گل به ثمر رســید اما این تعداد در فصل جارى 
به 252 گل رسیده اســت. در لیگ شانزدهم تراکتورســازى با 24 گل 
بهترین خط حمله لیگ را در اختیار داشت اما این فصل پرسپولیس على 

رغم محرومیت مهدى طارمــى، بهترین خط حمله را مــال خود کرده
 است.

پرگل ترین بازى ها و بهترین پیروزى ها!
دو تساوى 3-3 و یک پیروزى 4-2 پرگل ترین نتایج نیم فصل لیگ قبلى به 
شمار مى رود؛ تساوى ها مربوط به بازى پدیده – نفت و ماشین سازى – سایپا 

فصل، برد 6-0 ذوب آهن مقابل استقالل بوده اســت. اما این 
بهترین و پرگل ترین پیروزى بودهخوزســتان 

 است.

کمترین   
باخت وبیشترین برد؛ 

همچنــان براى 
پرسپولیس!

سرخ ها در فصل 
قبلى با یک باخت 
و 9 پیروزى، بهترین 
تیم لیگ بودند و این 

فصل نیز بــا همین 
تعداد شکســت و یک 

برد بیشتر، رکورد خود را 
ارتقا داده اند. تنها شکست 

سرخ ها در فصل گذشته به 
ذوب آهن بــود و این فصل 
مقابل پیکان بود. پرگل ترین 
پیروزى شــاگردان برانکو 
در فصل جارى، برد 0-4 
مقابل سبزپوشان اصفهان 
و فصل پیش نیز برد 0-3 

نفت تهران بود.

کمتریــن باخت و 
بیشترین برد؛ از قعرنشین 

سابق تا قعرنشین فعلى!
تا اینجاى کار، سیاه جامگان با یک 

پیروزى، کمترین تعداد برد را در اختیار 

دارد و همراه با ســپیدرود، بیش از همه طعم 
شکســت را تجربه کرده اند. اما در نیم 

فصل لیگ شانزدهم، ماشین سازى 
تبریز به تنهایى این دو رکورد منفى 
را در اختیار داشت و با یک پیروزى 
و ده شکست، قعرنشین مطلق لیگ 

برتر بود.

مقایسه دو نیم فصل لیگ برتر

ذوب آهـن رکورد دار بهترین پیــروزى

نصف جهان تقریبا مى شد پیش بینى کرد اى اف سى خودش را با عربستان 
در نمى انــدازد. در حالى که مصوبه کمیته مســابقات اى اف ســى، بازى 
تیم هــا در زمین هاى بــى طرف را رد کــرده بود، در مــورد خاص ایران 
و عربســتان تصمیم جدیــدى گرفته نشــد. وقتى این مســئله در کمیته

 اجرایى آسیا مطرح شــد، این عربســتان و امارات بودند که مى خواستند 
با قطر بــازى نکنند و بازى هاى شــان در زمین بى طرف باشــد اما البى 
قطرى ها خواسته آن دو کشور را ناکام گذاشت. این اتفاق سبب شده بود تا 
گمان فدراسیون ایران این باشد که بازى هاى عربستانى ها و ایرانى ها هم 

در تهران برگزار مى شود، اما نشد.
 ایران سه سال است که از فدراسیون عربستان و اى اف سى براى این حکم 
به دادگاه حکمیت فوتبال شکایت کرده است. حاصل اما در نهایت و آنجا هم 

این بوده که دو کشور بنشینند و با هم کدخدامنشى کنند. چیزى که طرف 
عربستانى زیر بارش نمى رود. مسئله هم همان اعتقاد طرف مقابل به ناامنى 
ایران براى اتباعش است. همان دستاویز ماجراى سفارت که فعال براى شان 

خوب کارگر افتاده و با آن مى تازانند.
 مسئله اما این است که مهدى تاج در آن بحبوحه براى اینکه برداشت شان 
از مصوبه کمیته مسابقات را خیلى قطعى نشــان دهد، مصاحبه اى کرد و 
گفت پس حاال که این طور شده، اگر شرایط را تغییر دهند 
ما کال در لیگ قهرمانان آســیا بازى نمى کنیم.
 این اســتراتژى را در شــرایط برعکس قطعا 
عربستانى ها انجامش مى دادند و اگر اى اف 
سى چنین رایى مى داد، آنها قطعا به تهران 

نمى آمدند اما حاال به نظر آیا ما هم باید کنار بکشیم آقاى تاج؟ این پرسشى 
است که اگر به حرفى که در ابتدا زده بودیم، باور داشتیم، درست یا غلط باید 

پایش بایستیم.
 این گفته اما از روى احســاس بوده و حــاال خودمان هم مــى دانیم که 
این کنار کشیدن به ســود فوتبال مان نیست. ســهمیه هاى مان را براى 
ســال هاى بعد مى ســوزانند و هزار بامبول دیگر براى مــان، البى هاى 
ســعودى به راه خواهند  انداخت و جنجالى به پا خواهند کرد. شاید رئیس 
فدراسیون به عنوان عالى ترین مسئول اداره فوتبال در اینگونه اعالم مواضع

 تبعات دار باید بیش از همه محتاط باشــد. طورى که حرفش نقض نشود و 
این باور که پاى حرف هاى مان نمى مانیم را براى فوتبال دوســتان ایجاد

 نکند.

البى قطر را دیدى آقاى تاج؟!

 قلعه ن م
؟  دا گفته با قلعه نویى مشکل

سپاهان

؟؟ للدا بب تتففتت ففگگگ
بازیکن سرباز 

تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهــان، در 
خصوص مسائل جدایى اش از این تیم، صحبت کرد

در حالى که شایعاتى مبنى بر اختالف دانیال اسماعیلى فر، مهدى 
مهدى پور، و بزرگان ذوب آهن، با قلعه نویى و جدایى برخى از آن ها، از این 

تیم به گوش مى رسد.
  در اصفهان با دانیال اسماعیلى فر بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن در این خصوص 

گفتگو کرده است.
 اسماعیلى فر در خصوص این  شــایعه گفت: چه کسى گفته من و مهدى 
مهدى پور با آقاى قلعه نویى مشکل داریم و به همین دلیل مى خواهیم 
ذوب آهن را ترك کنیم تا سرباز شویم؟ باعث افتخار هر بازیکنى است 
که با شخص بزرگى مثل امیر قلعه نویى کار کند.  اسماعیلى فر ادامه 
داد: امیر قلعه نویى مربى و انسان بزرگى است، من و مهدى پور 

ترجیح دادیم زود به سربازى برویم و زود هم به ذوب 
آهن برگردیم و آقاى قلعه نویى نقشــى در 

تصمیم ما ندارند.
 

از بین سه 
تیم باالى جدول تنها 

پرسپولیس موفق به حفظ 
جایگاه خود شده و

 دیگر تیم ها سقوطى آزاد 
تا دهم و یازدهم 

داشته اند

نصف جهــان سخنگو
عذرخواهى مجرى ت

باشگاه شد. 
وى در اعتراض به ص
 در برنامه   «فوتبال
تلویزیون در بین دو نی
و ســپاهان بیایــد و
 بقیشــم میزنــه مو
که همچنان مــى تو
را مخدوش کنــد. خ
خاطر این صحبت مک
بهمن هاشــمى ســ
کــه از خود ابــراز د
کند. وى بــه گونــه
که گویــا حریف اسـ

 است! 
هاشــمى در پیامى و

گفت عذرخواهى کرد و
برد برحرف هایشسوء و یش ر
را هم اضافه کرد که
ساعت شــنیده فرام
مى کنــد. چــون 
ى منت هــا کا
خوبــى دریافت

است. نکرده
قبل از مصاحبه 
سخنگوى

 ، ه شــگا با
هــواداران 
با سپاهان 
حملــه به
صفحــه
شخصى 
بهمــن

 ، شمى ها
بــا انواع و 
اقسام الفاظ 
خجالت از 

او در آمدند 
نســبت  و 

به حــرف او 
اعتراض کردند.

به پایان رســید که یک دیــدار معوقه بین
ده بود و در فصل جارى نیز، بازى پرسپولیس و

فتاده و دوشنبه برگزار خواهد شد.
ن تعداد مسابقات، میتوان مقایسه اى بین نیم

م داشت.

یر اما مقتدرتر!
 صدرنشینى را از تراکتورسازى برد و قهرمانى
ن مهم در حالى نصیب شاگردان ایوانکوویچ
2اى تبریز،2 امتیاز بود ولى آن ها در لیگ جارى

تر از پارس جنوبى جم دارند.

6 تکانى 6 درصدى!
ها پرسپولیس موفق به حفظ جایگاه خود شده و 
م و یازدهم داشته اند. حضور پارس جنوبى جم 
 عجیب به نظر مى رسد اما در وصف عملکرد 

 نیز میتوان از لفظ «شاهکار» استفاده کرد.

 و گسترش؛ همان فصل پیشى!
3رتر، تنها 3 تیم در همان رده اى حضور دارند 
سپولیس با برانکو همچنان صدرنشین است، 
 حضور دارد اما گسترش باوجود تغییر در کادر 
رزوى قرارگیرى در نیمه باالى جدول است و 

دهم، در رده نهم قرار دارد. 

ت؛ دایى و یحیى!
ت تهران قهرمان جام حذفى شد، امسال در

رفت این تیم نیز شده است. او نارنجى پوشان 
ترین صعود را به این تیم اختصاص دهد و در 
ى گل محمدى از رده دوِم نیم فصل پیش، به 
ت. البته کمبود مهره در تراکتور، عامل اصلى 
دید در نیم فصل بعدى چه اتفاقاتى براى این 

پیش
به ثمر رســید اما این تعداد در فصل جارى

4ر لیگ شانزدهم تراکتورســازى با 24 گل 
 اختیار داشت اما این فصل پرسپولیس على 

رغم محرومیت مهدى طارمــى، بهترین خط حمله را مــال خود کرده
 است.

پرگل ترین بازى ها و بهترین پیروزى ها!
22-2 پرگل ترین نتایج نیم فصل لیگ قبلى به  4 و یک پیروزى 4 3-33 3دو تساوى 3
– نفت و ماشین سازى – سایپا  –شمار مى رود؛ تساوى ها مربوط به بازى پدیده –

6فصل، برد6-0 ذوب آهن مقابل استقالل بوده اســت. اما این 
بهترین و پرگل ترین پیروزى بودهخوزســتان 

 است.

کمترین 
باخت وبیشترین برد؛

همچنــان براى 
پرسپولیس!

سرخ ها در فصل 
قبلى با یک باخت 
9و 9 پیروزى، بهترین 
تیم لیگ بودند و این

فصل نیز بــا همین 
تعداد شکســت و یک 

برد بیشتر، رکورد خود را 
ارتقا داده اند. تنها شکست 

سرخ ها در فصل گذشته به 
ذوب آهن بــود و این فصل 
مقابل پیکان بود. پرگل ترین
پیروزى شــاگردان برانکو 
4در فصل جارى، برد 0-4

مقابل سبزپوشان اصفهان 
3و فصل پیش نیز برد 0-3

نفت تهران بود.

کمتریــن باخت و 
بیشترین برد؛ از قعرنشین 

سابقتا قعرنشین فعلى!
تا اینجاى کار، سیاه جامگان با یک 
پیروزى، کمترین تعداد برد را در اختیار

دارد و همراه با ســپیدرود، بیش از همه طعم 
شکســت را تجربه کرده اند. اما در نیم 

فصل لیگ شانزدهم، ماشین سازى 
تبریز به تنهایى این دو رکورد منفى 
را در اختیار داشت و با یک پیروزى 
و ده شکست، قعرنشین مطلق لیگ 

برتر بود.

مقایسه دو نیم فصل لیگ برتر

ب آهـن رکورد دار بهترین پیــروزىىىىىىىى

با قطر بــازى نکنند و بازى هاى شــان در زمین بى طرف باشــد اما البى 
قطرى ها خواسته آن دو کشور را ناکام گذاشت. این اتفاق سبب شده بود تا 
گمان فدراسیون ایران این باشد که بازى هاى عربستانى ها و ایرانى ها هم 

در تهران برگزار مى شود، اما نشد.
 ایران سه سال است که از فدراسیونعربستانو اى اف سى براىاینحکم
آنجا هم به دادگاه حکمیت فوتبال شکایت کرده است. حاصل اما در نهایت و

از مصوبه کمیته مسابقات را خیلى قطعى نشــان دهد، مصاحبه اى کرد و 
گفت پس حاال که این طور شده، اگر شرایط را تغییر دهند 
ما کال در لیگ قهرمانان آســیا بازى نمى کنیم.
 این اســتراتژى را در شــرایط برعکس قطعا 
عربستانى ها انجامش مى دادند و اگر اى اف 
داد، آنها قطعا به تهران رایى مى سى چنین

ســال هاى بعد مى ســوزانند و هزار بامبول
ســعودى به راه خواهند  انداخت و جنجالى
فدراسیون به عنوان عالى ترین مسئول اداره ف
 تبعات دار باید بیش از همه محتاط باشــد. ط
این باور که پاى حرف هاى مان نمى مانیم را

 نکند.

نصــف جهــان  قهرمانى 
زودهنگام پرسپولیس در فصل گذشته 

و حضور کمرنگ در نقل و انتقاالت، باعث شد نگرانى 
بى انگیزه شــدن بازیکنان آن ها براى فصل جدید شــکل بگیرد. 

محرومیت طارمى و ماجراهاى پــس از آن هم نگرانى پرسپولیســى ها را از 
سرنوشت این فصل بیشــتر کرد اما آن ها حتى بهتر از فصل قبل، قهرمانى نیم 

فصل را جشن گرفته اند.
پرسپولیس با اختالف 4 امتیازى نسبت به پارس جنوبى، قهرمان نیم فصل شده 
و در صورتى که بازى عقب افتاده با صنعت نفــت را هم ببرد این اختالف به 7 

امتیاز مى رسد. آن ها با 25 گل زده، بهترین خط 
حمله لیگ را به صورت مشترك با پدیده در اختیار 
دارند. گلزنى به صنعت نفت، پرســپولیس را به تنهایى 
صاحب بهترین خط حمله لیگ خواهد کرد. پرســپولیس با 
6 گل خورده، بهترین خط دفاع لیگ هم هســت و 3 گل کمتر از 
اســتقالل دومین خط دفاع موفق لیگ خورده است که جایگاه آن ها 

را تثبیت مى کند.
عالوه بر رکوردهاى تیمى، پرسپولیس در زمینه رکوردهاى فردى هم صاحب 
همه عناوین لیگ برتر است. على علیپور، با 8 گل به صدر جدول گلزنان رسیده 
و محسن مسلمان، با 7 پاس گل توانسته بیشــترین گل را در لیگ برتر بسازد. 
علیرضا بیرانوند هم با 9 کلین شــیت و اختالف قابل توجهى نســبت به سایر 

دروازه بان هاى لیگ، بیشترین کلین شیت را به نام خودش ثبت کرده است.

عالوه بر این ها، تماشاگران پرســپولیس هم با میانگین 38،83 هزار نفر، 
بیشتر از هر تیم دیگرى بازى هاى تیم شــان را از نزدیک تماشا کرده اند. 
حتى اگر بازى پرسپولیس و صنعت نفت هیچ تماشاگرى نداشته باشد هم 
پرسپولیس با میانگین بیش از 33 هزار تماشــاگر، همچنان باالتر از تیم 
دوم یعنى استقالل با 25،7 هزار تماشــاگر صدرنشین خواهد بود. در آمار 
استقالل، یک بازى با گســترش فوالد که این تیم از حضور تماشاگرانش 

محروم بود محاسبه نشده است.
پرسپولیســى ها این بار عالوه بر قهرمانى نیم فصل، همه عناوین تیمى و 
فردى را هم در پایان نیمه اول لیگ به نام خودشان زده اند. قهرمانى، بهترین 
خط حمله، بهترین خط دفاع، آقاى گل، آقاى پاس گل، آقاى کلین شیت و 
بیشترین تماشاگر، همگى به نام یک تیم سند خورده اند. عمده این رکوردها 

در اختیار سپاهان اصفهان بوده است.  

نصــف جهــان قهرمانى 
زودهنگام پرسپولیس در فصل گذشته 

و حضور کمرنگ در نقل و انتقاالت، باعث شد نگرانى 
بى انگیزه شــدن بازیکنان آن ها براى فصل جدید شــکل بگیرد. 

محرومیت طارمى و ماجراهاى پــس از آن هم نگرانى پرسپولیســى ها را
سرنوشت این فصل بیشــتر کرد اما آن ها حتى بهتر از فصل قبل، قهرمان

فصل را جشن گرفته اند.
4پرسپولیس با اختالف 4 امتیازى نسبت به پارس جنوبى، قهرمان

یار

از بین سه 
تیم باالى جدول تنها 

پرسپولیس موفق به حفظ 
جایگاه خود شده و

 دیگر تیم ها سقوطى آزاد 
تا دهم و یازدهم 

داشته اند

و در صورتى که بازى عقب افتاده با صنعت نفــت را هم بب

 حمله سپاهانى ها 
به مجرى جــوگیر!

مهاجم اول ذوبى ها نیم فصل دوم نیز در این تیم باقى خواهد ماند.مهاجم اول ذوبى ها نیم فصل دوم نیز در این تیم باقى خواهد ماند.
مرتضى تبریزى در اکثر دیدارهاى ذوب آهن با غیبت رجب زاده و حدادى فر بازوبند کاپیتانى این تیم را بر بازو بست؛ اما شرایط براى این بازیکن به شکلى در مرتضى تبریزى در اکثر دیدارهاى ذوب آهن با غیبت رجب زاده و حدادى فر بازوبند کاپیتانى این تیم را بر بازو بست؛ اما شرایط براى این بازیکن به شکلى در 

هفته هاى پایانى پیش رفت که این بار شایعه جدایى او از ذوب آهن پر رنگ تر از گذشته به گوش برسد.هفته هاى پایانى پیش رفت که این بار شایعه جدایى او از ذوب آهن پر رنگ تر از گذشته به گوش برسد.
تبریزى که در ابتداى فصل نیز شایعاتى پیرامون جدایى او به گوش مى رسید، بعد از اینکه برابر پرسپولیس پنالتى حساسى را از دست داد در بین دو نیمه تعویض تبریزى که در ابتداى فصل نیز شایعاتى پیرامون جدایى او به گوش مى رسید، بعد از اینکه برابر پرسپولیس پنالتى حساسى را از دست داد در بین دو نیمه تعویض 

شد تا این اتفاقات در کنار پست اینستاگرامى او شایعه جدایى اش در نیم فصل را تقویت کند.شد تا این اتفاقات در کنار پست اینستاگرامى او شایعه جدایى اش در نیم فصل را تقویت کند.
مهاجم اول ذوبى ها اما در دیدار برابر نفت تهران باز هم با اعتماد قلعه نویى رو به رو شــد و در ترکیب قرار گرفت تا با گلزنى در آخرین دقایق نیم مهاجم اول ذوبى ها اما در دیدار برابر نفت تهران باز هم با اعتماد قلعه نویى رو به رو شــد و در ترکیب قرار گرفت تا با گلزنى در آخرین دقایق نیم 
فصل اول لیگ هفدهم با شرایطى مناسب به استقبال تعطیالت برود و به این ترتیب خروج او از اصفهان منتفى به نظر مى رسد تا این بازیکن در فصل اول لیگ هفدهم با شرایطى مناسب به استقبال تعطیالت برود و به این ترتیب خروج او از اصفهان منتفى به نظر مى رسد تا این بازیکن در 

نیم فصل دوم نیز بازیکن این تیم باقى بماند.نیم فصل دوم نیز بازیکن این تیم باقى بماند.

  

جدایى تبریزى منتفى شد 
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مطالعات نشــان داده اند که ماده خاصى به نام آنتوسیانین 
موجود در برخى میوه ها که خاصیت آنتى اکسیدانى دارد، به 

پیشگیرى از اضافه وزن کمک مى کند.
در اینجا خاص ترین میوه هایى که مصرف آنها به طور روزانه، 

منجر به پیشگیرى از چاقى مى شود، بیشتر معرفى شده اند:
سیب ها:  

سیب سرشار از فالونوئیدها و غنى از فیبر است. مصرف روزانه 
سیب براى کاهش وزن اهمیت زیادى دارد. براى بهره بردن از 
مزایاى سالمتى سیب، آن را با پوست بخورید چون بیشترین 
میزان آنتى اکسیدان و فیبر این میوه در پوستش گنجانده شده 
است. مصرف سیب منجر به بهبود کنترل قند خون مى شود 
و در نتیجه شما کمتر هوس مصرف غذاهایى را مى کنید که 

خاصیت چندانى ندارند.
زغال اخته:

 سرشار از آنتوســیانین ها و پلیمرهاى فالونوئید است. به 
طورى که یک چهارم فنجان از این میــوه، 10 میلى گرم 
آنتوسیانین به بدن مى رســاند. هنوز مشخص نیست چرا 
فالونوئیدها باعث کاهش وزن مى شود اما به گفته محققان،  
ثابت شده مصرف روزانه این میوه، شــما را دچار احساس 

سیرى کرده و از پرخورى جلوگیرى مى کند.
فلفل:  

تعجب نکنید چون فلفل ها هم جزء میوه ها هستند و البته جزء 
سالم ترین آنها ،که مى توانند نقش مهمى هم در کاهش وزن 
داشته باشند. ترکیبى به نام کپسایسین موجود در فلفل منجر 
به تبدیل چربى هاى سفید به چربى هاى قهوه اى انرژى سوز 

در بدن مى شود.

متخصصــان به مبتالیان به آســم توصیــه مى کنند 
براى جلوگیرى از حمالت آســمى دهان و بینى خود را 

بپوشانند.
به گفته متخصصان انگلیسى پوشاندن دهان و بینى به 
مبتالیان به آسم کمک مى کند تا هواى گرم تنفس کنند. 
نفس کشیدن در هواى سرد باعث مى شود مجراى هوا 
سفت شده و موجب بروز حمالت آسمى در سه چهارم 

از بیماران مى شود.
محققان همچنین با بیان اینکه پوشاندن بینى و دهان در 

بیماران مبتال به آسم کمک کننده است، اظهار داشتند: 
این روش نمى تواند جایگزینى براى داروهاى آسم باشد.

پزشــکان انگلیســى با تاکید بر اینکه پرهیــز از قرار 
گرفتن در معرض هواى ســرد در فصل زمستان تقریبا 
غیرممکن است، اظهار داشــتند: با این وجود مبتالیان

 به این بیمارى مى توانند بینى و دهان خود را پوشــانده 
تا هوا را پیش از آنکه وارد مجراى تنفسى شــان شــود 
گرم کنند و در نتیجه احتمال حمالت آسمى را کاهش

 دهند.

انتخاب سبزیجات کم کربوهیدرات، یک گام هوشمند در 
کنترل قند خون مبتالیان به دیابت نوع 2 اســت. این نوع 
سبزیجات حاوى ویتامین ها، مواد معدنى و فیبر و در عین 

حال کم کالرى هستند.
بهترین گزینه هــاى گیاهى بــراى کنتــرل قند خون

دیابتى ها از این قرار است:

گل کلم: 
این نوع سبزى سرشار از ویتامین C، فیبر، پتاسیم و فوالت 
است. به عالوه مصرف روزانه 122 گرم از این سبزى در روز 

تا 14 درصد خطر ابتال به دیابت نوع 2 را کاهش مى دهد.
مارچوبه: 

این گیــاه نیز در هر فنجــان تنها 27 کالــرى و پنج گرم 
K و A کربوهیــدرات دارد و سرشــار از ویتامین هــاى

اســت. هنگام خرید مارچوبه تالش کنید ساقه هاى سبز 
روشــن آن را انتخاب کنید. مصرف منظم مارچوبه سبب 
کنترل میزان قند خون و افزایش تولید انســولین در بدن 

مى شود.
اسفناج:

این ســبزى کم کربوهیدراتt انتخاب عاقالنه اى براى 
مبتالیان به دیابت نــوع 2 و حاوى فــوالت، بتاکاروتن 
و ویتامیــن Kاســت. محققان حتــى اعالم کــرده اند 
که رژیم غذایى سرشــار از ســبزیجات برگ ســبز تیره 
مانند اســفناج، خطر ابتال بــه دیابت را تا حــدود زیادى

مى دهد. کاهش  

گوجه فرنگى: 
حاوى ویتامین C و یک منبع عالى از ویتامین A و پتاسیم 
محســوب مى شــود. هر فنجان آب گوجه فرنگى تنها 
32 کیلوکالــرى دارد. گوجــه فرنگى حــاوى لیکوپن و 
آنتى اکسیدان هاى قوى اســت که در برابر بیمارى هاى 
قلبى، سرطان پروســتات و ... محافظت ایجاد مى کند، 
ضمن این که براى دیابتى ها یک خوراکى کم کربوهیدرات 

است.
کلم بروکلى: 

عالوه بر ایــن که کربوهیــدرات کمى دارد، سرشــار از
ویتامین هاى A، C و K، فیبر و آهن است.

خیار: 
یک فنجان خیار خرد شده تنها پنج گرم کربوهیدارت دارد 
و در صورتى که مبتال به دیابت باشــید، بدون هیچ گونه 
نگرانى مى توانیــد مقادیر زیــادى از آن را مصرف کنید. 
خیار یک منبع عالى از ویتامین K، پتاسیم و ویتامین C نیز 

محسوب مى شود.
کلم: 

خــوردن کلــم یــک راه ارزان بــراى اضافــه کردن
ویتامین هاى Kو C به رژیم غذایى اســت، البته به عالوه

.B۶ آنتى اکسیدان ها، فیبر، منگنز و ویتامین 
کلم بروکلى: 

این نوع کلم نیز سرشــار از ویتامین A، C و فوالت و فیبر 
است و محققان بر این باورند که عالوه بر فوایدش، براى 

برخى سرطان ها را دفع کند.دیابتى هــا، مى تواند 

آهن با تولید گلبول قرمز بیشتر، به افزایش نقل و انتقال 
اکسیژن در بین سلول هاى بدن کمک مى کند و در نتیجه 
باعث مى شود که احساس سالمتى، نشاط و سرزندگى 
بیشــترى کنیم، درحالى که کمبــود آن باعث تضعیف 
سیستم ایمنى بدن و احساس خستگى دائمى مى شود. 
آشنایى با غذاهایى که سرشار از آهن هستند، مى توانند 

شانس کم خونى را در ما کاهش دهند.

قلوه: 
تنها یک برش از قلوه، حاوى پنج میلى گرم آهن است، 
یعنى نیمى از نیاز روزانه زنــان. این یعنى با یک غذاى 
کم حجم حاوى قلــوه، تقریبا تمام نیــاز آهن تان رفع 
مى شود، ولى یادتان باشد که چون کلسترول آن باالست، 

در خوردنش زیاده روى نکنید.
جو دوسر: 

بلغور جو تقریبا یک صبحانه کامل است، اما اگر خواص 
آن را بدانید، در وعده هاى غذایــى دیگرتان هم از آن 
استفاده مى کنید. این ماده عالوه بر آهن، از دیگر مواد 
مغذى نیز غنى است. براى اینکه صبحانه ُجوین خود را 
کامل تر کنید، مى توانید به آن میوه هم اضافه کنید، چون 

این کار به جذب بهتر آهن نیز کمک مى کند.
 نخود: 

این ماده غذایى همه فن حریف را همه دوســت دارند و 
یک فنجان آن، حاوى پنج میلى گرم آهن است. خوب 
مى دانید که نخود مصرف هــاى متنوعى دارد، از جمله 

مى توان در ساالد هم از آن استفاده کرد.
 شکالت تلخ: 

هیچ فکر مى کردید که شــکالت هم در این فهرست 
قرار گیرد؟ بله؛ شکالت هم منبع آهن است، اما مبادا در 
مصرف آن زیاده روى کنید. شکالت همچنین به خاطر 
آنتى اکسیدان فراوانش، بسیار ســالم تر از آن است که 

فکرش را مى کنید

  تخمه کدو: 
این ماده مغذى و ســالم، مى تواند اسنک کاملى براى 
عصرانه شــما باشــد که یک فنجان آن، حــاوى دو 
میلى گرم آهن اســت. از جمله موارد استفاده این ماده 
مغذى مى توان به ســاالدها، مافین ها و حتى انواع نان  

اشاره کرد. 
ماهى ساردین: 

ســاردین عالوه بر مزه فوق العــاده اش، منبع 
غنــى آهن نیز هســت. ربع فنجان ســاردین 
شــامل 1/8میلى گرم آهن اســت. پس موقع 
خریدن گوشــت ماهى، در انتخــاب آن تردید 

نکنید.
 عدس: 

فقط نصف فنجــان عدس، در حــدود نیمى از 
نیاز روزانــه بدن را رفــع مى کند. ایــن ماده 
همه فن حریف، به شکل هاى مختلفى مى تواند 
مورد استفاده قرار گیرد: از سوپ گرفته تا خوراك 

کارى، عدس پلو، عدسى و...
 سویا: 

این ماده کــه سرشــار از انواع مــواد معدنى 
و مغذى اســت (مثل مس، پروتئین، آهــن) با اضافه 
شدن به هر غذایى از جمله ساالدها به آن جان تازه اى

 مى دهد. سویا همچنین به خاطر آمینو اسیدهاى فراوانش، 
مى توانــد بهترین منبــع پروتئین بــراى گیاه خواران 

باشد. 
  اسفناج: 

همیشه به محض صحبت در باره آهن و کم خونى، اولین 
چیزى که به ذهن مان مى رسد اســفناج است که البته 
درست است؛ چون این ســبزى منبع غنى آهن است. 
یک فنجان اســفناج پخته درحدود 3/2میلى گرم آهن 
دارد و مى تواند به خیلى از غذاها اضافه شود مثل پاستا، 

سوپ، و ساالد.. 

اگــر کارتــان 
را پشــت میز 

انجام مى دهید، حتى اگر در خانه 
با کامپیوتر کار مى کنید، احتماال بخش قابل 

توجهى از روزتان را نشســته اید و ممکن است سعى کنید این طوالنى 
نشســتن ها را با انجام تمرین و ورزش بى اثر کنید.حال مى خواهیم در 

ادامه بگوییم چرا یکجا نشستن مضر است؟

بهم خوردن تعادل در عضالت پایین تنه
وقتى براى مدتى طوالنى مى نشــینید، فلکســور یا خــم کننده هاى 
لگن تان سفت شده و عضالت متضاد، یعنى اکستانسور یا باز کننده هاى 
لگن، کش آمده و ضعیف تر مى شــوند. این نوع عدم تعادل عضالنى، 

خطر آســیب هاى ورزشــى و دردهاى پایین کمر را 
افزایش مى دهد. در موارد شدیدتر، بیش از حد 
نشستن مى تواند منجر به کوتاه شدن مزمن 
فلکسورهاى لگن شــود؛ بیمارى 
به نام چرخــش قدامى لگن. لگن 
شما به دلیل سفت و کوتاه شدن 
فلکسورها، به جلو فشار داده 
شــده و پایین کمرتان نیز 
سفت مى شــود. آنهایى 
که دچار این مشــکل 
هستند، انحناى زیادى 
به طرف داخل در پایین 
کمر داشته و شکم شان 
بیرون زده اســت. این 
وضعیت بدنــى براى 
دیسک هاى پایین کمر 

مضر است.
حــاال چطــور 
مى توانید با زیاد نشستن 

مقابله کنید؟
در طول روز بیشــتر از جاى خود 
بلند شــوید و حرکــت کنید. وقتى 
روى صندلى تان مى نشینید، حتما 
وضعیت درستى به بدن خود بدهید، 
به جلو قوز نکنید، در پایــان روز و ترجیحا در طول روز 
نیز یک سرى کشش هاى مربوط به فلکســورهاى لگن را انجام 
دهید تا این عضالت ســفت شده را شــل کنید. روى تقویت عضالت
 مقابل فلکســورهاى لگن نیز باید کار کنید؛ یعنى عضالت باســن و 

همسترینگ.
فشار وارد بر کمر و گردن

این فقط پایین کمرتان نیســت که با زیاد نشستن آسیب مى بیند، بلکه 
باالى کمر و گردن تان هم دچار آسیب مى شــود. آیا مى دانستید وقتى 
که مى نشینید، بر خالف ایســتادن، 90 درصد فشار و کشش بیشترى 
بر کمرتان وارد مى کنید؟ دلیلش هم این اســت که بیشتر افراد، تمایل 

به قوز کردن هنگام نشستن روى صندلى دارند. ضمنا یک مسئله  دیگر 
هم تایپ کردن است. وقتى شما به ابزارى که در دست خود دارید نگاه 
مى کنید و چیزى تایپ مى کنید، فشار قابل توجهى به عضلت باالى کمر 
و گردن خود وارد مى کنید. علت ابتالى بیشتر افراد به مشکالت گردن 

و کمر همین است.
براى کم کردن ریسک آسیب به گردن و کمر چه مى توانید بکنید؟ مکررا 
از جاى خود بلند شوید و کمى قدم بزنید. اگر گوشى در دست مى گیرید، 
آن را باالتر نگه دارید، یعنى مقابل چشم هاى تان. همچنین تمرین هاى 

کششى باالى کمر و گردن را در طول روز و در پایان آن انجام دهید. 
افزایش ریسک لخته شدن خون

بله، درست است؛ زیاد نشستن بدون وقفه انداختن، ریسک لخته شدن 
خون در رگى عمقى در پاها را افزایش مى دهد. این اتفاق خطرناکى است 
چون این لخته  خون مى تواند از جاى خود بیرون آمده و به سمت ریه ها 
حرکت کند و ُکشنده باشد. مطالعات نشــان داده زنانى که در طول روز 
ساعت هاى طوالنى مى نشستند، دو یا سه برابر بیشتر در معرض لخته 

شدن خون قرار دارند. 
تشدید واریس

زیاد نشستن، رگ هاى تان را هم جور دیگرى تحت تاثیر قرار مى دهد. 
نشســتن هاى طوالنى مدت مى تواند رگ هاى واریسى را بدتر کرده و 
کسانى که دچار واریش نیستند را هم مستعد ابتال به آن کند. خوشبختانه، 
واریس به اندازه  لختگى خون خطرناك نیست، اما چه کسى هست که با 

ابتال به آن مشکلى نداشته باشد؟
 فشار زیادى وارد بر پایین تنه مى تواند به دریچه هایى که جریان خون 
به سمت پاها را تنظیم مى کنند آسیب زده و وقتى این دریچه ها آسیب 
ببینند، خون به سمت پاها کشیده شده و موجب تورم رگ ها مى شود و 
آنها برجسته تر خواهند شد. اما زمانى که عضالت پاى خود را منقبض 
مى کنید یا راه مى روید، این عضالت خون را به سمت قلب مى فرستند 
و فشــار از روى رگ ها برداشته مى شــود. پس در طول روز بیشتر راه 
بروید و عادت کنید وقتى نشسته اید عضالت ساق پاى خود را منقبض

 کنید.
افزایش ریسک مرگ و میر به هر دلیلى

بیشتر مطالعات نشــان داده اند که زیاد نشســتن، احتمال مرگ ناشى 
از تمام دالیل، به خصــوص بیمارى هاى قلبى و عروقــى را افزایش 

مى دهد. 

این میوه ها را هر روز بخورید تا چاق نشوید چرا نشستن طوالنى مدت مضر است؟

غذاهاى سرشار از آهن را بشناسید

مبتالیان به آسم، دهان و بینى خود را در زمستان بپوشانند

ا
ن

ب

ک

وقتى موز جان شما را نجات مى دهد!

8 سبزى کاهنده قند خون دیابتى ها 

ى زی و ر ب ی ب ب ر ج
مى دهد. کاهش 

است و محققان بر این باورند که عالوه بر فوایدش، براى
برخى سرطان ها را دفع کند.دیابتى هــا، مى تواند 

 موز میوه اى سرشار از پتاسیم اســت، که این ماده معدنى 
نقش مهمى در حفظ سالمت قلب دارد. کمبود پتاسیم موجب
 مى شود شریان ها عملکردى مطابق با آن چه انتظار مى رود، 

نداشته باشند. اما آیا مصرف یک موز در روز مى تواند 
از بیمارى قلبى پیشگیرى کند؟

قلب یک عضله است و پتاسیم به تحریک 
این عضلــه بــراى انقباض 

و پمپــاژ خــون بــه 
سراسربدن کمک
کنــد.  مــى   
پتاسیم به حفظ 
ریتــم قلب و 
خون  فشــار 

(فشارى  دیاستولیک 
که قلب براى پمپاژ خون 

از طریق شریان ها ایجاد مى کند) سالم کمک مى کند.
همچنین، پتاســیم به عنوان یک رگ گشا عمل مى کند، و با 
ایجاد آرامش در رگ هاى خونى در سراســر بدن، به جریان 
آزادانه خون، با کاهش احتمال شکل گیرى لخته هاى 
خون و انسدادهایى که به سکته مغزى منجر 

مى شوند، کمک مى کند.
به تازگى نیــز نتایج برخى 
نشــان  ها  پژوهــش 
داده انــد کــه بدون 
کافى،  پتاســیم 
شــریان هــاى 
شما ممکن است 
تبدیل به استخوان 

شوند.
شواهد نشان مى دهند که پتاسیم 

در پیشگیرى از ســکته مغزى و حمله قلبى نقش مهمى ایفا 
مى کند. مطالعه اى که در سال 2017 در دانشگاه آالباما روى 
موش ها انجام شد، نشان داد، آنهایى که با یک رژیم غذایى 
کم پتاسیم تغذیه شده بودند، ســختى و سفتى بیشترى در 
شریان ها را تجربه کرده اند، در شــرایطى که موش هاى 
تغذیه شده با یک رژیم غذایى سرشار از پتاسیم کاهش در 

این شرایط را نشان دادند.
مطالعات مختلفى در زمینه اهمیت پتاســیم براى سالمت 
قلب و شــریان ها صورت گرفته است. به طور خاص، نتایج 
یک مطالعه فواید مهم این ماده معدنى براى زنان را نشــان 

داده است.
طى این پژوهش مشخص شــد زنانى که بیشترین میزان 
پتاسیم را مصرف کرده بودند، 12 درصد احتمال کمترى داشت 
تا دچار سکته مغزى شوند و همچنین 16 درصد احتمال کمترى 
داشت که سکته مغزى ایســکمیک، شایع ترین نوع سکته 

مغزى، را تجربه کنند. سکته مغزى ایسکمیک زمانى رخ مى 
دهد که یک شریان منتهى به مغز مسدود مى شود.

پیوند بین یک رژیم غذایى سرشار از پتاسیم و کاهش خطر 
ســکته مغزى در میان زنانى که فشــار خون باال نداشتند،
 قوى تر بود. این نشــان مى دهد که پتاسیم ممکن است در 
پیشگیرى از فشار خون باال و سکته مغزى پیش از بروز آنها، 

موثرتر باشد.
جدا از اثرات مثبت روى ســالمت قلب، پتاسیم فواید بسیار 
دیگرى در زمینه حفظ و ارتقا سالمت و عملکرد بدن دارد، که 

از آن جمله مى توان به موارد زیر اشاره کرد: 
تثبیت قند خون: سطوح کافى پتاســیم از افت قند خون که 
موجب ســردرد، لرز، و براى افراد مبتال به دیابت افزایش و 
کاهش ناگهانى و ناسالم سطوح انسولین مى شود، پیشگیرى 
مى کند.پیشــگیرى از گرفتگى عضله: بیشتر گرفتگى هاى 
عضالنى در نتیجه سطوح پایین پتاسیم شکل مى گیرند، که 

این شرایط به نام هیپوکالمى شناخته مى شود. مصرف یک 
عدد موز در روز مى تواند به پیشــگیرى از این گرفتگى هاى 

عضالنى دردناك کمک کند.
کاهش اضطراب و استرس: پتاسیم یک تنظیم کننده هورمون 
است، از این رو در تنظیم استرس و اضطراب و آثار آنها بر بدن 

نقش دارد.
چگونه پتاسیم بیشترى از رژیم غذایى خود دریافت کنیم؟

آیا به مصرف مــوز به عنوان منبعى براى دریافت پتاســیم 
عالقمند نیستید؟ خوشــبختانه، دریافت پتاسیم به میزان 
کافى از رژیم غذایى کار چندان دشوارى نیست. بسیارى از
 میوه ها، ســبزیجات، و دیگر مواد غذایى منابع خوبى براى 
این ماده معدنى هستند، که از آن جمله مى توان به موارد زیر 
اشاره کرد: آووکادو، سیب زمینى شیرین، هندوانه، اسفناج، 
لوبیا سیاه، ماهى سالمون، سس گوجه فرنگى، ماست و کدو 

گردویى.
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در آبــان ماه ســال 96، در معابر درون 
شهرى کشــور، از ســاعت 12 تا 16 
نزدیک به 28 درصــد تصادفات، یعنى 

بیشترین تعداد اتفاق افتاده است.
رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک 
پلیس راهور ناجا با اعالم این آمار گفت: 
این در حالى است که از ساعت 16 تا 20، 

27 درصد تصادفات و ساعت 8 تا 12 نزدیک به 19 درصد 
تصادفات درون شهرى رخ داده اند. 

همچنین طبق این آمار ساعتى که بعد از این بازه هاى 
زمانى بیشترین حجم تصادفات درون شهرى را به خود 

اختصاص داده، ساعت 20 تا 24 (16 درصد) بوده است.
به گفته ســرهنگ رحمانى بیشــترین ســاعت وقوع 
تصادفات آبان ماه در معابر برون شهرى ، بازه بین 16 تا 
20 (30درصد) و پس از آن ساعت12 تا 16 (23درصد) و 

ساعت 20 تا 24 ( 15 درصد) بوده است

فرمانده انتظامى شهرســتان بجنــورد از برخورد یک 
دستگاه ســوارى پراید با کامیون و کشــته شدن 5 نفر 
در این شهرســتان خبر داد. ســرهنگ على پاکدل در 
تشــر یح این خبر افزود: روز پنجشــنبه هفته گذشته 
برابر اعالم مرکــز فوریت هاى پلیســى مبنى بر وقوع 
یک فقره تصــادف در گردنه بدرانلو، ســریعا مأموران 
انتظامى در محل حاضر شــدند. در بررسى هاى انجام 
شده توسط کارشناســان علت این تصادف انحراف به 
چپ از ســوى راننده پراید بوده است. این مقام انتظامى 
ادامه داد: متاسفانه در این تصادف راننده پراید به همراه 
4 سرنشــین در اثر شــدت جراحــت وارده در دم فوت

 کرد.

مرد میانسال که به بهانه استخدام و پرداخت 
حقوق میلیونى از افراد جویاى کالهبردارى 

مى کرد، شناسایى و دستگیر شد.
ســاعت 15 روز هجدهم آبان ماه، مأموران 
کالنترى 168 مشــیریه  در تهران در حین 
گشت زنى متوجه درگیرى راننده یک دستگاه 
خودرو تاکسى با فردى شدند که قصد داشت 
تا با یک دســتگاه موتورســیکلت از محل 

متوارى شود.
راننده تاکســى با مشــاهده مأموران به آنها 
اعالم کرد که این شخص مبلغ یک میلیون 
و 600 هزار تومان از وى گرفته و اکنون قصد 
فرار دارد که بالفاصله مأموران این شخص را 
دستگیر کردند. فرد دستگیر شده در اظهارات 
اولیه به مأمورن گفت: راننده با من دوســت 
است و این مبلغ پول را به عنوان قرض به من 
داده اما حاال پشــیمان شده و به دروغ عنوان 
مى کند که او را فریب دادم. با تشکیل پرونده 
مقدماتى با موضوع کالهبردارى و به دستور 
بازپرس شــعبه چهارم دادســراى ناحیه 14 
تهران ، پرونده براى رسیدگى در اختیار پایگاه 
ششم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.

شاکى پرونده پس از حضور در پایگاه ششم 

پلیس آگاهى تهران بــزرگ در اظهاراتش 
به کارآگاهان گفت:ســه روز قبل متهم را به 
عنوان مسافر دربست سوار ماشین کردم. طى 
مسیر، این شخص مدعى شد که مدیر عامل 
یک شرکت است و چند شرکت زیر مجموعه 
شــرکتش اســت و یکى از دفاتر نمایندگى 
شــرکتش نیز در رباط کریم قــرار دارد. این 
شخص در طى مسیر ، مدام با تلفن صحبت 
مى کرد و پشت تلفن مى گفت: خانم هرکس 
شــرکت آمد و نیازمند بود، از یک تا بیست 
میلیون تومان به او کمک کنیــد و در ادامه 
صحبت هایش، دربــاره معامالت میلیاردى 
صحبت مى کرد. زمانیکه ســر صحبت را با 
وى باز کردم، او مدعى شــد که مى تواند مرا 
به عنوان راننده شخصى اش استخدام کند اما 
باید قبل از آن هزینه بیمه را پرداخت کنم تا او 

ماشین شرکت را به من تحویل دهد.
شــاکى پرونــده در ادامــه اظهاراتــش به 
کارآگاهان گفت: با این شخص قرار مالقات 
گذاشتم و زمانیکه این شخص در محل قرار 
حاضر شــد، مبلغ یک میلیــون و 600 هزار 
توماِن درخواســتى اش را به او تحویل دادم. 
پس از پرداخت پول ، این شخص مدعى شد 

تا دقایقى دیگر یک دســتگاه خودرو پرادو را 
تحویل من خواهــد داد. در طول زمانیکه به 
همراه این شخص منتظر آمدن خودرو پرادو 
ادعایى او بودیم، در یک لحظه متوجه شدم 
او قصد دارد تا با یک پیک موتورى از محل 
متوارى شود که مانع کارش شدم، این شخص 
در کمال خونســردى بیان کرد که تا دقایقى 
دیگر ماشین خواهد آمد اما من مانع رفتنش 
شدم و در ادامه از مردم درخواست کمک کردم 
که با حضور مأموران در محل، او دستگیر شد.
در بررســى ســوابق متهم پرونــده به نام 
اسماعیل .متولد 1344 که در اظهارات اولیه 
منکر هرگونه کالهبردارى شده بود ،وى به 
عنوان یکى از مجرمان ســابقه دار در زمینه 
کالهبردراى که بارها دستگیر و روانه زندان 

شده ، شناسایى شد.
در ادامه تحقیقات و با شناسایى تعداد دیگرى 
از شــکات و مالباختگان که دقیقا به همین 
شیوه و شگرد مورد کالهبردارى قرار گرفته 
بودند، مشخص شد که اسماعیل تحت عنوان 
مدیرعامل شرکت هاى بازرگانى و به بهانه 
اســتخدام افراد با حقوق ماهیانه 3 میلیون 
تومان همراه با بیمه و دیگــر مزایا ، اقدام به 

کالهبردارى از آنها کرده و به بهانه پرداخت 
حق بیمه از سوى متقاضیان استخدام ، مبالغى 
را از 500 هزار تومان تــا یک میلیون و 600 

هزار تومان از آنها دریافت کرده است.
ســرهنگ کارآگاه رضا امیدى  رئیس پایگاه 
ششــم پلیس آگاهى تهران بزرگ ، با اعالم 
این خبر گفت: در ادامه رســیدگى به پرونده 
و با شناســایى دقیق متهم از سوى تعدادى 
از شکات و مالباختگان ، متهم به ناچار لب به 
اعتراف گشوده و صراحتا به کالهبردارى از 

این افراد اعتراف کرد.
وى گفــت: بــا اعتــراف صریــح متهم به 
کالهبردارى هاى مشابه ، شناسایى تعدادى 
دیگر از شــکات و مالباختــگان و به منظور 
شناسایى سایر شکات و مالباختگان احتمالى 
، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از 
سوى بازپرس پرونده صادر شده است، لذا از 
شکات و مالباختگانى که موفق به شناسایى 
تصویر متهم شــدند دعوت مى شود تا براى 
پیگیرى شکایات خود به نشانى پایگاه ششم 
پلیس آگاهى تهران بــزرگ در خیابان نبرد 
شمالى – میدان نبرد – انتهاى خیابان شهید 

بیدى مراجعه کنند.

مدیر قالبى، افراد جویاى کار را سرکیسه مى کرد

فرمانده انتظامى استان خراسان جنوبى گفت: حساسیت مأموران 
پلیس براى آسیب ندیدن یک زن و کودك منجر به شهادت یک 

مأمور نیروى انتظامى و مجروح شدن دومأمور دیگر شد.
 سردار مجید شجاع  گفت: مأموران پلیس پس از شناسایى خودرو 
متهم تحت تعقیب در سه راهى روستاى حیدرآباد نهبندان، به 
راننده خودرو دســتور ایســت دادند که راننده به دستور ایست  

مأموران توجهى نکرد و متوارى شد.
 مأموران پلیس با توجه به حضور یک زن و کودك در خودروى 

متهم از تیراندازى به سمت خودرو خوددارى و با اقدامات پلیسى 
خودرو را متوقف کردند اما بالفاصله با تیراندازى سرنشین جلوى 

خودرو روبرو شدند.
به گفته فرمانده انتظامى خراســان جنوبــى در این تیراندازى 
ســه نفر از کارکنان پلیس اســتان مجروح شــدند که یکى از 
آنها به علت اصابت تیر به گردن و قفســه ســینه به شــهادت 
رســید و در تیراندازى متقابل شــرور مســلح تحت تعقیب به 

هالکت رسید.

سخنگوى سازمان آتش نشــانى تهران از مرگ مردى جوان در 
پى انفجار ســیلندر اکســیژن در محوطه بازار «آهن مکان» در 

پایتخت خبرداد.
ســید جالل ملکى گفت: ســاعت 8 و 29 دقیقه صبح روز شنبه 
(دیروز)، انفجار سیلندر اکسیژن در بزرگراه آزادگان، محوطه بازار 
آهن مکان به نیرو هاى سازمان آتش نشانى اطالع داده شد. وى 
افزود: بالفاصله نیرو هاى یک ایستگاه سازمان به همراه تجهیزات 

کامل در محل حادثه حضور پیدا کردند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى با اشاره به انفجار سیلندر اکسیژن 
هنگام تخلیه سیلندر ها از یک خودرو نیســان خاطرنشان کرد: 

هنگامى که مرد جوان 35 ساله اى در پى خالى کردن سیلندر هاى 
اکسیژن از یک خودرو نیسان بوده است، یکى از سیلندر ها منفجر 
شده و همین موضوع سبب آسیب دیدگى شدید مرد جوان در این 
حادثه شده است. ملکى خاطرنشــان کرد: متاسفانه مرد جوان در 
لحظات اولیه حادثه به علت شدت جراحت جان خود را از دست داد. 
وى با تاکید بــر خطرات ســیلندر هاى اکســیژن تصریح کرد: 
سیلندر هاى اکســیژن قابلیت اشــتعال دارند و افرادى که با این 
سیلندر ها سر و کار دارند باید بدانند که اگر دست هاى آن ها آغشته 
به مواد چرب از جمله روغن باشــد، امکان انفجار ســیلندر هاى 

اکسیژن پس از تماس با کپسول ها وجود دارد.

انفجار سیلندر اکسیژن سبب مرگ مرد جوان شد

پرتصادف ترین 
بازه زمانى
 در معابر

مرد میانسال در نزاع دسته جمعى در پارك وحدت، 
جان خود را از دست داد.

ســاعت 19:30 جمعه شــب مأمــوران کالنترى 
132 تهران نبــرد در تماس با بازپرس کشــیک 
پایتخت اعالم کردند مردى 44  ساله در یک نزاع 
دسته جمعى در پارك وحدت، واقع در خیابان ابوذر 
نقش بر زمین شده و جان خود را از دست داده است 
که دقایقى بعد از اعالم این خبر بازپرس امور جنایى 
تهران در محل اعالم خبر حاضر شد. تحقیقات اولیه 
حاکى از آن بود در این نزاع دســته جمعى، چندین 
نفر حضور داشته که سه نفر در رابطه با این پرونده 
بازداشت و پیش از ظهر دیروز  براى انجام تحقیقات 

به دادسراى امور جنایى تهران منتقل شدند.
یکى از متهمان این پرونده که 18 ســال سن دارد 
دیروز در اظهاراتش به بازپرس گفت: سه روز پیش 
من به همراه شــاهین و بهرام (دو دوســتم) داخل 
پارك وحدت نشسته بودیم که شــهروز و کامران 
(دو برادر) در حالى که مست بودند به سمت ما آمده 

و شاهین را کتک زدند، آنها به ما مى گفتند که باید 
بشین پاشــو برویم، در نهایت آنها بعد از دقایقى از 

پارك خارج شدند.
وى افزود: فرداى آن روز یکى از دوستان ما به نام 
سروش با شهروز تماس گرفت و از شهروز پرسید 
چرا من و دوستانم را کتک زده است که شهروز به 
سروش هم فحاشى کرد و گفت، دیگر نباید داخل 
پارك حضور داشته باشــید تا اینکه حدود ساعت 7 

بعدازظهر روز جمعه  فرا رسید.
این متهم پرونده ادامه داد: من و دوستانم در پارك 
نشسته بودیم که شهروز، کامران و پدر آنها به همراه 
دو نفر دیگر در مقابل پــارك از یک پژو 405 پیاده 
شــده و پس از ورود به پارك با شمشیر و چوب به 
سمت ما حمله ور شده و ما را کتک زدند که ما فرار 
کردیم، در نهایت سروش نیز که داخل پارك بود با 
چند نفر از دوستانش با آنها درگیر شدند و یکدیگر را 
کتک زدند که در این درگیرى ناگهان پدر کامران 
و شهروز، نقش بر زمین شد؛ ما با شهروز و کامران 
درگیر شــدیم اما به هیچ وجه با پدر آنها (متوفى) 

درگیر نشدیم.
دو متهم دیگر این پرونده که 18 و 19 ســال سن 
دارنــد نیز اظهارات دوستشــان را تاییــد کردند و 
سرانجام هر سه متهم با دستور محسن مدیرروستا؛ 
بازداشت و براى ادامه تحقیقات در اختیار مأموران 
اداره آگاهــى قرار گرفتند همچنین جســد متوفى 
براى بررســى علت دقیق مرگ به پزشکى قانونى 
منتقــل شــده و تحقیقات دربــاره ایــن پرونده 

ادامه دارد.

با تالش هاى دادســتان نظامى استان آذربایجان شرقى و 
دادیار اجراى احکام دادسراى نظامى استان، یک محکوم به 

قصاص از دار مجازات رهایى یافت.
در چهــارم آذر مــاه 1394 در جریان یــک تیراندازى در 
کالنترى بخش مهربان شهرستان سراب، گروهبان یکم 
شهرام حســامى کلوانق توســط یکى از هم قطارانش به 

قتل رسید. 
قاتل در جریان جلســات دادرســى دلیل شــلیک خود را 
عصبانیت لحظه اى و اشتباه که پیرو شوخى مقتول با وى رخ 
داده بیان کرد و اظهار داشت: در صبح حادثه بعلت خستگى و 
بى خوابى ناشى از گشت شبانه در حوزه استحفاظى پاسگاه، 
در محل کار براى صرف صبحانه حاضر شدم و چون اعصابم 
بهم ریخته بود، به دنبال شوخى مقتول یک لحظه نفهمیدم 
چکار مى کنم و اسلحه را به طرف سر مقتول گرفته و ناگهان 

شلیک کردم.

با اعترافات متهــم و تکمیل تحقیقــات، در نهایت دادگاه 
نظامى استان آذربایجان شرقى قاتل را به قصاص محکوم 
که حکم صادره به تائید دیوان عالى کشــور رسیده و الزم 

االجرا شد.
پیگیرى خانواده شخص محکوم براى کسب رضایت اولیاء 
دم در ابتدا به نتیجه نرسیده که با توجه به ابراز ندامت شدید 
و مشاهده آثار پشیمانى و اصالح در محکوم علیه و فقدان 
قصد و نیت قبلى، حسین غفران نیا دادستان نظامى استان 
و جلیل عبدى دادیار اجراى احکام دادسراى نظامى استان 
در این موضوع میانجى گرى کــرده و بعد از پیگیرى هاى 
مســتمر در نهایت اولیاء دم مقتول با گذشتى قابل تقدیر 
با حضور در دفتر اجراى احکام دادســراى نظامى اســتان 
رضایت بى قید و شــرط خود را نســبت به محکوم اعالم 
مى دارند و محکوم علیه پس از دو سال حبس از زندان آزاد 

مى شود.

کشته شدن 5 سرنشین پراید نزاع مرگبار دسته جمعى
 با چوب و شمشیر در پارك

قاتل مأمور ناجا بخشیده شد

زن و مردى که در پوشــش بیمار وارد بیمارســتان هاى 
شمال تهران شده و دست به ســرقت مى زدند، شناسایى 

و دستگیر شدند.
14 آبان ماه امســال از طریق مرکز فوریت هاى پلیســى 
110 وقوع  سرقت از بیمارستان به کالنترى 163 ولنجک 
اعالم شد. با حضور مأموران، یکى از پرسنل زن بیمارستان 
به مأموران اعالم داشــت که کیف دستى اش حاوى یک 
میلیون تومان وجه نقد ، دستبند طال ، گردنبند نقره ، ساعت 
مچى زنانه و تعدادى عابربانک از کمد شــخصى اش در 
قسمت پاویون ویژه پرسنل خانم در طبقه هشتم بیمارستان 

سرقت شده است.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع ”سرقت اماکن“ و به 
دستور بازپرس شعبه ششم دادســراى ناحیه یک تهران ، 
پرونده براى رســیدگى در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفت.
کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهى با مراجعه به بیمارستان 
محل سرقت، به بررســى تصاویر دوربین هاى مداربسته 
پرداخته و در بررسى تصاویر بدست آمده موفق به شناسایى 
یک آقا و خانم حدودا 40 و 35 ســاله شدند که در پوشش 
بیمار و بســترى شــدن در بیمارســتان به طبقه هشتم 
بیمارســتان رفته و در آنجا ســارق زن با ورود به قسمت 
ویژه پرسنل خانم اقدام به ســرقت کیف دستى مالباخته 

کرده است.
همزمــان بــا آغــاز رســیدگى بــه پرونــده اولیــه ، 
شکایت هاى مشابه دیگرى از بیمارستان محدوده شمال 
تهران به پایگاه یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ ارجاع شد 
که بررسى هاى به عمل آمده در خصوص سرقت انجام شده 
از آنها و تطبیق تصاویر سارقان در تمامى سرقت ها حکایت 
از آن داشت که ســرقت ها توســط یک آقا و خانم انجام

 شده است.

در ادامه رســیدگى به پرونده و با انجام اقدامات پلیسى ، 
کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهى موفق به شناســایى 
خودرو پراید ســفید رنگ متعلق به ســارقان شــدند. با 
شناســایى خودرو پراید ، ضمن شناســایى آخرین مالک 
خودرو مشخص شد که خودرو متعلق به یکى از مجرمان 
سابقه و حرفه اى به نام ابوالفضل 40 ســاله  با 15 سابقه 

دستگیرى است.
بررسى ســوابق ابوالفضل نشــان داد که وى اولین بار در 
سال 82 و به اتهام قاپ زنى توســط پایگاه هشتم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ دستگیر شده و پس از آن بارها به اتهام 
ارتکاب جرایم مختلف سرقت و موادمخدر روانه زندان شده 
و آخرین بار در خرداد سال گذشــته به اتهام سرقت منزل 
دستگیر و پس از گذشت 6 ماه با تأمین وثیقه آغاز و در ادامه 

متوارى شده است.
با شناســایى ابوالفضل به عنوان متهم پرونده، کارآگاهان 
با مراجعه بــه محل ســکونت وى در منطقه فالح اطالع 
پیدا کردند کــه او بالفاصله پــس از آزادى از زندان اقدام 
به جابجایى محل ســکونتش کرده و در حال حاضر هیچ 
اطالعى از محل سکونتش وجود ندارد.  در ادامه و با توجه به 
بالمکان بودن ابوالفضل و همسرش ، مشخصات خودرو 
متهم به همراه دستور دستگیرى سرنشیان آن در سیستم 

جامع پلیس ثبت شد.
سرانجام مأموران کالنترى 115 رازى در حین گشت زنى 
در منطقه فالح موفق به شناسایى خودرو متهم شده ؛ قبل 
از هرگونه اقدام راننده پراید براى متوارى شدن از محل ، 
او را دســتگیر و در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهى تهران 

بزرگ قرار دادند .
ابوالفضل که اعتیاد شــدیدى به مصرف موادمخدر از نوع 
شیشه و هروئین دارد،پس از دستگیرى و در تحقیقات اولیه 
منکر هرگونه سرقت از بیمارستان هاى سطح شهر تهران 
شــد اما پس از مشــاهده تصاویر دوربین هاى مداربسته 
محل هاى ســرقت به ناچار لب به اعتراف گشود و عنوان 
داشت که ســرقت ها را به همراه همسرش انجام داده که 
بالفاصله با شناســایى مخفیگاه متهم، همســرش نیز به 
عنوان دیگر متهم پرونده دســتگیر و به پایگاه یکم پلیس 

آگاهى تهران بزرگ منتقل شد.
ســرهنگ کارآگاه کرم یوســف ونــد ، رئیــس پایگاه 
یکم پلیــس آگاهــى تهــران بــزرگ ، با اعــالم این 
خبر گفــت : متهمیــن در ادامه تحقیقات بــه دهها فقره 
ســرقت از بیمارســتان ســطح شــهر تهــران اعتراف 

کردند.

زن و مرد بیمار، سارق بیمارستان بودند

شهادت مأمور پلیس 
براى حفاظت از جان یک زن و مرد
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خــدا را! خــدا را! از تعجیــل در عقوبــت و کیفــر 
سرکشــى و ســتم بــر حــذر باشــید و از آینــده 
دردناك ظلم و سرانجام زشــت تکبر و خودپسندى 
که کمین گاه ابلیس اســت و جایــگاه حیله و نیرنگ 

موال على (ع)اوست، بترسید. 

بودجه ســال جارى شهردارى زرین شــهر 50 میلیارد تومان 
پیش بینى شده است که 18 میلیارد تومان آن جارى و 32 میلیارد 
تومان بودجه عمرانى است و تا سى ام مهرماه سال جارى و طى 
هشــت ماه 16 میلیارد تومان از این بودجه وصول شده است 
که به نظر مى آید این میزان پیش بینى بودجه براى شهردارى 
زرین شهر واقعى نیســت و باید بودجه سال جارى 35 میلیارد 

تومان بسته مى شد. 
شهردار زرین شــهر که به اتفاق رئیس شــوراى اسالمى در 
دوره پنجم به میــان خبرنگاران آمده بود تا گزارشــى از روند 
فعالیت هاى خود در 45 روز کارى را ارائه دهد با بیان این مطلب 
گفت: سال گذشته نیز بودجه شهردارى زرین شهر 35 میلیارد 
تومان بود که 20 میلیارد تومان نقدى و 15 میلیارد تومان غیر 
نقدى بود. این در حالى است که اصوًال در شهردارى ها به جهت 
افزایش هزینه ها و رعایت تناسب بودجه 60 درصد عمرانى و

 40 درصد جارى، معموًال بودجه به صورت کاذب، باال بســته 
مى شود و اصوًال هم تحقق نمى یابد.

میثم محمدى مى گوید: ردیف بودجه هم براساس درآمدهاى 
ارزش افزوده و عوارض آالیندگى پیش بینى شده که متأسفانه 
در هشت ماه سال جارى میزان درآمد ارزش افزوده و عوارض 
آالیندگى شهردارى زرین شهر به میزان 10 درصد هم تحقق 

نیافت و حدود 60 میلیون تومان بود.
وى میزان بدهى ثبت و ســند شده شــهردارى زرین شهر را 
40 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: از این 40 میلیارد تومان 
بدهى شهردارى زرین شــهر، 10 میلیارد تومان بدهى جارى 
شــامل، مطالبات کارکنان، مالیات و بیمه و 30 میلیارد تومان 
بدهى عمرانى شــامل مطالبات پیمانکاران و... است و در یک 
کالم مى توان نتیجه گیرى کرد که براى حل مسائل و مشکالت 

شهر و شهردارى، نیاز به جسارت و عزم جدى است.

هدف گذارى شهردارى زرین شهر
شهردار زرین شهر افزود: با مشورت اعضاى شوراى اسالمى، 
هدف گذارى براى حل مشکالت، ایجاد بستر تعامل با مسئوالن 
کشور، استان، شهرستان و مردم مدنظر قرار گرفت به گونه اى 
که اگر ایــن تعامل برقرار شــود زرین شــهر ظرفیت جذب 
سرمایه گذار و کسب درآمد پویا را داشته و در این راستا ما همه 
گروه هاى قوى را پذیرا بوده و جلساتى با آنان برگزار کرده ایم 
و معضالت را از زبان آنان شــنیده ایم و شــهردارى هم آنچه 

مى توانست کمک کرد.
محمدى ادامه داد: اصوًال شهردارى زرین شهر 35 درصد درآمد 
خود را از درآمد کوشــش یعنى درآمدهاى محلى، سرمایه ها 
و ظرفیت ها وصول مى کند در حالى که ایــن میزان در دیگر 
شهردارى ها 85 درصد مى باشد و در این مدل درآمد، هزینه ها 

کاهش و درآمدها افزایش مى یابد.

شهردارى استراتژى محور
شــهردار زرین شــهر تصریح کرد: باید به ایــن نکته توجه 
داشت شــهردارى ها باید بتوانند با بهره گیرى از رویکردهاى 
نویــن برنامه ریــزى، از جملــه برنامه ریزى اســتراتژیک، 
عملیاتى و اجرایى نسبت به شــناخت مزیت ها و فرصت ها، 
محدودیت ها و تنگناهاى شهر و شهردارى به گونه اى مناسب 
پرداخته و زمینه هاى ارتقاى کیفیت و کمیت این نیاز ها و تحقق 
انتظارات را در ابعاد زمان و مکان در قالب وظایف ســازمانى 

شهردارى مورد شناسایى و معرفى قرار دهند.
وى ادامه داد: در این راستا، شــهردارى زرین شهر نیز تالش 
کرده با ایجاد نگرشى سیســتمى و کل نگر و تبدیل سازمان 
شــهردارى به یک ســازمان اســتراتژى محــور، اهداف و

 اســتراتژى ها را عملیاتى و اجرایى کرده و با تبیین نقش هاى 
سازمانى و به کارگیرى ســازوکارهاى وابسته به آن موجبات 
هم افزایى حوزه هــاى عملیاتى و ســتادى را فراهم وتحقق 
اســتراتژى ها را در دســتور کار روزانه مدیران و کارکنان قرار 

دهد.

هدف، کوچک سازى است
شهردار زرین شهر کوچک ســازى بدنه شهردارى زرین شهر 
را از دیگر اقدامات برشــمرد و گفت: ما امروز در بحث کنترل 
هزینه هاى شــهردارى بــه دنبال آن هســتیم تــا بتوانیم 
موازنه اى بین درآمد و هزینه هاى شــهردارى ایجاد کنیم لذا 
یکى از دیدگاه هاى ما در دوره پنجم مدیریت شهرى شهردارى 

زرین شهر، کوچک سازى بدنه شهردارى است.
شهردار زرین شهر افزود: البته این کوچک سازى نه به معناى 
تعدیل نیرو بلکه به معناى آنکه قسمت هایى همچون استخر 
جهان پهلــوان تختى و کشــتارگاه که در گذشــته در اختیار 
شهردارى بوده و قابلیت واگذارى به بخش خصوصى را دارند 

را به آنها واگذار کنیم.
وى اضافه کرد: کارشناسان ما پس از بررسى هاى الزم اعالم 
کردند در 6 ماهه اول سال 96  مجموعه استخر جهان پهلوان 
تختى 150 میلیون تومان ضرر داشته یعنى درآمد و هزینه آن 
150 میلیون تومان منفى بوده که در مجموعه سال این رقم به 
300 میلیون تومان مى رسد و حتى در شش ماهه دوم که فصل 
زمستان و ســرما را در پیش داریم نیز قطعا ضرر ما در استخر 

بیشتر نیز خواهد بود.
محمدى ادامه داد: شــاید برخى فکر کنند استخر یک پروژه 
سود آور و درآمدزا براى شــهردارى بوده است اما جالب است 
بدانیم وقتى ما با کارشناسان تربیت بدنى صحبت کردیم براى 
استخر و مجموعه هاى ورزشــى آن درآمد 60 میلیون تومانى 
در ماه را پیش بینى مى کننــد و حاضر به اجاره این مجموعه با 

نظارت شهردارى و تربیت بدنى هستند.
وى عنوان کرد: قطعا بخش خصوصى به جهت تخصص، تعهد 

و نگاه اقتصادى که دارد بهتر از شهردارى مى تواند هزینه هاى 
این مجموعه را کنترل کرده و درآمد الزم را کســب کنند لذا 
واگذارى استخر جهان پهلوان تختى به بخش خصوصى باعث 
خواهد شد در هزینه هاى شهردارى بالغ بریک میلیارد تومان 

صرفه جویى کرد.

نمونه اى براى حمایت از سرمایه گذار
شهردار زرین شهر با اشــاره به روند پروژه شهرك حمل و نقل 
کاالى زرین شــهر بیان کرد: بیش از 14 ســال از عمر پروژه 
شــهرك حمل ونقل مى گذردکه در این مدت شــاهد تغییر و 

تحول هاى بزرگى در حوزه اقتصادى و اجتماعى بوده ایم.
وى خاطرنشــان کرد: در اجراى پروژه شــهرك حمل و نقل 
ســرمایه گذار بخش خصوصى ورود پیدا کرده و پروژه از نظر 
پیشــرفت فیزیکى در زمان خود پیشــرفت خوبى داشته اما 
متاسفانه در 4 سال گذشــته پروژه تعطیل شده که توقف این 
پروژه آثار بســیار ســوء از نظر اقتصادى و اجتماعى به همراه 
دارد از این رو عزم شــهردارى اتمام پروژه به نحو احســن و با 
نظارت شوراى شهر، سیستم نظارتى و مراجع قضایى و تعامل با 

سرمایه گذار حل کنیم.
محمدى اذعان کرد:باید توجه داشت طوالنى شدن روند تکمیل 
این پروژه به هیچ وجه به نفع طرفین نبوده چراکه با گذر زمان 
این پروژه دیگر هیچ توجیه اقتصادى نخواهد داشت از این رو 
در گام نخست مدیریت شهرى زرین شهر تالش کرد در فضاى 
آرام با برگزارى جلسات مختلف با استاندارى، سیستم نظارتى، 
فرماندار، نماینده مردم شهرســتان لنجان در مجلس شوراى 

اسالمى سعى شد به نتایج مثبتى دست پیدا کنیم.
وى متذکر شــد: امروز این نتیجه براى همه مشخص شده که 
قرارداد شهرك حمل ونقل کاالى زرین شهر بى عیب و نقص 
نیست و سهم آورده  طرفین با سهم بهره  بردارى توازن ندارد ولى 
این مسئله دلیل بر توقف کار طى سال هاى گذشته در شهرك 

آن هم با آن همه سرمایه که در انجام آن صرف شده نیست.
شهردار زرین شهر تاکید کرد: ما در این پروژه به دنبال قراردادى 

برد برد هســتیم و قطعًا براى ما حفظ منافع شهر، شهردارى و 
سرمایه گذار بخش خصوصى حائز اهمیت است و مردم مطمئن 
باشند حفظ منافع شــهر اولویت مذاکرات و پیگیرى هاى ما 
خواهد بود و امیدواریم همه کمک کنند و اجازه داده شود پرونده 

مسیر عقالنى خود را سپرى کند.
وى با اشــاره به اینکه ســرمایه تنها با پهن کردن فرش قرمز 
نمى آید، اظهار کرد:باید توجه داشت در دوره هاى گذشته تجربه 
خوبى در برخورد با سرمایه گذاران در زرین شهر نبوده است و 
یکى از نکاتى که سعى شده در دوره پنجم مورد توجه قرار گیرد 
رفع موانع سرراه سرمایه گذارى در این شهر است و قطعًا با رفع 
مشکالت پیش روى پروژه شهرك حمل و نقل کاالى زرین 
شهر این مهم نشان خواهد داد شهردارى نقش حمایتى و سازنده 

در بخش سرمایه گذارى دارد.
وى اضافه کرد: باید توجه داشــت زرین شهر پتانسیل جذب 
سرمایه گذار و رونق اقتصادى را دارد به همین علت استراتژى 
ما جذب حداکثرى پتانســیل ها و اســتفاده از ظرفیت هاى 
گروه هاى مختلف، تشکالت، سازمان مردم نهاد و... هست که 

مى توانند معضالت شهردارى را برطرف کنند.

اولویت، اتمام پروژه هاى ناتمام
محمدى اولویت شــهردارى زرین شــهر را اتمام پروژه هاى 
ناتمام دانست و گفت: پروژه هاى پارك سوار، شهرك مشاغل 
کارگاهى، پارك کوهستانى و... از پروژه هایى است که عملیاتى 
شــده و اگر پروژه جدیدى تعریف شــده باید در راستاى اتمام 
پروژه هاى نیمــه تمام در زرین شــهر باشــد و از کلنگزنى و 
اجراى پروژه هاى جدید خوددارى مى شود و نیت آن است که 

قراردادهاى باز شهردارى تا پایان سال جارى به اتمام برسد.

توسعه فرهنگى در دستور کار
وى با بیان اینکه ما در زیرساخت ها در شهر داراى وضعیت خوبى 
هستیم، گفت: در این دوره دیدگاه ما و دغدغه ما، توسعه فرهنگ 
اجتماعى بوده و در اولین گام، مشاوران شهردارى زرین شهر، 

اجراى تئاتر خیابانى را در شــوراى فرهنگ عمومى پیشنهاد 
کرده اند و از دو ماه آینده این تئاتر در موضوعاتى چون خانواده، 
اعتیاد، طالق، خشونت و موضوعات اجتماعى، عملیاتى خواهد 
شد و شــهردارى در پویایى فرهنگى شهر نقش ایفا مى کند. 
همچنین توجه ویژه به خواسته هاى خانواده معظم شهدا براى 
انجام کارهایشان در شهردارى با ایجاد میز ویژه براى آنها و 
معلولین به منظور رفاه بیشتر و پیگیرى کارهایشان خواهد شد 
و سعى داریم در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بیش از پیش 
تالش کنیم و در سطح شهر نیز تابلو شهداى زرین شهر، نصب 

خواهد شد.
وى با بیان اینکه رویکرد ما در شهردارى زرین شهر، فرهنگى 
و تکریم به ارباب رجوع بوده که باید احیا و اجرایى شود گفت: 
در برنامه پنج ساله شــهردارى که در حال تدوین است، همه 
موارد دیده خواهد شد تا بتوانیم براساس این برنامه ها حرکت 

کنیم.
■■■

رئیس شوراى اسالمى زرین شهر هم گفت: با اهتمام اعضاى 
شوراى اسالمى زرین شــهر در دوره پنجم و از میان نفرات 
مختلف، با معرفى شهردار جدید، ما بهترین انتخاب را کردیم.

ســعید نادى زاده افزود: ما با یک بودجه یک ســاله بدهکار، 
نیروهاى زیاد در شهردارى و پرداخت هزینه ها مواجه بودیم 
و شرایط شهردارى زرین شــهر خوب نبود. بنابراین انتخاب 

شهردار مى توانست به این امور کمک کند.
وى اصلى ترین اولویت شــوراى اســالمى در دوره پنجم در 
زرین شهر را شهرك حمل و نقل دانست و گفت: تالش شده 
تا شــهرك حمل و نقل، بهترین عایدات را براى زرین شهر به 
ارمغان داشته باشد. این در حالى اســت که در این دوره سعى 
داشتیم شوراى شهردارى را به شــوراى شهر تبدیل کنیم که 

البته مشکالت زیاد است.

شهردارى، در مسیر سرمایه گذارى
رئیس شــوراى اسالمى زرین شــهر گفت: شــهردار جدید 
زرین شــهر که جوان، کارآمد و تحصیل کرده و باتجربه است 
چندین تیم ســرمایه گذار را به همکارى با شهردارى ترغیب 
نموده تا شهردارى از یک بنگاه کوچک درآمده و به سوى جذب 

سرمایه گذار برود.
نادى زاده گفــت: باید برنامه هاى بلندمدت براى شــهردارى
 زرین شهر ترسیم شود که شــهردار این کار را آغاز کرده و با 

جدیت آن را دنبال مى کند.
رئیس شــوراى اسالمى زرین شــهر با بیان اینکه امروز درب 
شهردارى زرین شهر به روى مردم باز است، گفت: واقعیت آن 
است که شهردارى زرین شهر بیمار است و حال خوبى ندارد و در 
این راستا و براى بهبود آن همه اعم از مردم، رسانه ها و مسئوالن 
باید به شهردار و اعضاى شورا کمک کنند و ساختار شهردارى 

زرین شهر باید تغییر کند.
نادى زاده توضیح داد: ما تصمیم داریم چارچوب شــهردارى 
زرین شهر را براساس شایسته ساالرى تغییر دهیم تا هر کس 
در جاى خود قرار گیرد و شورا و شهردارى در انجام فعالیت ها، 

سربلند باشند.
وى البته از خیرین نیز خواســت تا نســبت بــه تأمین هزینه 
تجهیزات انتقال خون شهرستان لنجان اقدام کنند تا راه اندازى 

شود.
رئیس شوراى اسالمى زرین شهر با بیان اینکه هفته اى دو تا سه 
جلسه برگزار مى کنیم، پیگیرى شهرك حمل و نقل و مشاغل 
مزاحم شهرى، کوچک سازى بخش هاى هزینه بر شهردارى 
به بخش خصوصــى و... را از مصوبات شــورا در دوره جدید 

برشمرد. 

شهردار زرین  شهر در نشست خبرى با اصحاب رسانه:

حل مشکالت زرین  شهر، نیازمند عزم جدى مدیریت شهرى است
ساسان اکبرزاده
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نیمه بهمن، آخرین فرصت ارسال 
مقاله به کنفرانس ملى برق

آخرین فرصت ارسـال مقاله به چهارمیـن کنفرانس 
ملى مهندسـى برق ایران در دانشـگاه آزاد اسـالمى 
واحد نجف آباد تا نیمه بهمن اعالم شد.پژوهشگران 
مهندسى کامپیوتر و برق مى توانند آخرین یافته هاى 
  neec2018@iaun.ac.ir علمى خود را به رایانامـه

ارسال کنند.
قدرت،مهندسـى  کنترل، برات، لکترونیک،مخا ا
پزشکى،مهندسى نرم افزار،هوش مصنوعى،معمارى 
کامپیوتر،فنـاورى اطالعـات و ارتباطات و شـبکه از 

محورهاى اصلى این همایش ملى است.
همچنیـن عالقـه منـدان بـراى کسـب اطالعـات 
بیشـتر مى توانند به تارنماى این همایش به نشـانى 

neec2018.iaun.ac.ir مراجعه کنند.

راه اندازى مجتمع پخت نان 
در شهرضا

رئیس اتحادیه صنـف نانوایان شـهرضا گفت: براى 
نخستین بار در استان اصفهان، شرکت تعاونى خبازان 
شهرضا اقدام به تأسیس مجتمع پخت نان کرده است 
تا کسانى که تمایل به طبخ نان خانگى دارند، در این 

محل مستقر شوند.
غالمرضا آقاسى با بیان اینکه تنورهایى که در منازل 
با آن نان پخت مى شـود، مـورد تائید اداره اسـتاندارد 
و بهداشـت نیسـت، افـزود: درحـدود یک ماه اسـت 
کـه مجتمـع پخـت نـان در شـهرضا ایجاد شـده و 
نان بـا تمـام شـرایط بهداشـتى پخت و بسـته بندى

 مى شود.
وى بـا اشـاره بـه توزیـع نان هـاى خانگـى در 
سوپرمارکت هاى سطح شـهر گفت: روزانه 20 تا 24 
هزار نان با عنوان خانگى در سـطح شهرستان توزیع 
مى شود که 12 هزار آن خارج از شهرستان و به صورت 
غیراستاندارد و غیربهداشـتى بسته بندى و حمل و در 

سطح سوپرمارکت ها توزیع مى شود.
وى بـا بیـان اینکـه 12 هـزار نـان در خود شـهرضا 
در منـازل و تعـدادى هـم توسـط نانوایى هـا در 
سـوپرمارکت ها توزیـع مى شـود، اذعـان کـرد: بـر 
اسـاس آمار، بیش از 120 نفر در منازل در شهرستان 
اقـدام بـه پخـت نـان و توزیـع در سـوپرمارکت ها 

مى کنند.

استقبال کم اصفهانى ها از 
صدور کارت ملى هوشمند

کمتر از 40درصـد اصفهانى ها بـراى دریافت کارت 
ملى هوشمند اقدام کرده اند.

مدیر کل اداره ثبت احوال استان اصفهان با بیان این 
مطلب گفـت: از زمان آغـاز فراخـوان دریافت کارت 
ملى هوشمند تاکنون، یک میلیون و   750 هزار نفر از 
جمعیت بیش از چهار میلیونى اسـتان براى در یافت  

کارت  ملى هوشمند اقدام کرده اند. 
حسین غفرانى اسفند امسال را آخرین مهلت تقاضاى 
دریافـت کارت ملى هوشـمند عنـوان کـرد و افزود: 
مردم اسـتان مى توانند با مراجعه بـه درگاه اینترنتى

 www.ncr.ir مراحل پیش ثبت نام و درخواست کارت 

ملى هوشمند را ثبت کنند. 
وى بـا اشـاره بـه فراهـم سـازى تسـهیالت بـراى 
تعویـض کارت ملـى قدیمـى گفـت: بیـش از 648 
ایسـتگاه خاص و تحویـل کارت ملى هوشـمند،52 
دفتر پیشخوان،32 اداره پسـت و 37 اداره ثبت احوال 
در اسـتان بـراى مـردم کارت ملـى هوشـمند صادر

 مى کنند.

استاندارتغییرات را کلید زد
دو سرپرسـت جدیـد بـراى دو معاونـت اسـتاندارى 

اصفهان تعیین شدند.
با حکم محسـن مهرعلیـزاده، «على مقـدس زاده» 
سرپرسـت معاونـت هماهنگـى امورعمرانـى و 
«محمدعلى شجاعى» سرپرست معاونت هماهنگى 

امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى شد.
قرار است طرفه، معاون سابق هماهنگى امورعمرانى 
به عنوان مشاور اسـتاندار در سـتاد احیاى زاینده رود 

مشغول به کار شود.

خبر

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: 
مرکز معاینه فنى خودروهاى سنگین، هفته آینده همزمان 
با هفته حمــل و نقل عمومى به صورت رســمى به بهره 
بردارى مى رسد. علیرضا صلواتى اظهارداشت: معاینه فنى، 
یکى از راهکارهاى مؤثر در کنترل آالیندگى خودروهاست 
و تحقیقات نیز نشــان مى دهد انجام صحیح معاینه فنى 
خودروها مى تواند ســاالنه مواد آالینده را به میزان 425 

هزارتن کاهش دهد.
وى بر لزوم معاینه فنى خودروهاى ســنگین تاکید کرد و 
افزود: بر این اساس، احداث مرکز معاینه فنى خودروهاى 
ســنگین در بزرگراه آزادگان، جنب ســازمان تاکسیرانى 

با مساحت شش هزار مترمربع در دســتور کار شهردارى 
اصفهان قرار گرفت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با اشاره به 
اینکه عملیات اجرایى مرکز معاینه فنى خودروهاى سنگین 
با اعتبار 30 میلیارد ریال، تکمیل و هفته آینده همزمان با 
روز حمل و نقل عمومى به صورت رسمى به بهره بردارى 
مى رسد، ادامه داد: تمام خدمات مرکز معاینه فنى خودروها 
در این مرکز به صورت مکانیزه انجام مى شود. صلواتى ادامه 
داد: مرکز معاینه فنى خودروهاى سنگین داراى محوطه 
سازى، ســاختمان ادارى، ســالن معاینه فنى، پارکینگ 

خودروها و محل استراحت راننده هاست.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینــى(ره) اصفهان گفت: 
سال گذشــته بیش از 10 هزار نفر از زیر پوشش کمیته 
امداد استان خارج شــدند که در مقایسه با ورودى ها، دو 

برابر بیشتر بوده است.
حمید رضا شیران با اشاره به افزایش 2/5 برابرى پرداخت 
تســهیالت خود اشــتغالى به مددجویان تحت پوشش 
گفت: استان اصفهان امسال پس از تهران، رتبه دوم را در 

پرداخت تسهیالت به مددجویان داشته است.
وى ابراز داشــت: امســال کمیته امداد استان اصفهان 
هم در پرداخت اعتبارات بانکــى دولتى و نیز در بخش 
کمک هاى امدادى، نسبت به ســال گذشته رشد 100 

درصدى داشته است.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینى(ره) اصفهان در ادامه به 
عدم رشد پرونده هاى تحت پوشش در سه سال گذشته 
در کمیته امداد استان اصفهان اشاره کرد و گفت: با برنامه 
ریزى انجام گرفته، با توجه به ورود تعداد زیاد افراد تحت 
پوشش، به همان میزان با ایجاد اشتغال خروجى تحت 

پوشش هم داشتیم.
شیران تاکید کرد: امسال در بخش صدقات طى هشت 
ماه بیش از 17 میلیارد تومان جمع آورى شد که با وجود 
86 هزار خانواده تحت پوشش، فقط از مبلغ صدقات به هر 

خانواده ماهانه 25 هزار تومان مى رسد.

خروج10هزار نفر از پوشش 
کمیته امداد 

هفته آینده؛بهره بردارى ازمرکز 
معاینه فنى خودروهاى سنگین

شــهر چادگان در کنار دهکده پرطمطراق زاینده رود از 
حداقلى ترین زیرساخت ها بهره اى ندارد، احداث فاضالب 
این شهر چند سالى است بین سازمان عمران زاینده رود 
و شرکت آبفا پاس کارى مى شود تا پسماند این شهر با 
واسطه به زاینده رود بریزد؛ جایى که آب شرب 4 میلیون 

نفر از آن تأمین مى شود.
چادگان را بیشــتر به آب و هواى خوبش مى شناســند، 
شهرســتانى در غرب اســتان اصفهان کــه به لطف 
همسایگى با سد و رودخانه زاینده رود توانسته در شرایط 
بحران خشکسالى، یکى از پر رفت و آمدترین شهرهاى 
کشور باشد تا جایى که طبق اعالم اداره میراث فرهنگى، 
بیش از 80 هزار نفر در ایام تعطیالت عید فطر امسال به 
این شهر سفر کردند که نســبت به سال قبل 20 درصد 

رشد داشته است.
به گزارش فــارس چادگان که در ایام تعطیل ســال به 
انــدازه دو برابر جمعیتــش میزبان مســافرانى از نقاط 
مختلف کشور اســت با چالش هاى جدى روبرو است، 
یکى از مهم ترین و اساســى ترین زیرساخت هاى مورد 
نیاز این شهر، شــبکه فاضالب است؛ آنچه به نخستین 
دغدغه این شهر بدل شده، از نماینده مجلس و امام جمعه 
گرفته تا شوراى شهر و تک تک اهالى. نبود فاضالب در 
چادگان زمانى اهمیت بیشترى پیدا مى کند که بدانیم آب 
پشت سد، سرچشمه تأمین آب چهار میلیون نفر در استان 
اصفهان است و از سوى دیگر، فاصله منازل این شهر تا 
زاینده رود کمتر از سه کیلومتر است؛ با این پیش فرض 
که آب هاى زیرزمینى به هم متصل هستند، دیگر نیاز به 

توضیح بیشتر وجود ندارد.
■■■

شهردار چادگان در تشریح مشکل دیرینه و چند 10 ساله 
چادگان بیان داشت: بعد از سال ها شبکه انتقال فاضالب 
این شهر که در مجاورت زاینده رود است، راه اندازى نشده 
و با گذر زمــان، صداى پاى بحرانــى خاموش در حوزه 

سالمت مردم استان به گوش مى رسد.
وى افزود: تنها مى توانــم بابت این موضوع عذرخواهى 
کنم، چرا کــه نهادهاى مختلف باید همــکارى کنند تا 
این مشکل حل شود؛ اما پس از ســال ها این همکارى 
تحقق پیدا نکرده، این در حالى است که مجموعه دهکده 
تفریحى عمران زاینده رود در همســایگى شهر چادگان 

سال هاست هم فاضالب دارد، هم تصفیه خانه.
■■■

دهکده فرهنگى و تفریحى زاینده رود که در اهداف آن 
«توســعه منطقه محروم چادگان» آمده، پس از سال ها 
نه تنها از محرومیت چــادگان کم نکــرده، بلکه بنا بر 
گفته مسئوالن محلى، منجر به شکاف طبقاتى و ایجاد 
نارضایتى در بین مردم هم شــده اســت؛ وقتى قیمت 
ویالهاى دهکده به ازاى هر شب اقامت در ایام تعطیل 
از 500 هزار تومان شروع شــده و به باالى یک میلیون 
تومان هم مى رســد، طبیعى اســت که از طبقات مرفه 

جامعه مورد اقبال قرار مى گیرد.

چادگان کــه هنوز یک اســتخر یا هتل بــراى اقامت 
مســافرانش ندارد، در کنار دهکده اى قرار گرفته که در 
کنار استخرهاى سرپوشیده و روبازش، پینت بال، قایق 
موتورى، پدالى و شارژى، قطار شادى، کالسکه سوارى، 
کارتینگ، ماشین شــارژى، پل معلق (راپل)، غواصى، 

پارك هاى بازى کودکان و پارك بادى هم دارد.
سالن تئاتر روباز، سینماى پنج بعدى، شترسوارى، مانژ 
سوارکارى، زمین چمن، ســالن ورزشى سرپوشیده چند 
منظوره، زمین هاى تنیس و والیبال و فوتبال ســاحلى، 
ورزش هاى آبى، مسیر دوچرخه ســوارى، استخر شنا، 
ماهیگیرى، مسیرهاى متعدد پیاده روى، دوچرخه سوارى، 
اروبیک، زمین اسکیت، زمین بدمینتون و میز پینگ پنگ؛ 
به این موارد چند مرکز خرید، ســالن همایش و ... را هم 

اضافه کنید.

مشکلى نباشد سه سال دیگر تصفیه خانه 
را کامل مى کنیم

اگر بتوان نبود ایــن امکانات تفریحى را به هر شــکل 
توجیه کرد، اما نداشتن شبکه فاضالب را به هیچ عنوان 
نمى توان نادیده گرفت. بر اساس گزارشات، از سال 89 
تصمیم احداث فاضالب براى چادگان گرفته شد. بنا بر 
تصمیم اولیه، حفارى به عهده سازمان عمران زاینده رود، 
لوله گذارى و تصفیه خانه توســط شرکت آبفاى استان و 

لکه گیرى هم از سوى شهردارى انجام باید مى شد.

اما این تقسیم مســئولیت مورد مناقشه است، چنان که 
حسن غالمى، معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در این رابطه گفت: از کل شبکه فاضالب، 
تصفیه خانه مورد تعهد ماست که پیش بینى مى کنیم که 
اگر مشکل خاصى پیش نیاید، تا ســه سال آینده با 10 

میلیارد تومان اعتبار به بهره بردارى برسد.

آبفا: مقصر ســازمان عمران زاینده رود 
است/ سازمان عمران: مقصر آبفاست

وى افزود: لوله کشى شهرى را شرکت عمران زاینده رود 
متعهد شــده که متوقف شــده، مرتبًا در جلسات تذکر 
داده ایم اما مشکل نبود اعتبار را بهانه مى آورند، بخشى از 
کار صورت گرفته اما فعًال لوله کشى در حال انجام نیست.

طرف دیگر ماجرا ســخنان مسئوالن آبفا را خالف واقع 
عنوان مى کند. محســن خلیلى، مدیرعامل ســازمان 
عمران زاینده رود اظهار داشت: در جلسه اى در استاندارى 
اصفهان صورت جلسه اى تنظیم و مصوب شد که طى آن 
سازمان عمران زاینده رود با بودجه 1/5میلیارد تومانى که 
از سوى معاون بودجه و برنامه ریزى استاندارى و آبفاى 
استان اصفهان واریز مى شود، به عنوان مجرى، بخشى 

از شبکه فاضالب چادگان را انجام دهد.
وى افزود: ســازمان عمران به وظیفه خود عمل کرد و 
حتى بیش از آنچه گفته شده بود و بیش از یک میلیارد و 
500 میلیون تومان هزینه کرد، اما شرکت آبفا به تعهدش 

عمل نکرد و مجموعًا 760 میلیون تومان از کل مبلغ را 
واریز کرد و بقیه را سازمان از منابع خودش هزینه کرد.

قبول احداث فاضالب از ابتدا اشتباه بود
مدیرعامل ســازمان عمران زاینده رود بــا بیان این که 
حفارى و لوله گذارى یک کار تخصصى اســت، این که 
این طرح را سازمان عمران زاینده رود انجام داد، از ابتدا 
یک اتفاق اشتباه بوده است، ادامه داد: اصًال طول شبکه 
به گونه اى نیســت که بتوان با 1/5میلیارد تومان آن را 
انجام داد، عالوه بر این کــه در ابتدا کمتر از 40 کیلومتر 
اعالم کردند، اما در ادامه به حدود 60 کیلومتر افزایش 

یافت.
وى تأکید کرد: ســازمان عمران زاینده رود در گذشته 
ماشــین آالت حفارى داشــته، به همین دلیــل در آن 
برهه قبول کرده کــه اجرا را انجام دهــد، اما بودجه را 
تعهد نداشــت و قرار بود اعتبارات از ســوى استاندارى 
و آبفا اختصــاص پیدا کنــد، به رغم ایــن موضوع، به 

میزان1/5میلیارد تومان فعالیت انجام شده است.
خلیلى ریشه این مشــکالت را، عدم تخصیص بودجه 
ملى به طرح فاضالب چادگان دانست و گفت: مسئله از 
اینجا آغاز مى شود که آبفا تصفیه خانه که خودش متعهد 
است را در بودجه هاى ملى آورده، اما شبکه فاضالب را 
خارج کرده اســت، به همین دلیل هر سال به این طرح 

هیچ بودجه اى تعلق نمى گیرد.

گفتند 18 ماهه تکمیل مى شود، چهار 18 
ماه گذشت، هنوز کامل نیست

از ســال 89 که تصمیم به احداث فاضالب گرفته شد،؟ 
هفت سال مى گذرد، در آن زمان صحبت از تکمیل 18 
ماهه این طرح بود، اما همانطور که مسئوالن اتفاق نظر 
دارند، پروژه عمًال تعطیل مانده و همان بخشى هم که 
تاکنون انجام شده اســت، با مرور زمان در حال نابودى 

است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خرداد 
93 در آیین تودیع و معارفــه رئیس اداره آب و فاضالب 
شــهرى شهرســتان چادگان بر پیگیرى بحث شبکه 
فاضالب و تصفیه خانه فاضالب این شهرســتان تاکید 
کرده و گفته بود: تصفیه خانه و شبکه فاضالب چادگان 
که در حال احداث است به عنوان سرچشمه تأمین آب 4 
میلیون نفر در استان اصفهان است که در اولویت کارى 

این شرکت قرار خواهد گرفت.
سه ســال و نیم از این صحبت ها مى گذرد و مشخص 
نیست چرا این پروژه که با ســالمت مردم گره خورده، 

دیگر اولویت ندارد.
 مرتضى میالئى نژاد، رئیس شوراى اسالمى شهر چادگان 
معتقد است ادامه سرگردانى فاضالب شهرى چادگان، 
باعث به وجود آمدن مسائل بهداشتى براى مردم منطقه 
و حتى کسانى مى شود که از آب شرب زاینده رود استفاده 

مى کنند.

این آب راحت از گلو پایین نمى رود
بیمارى هایى که به واسطه آب هاى آلوده منتقل مى شود 
کم نیست و شــاید اگر مردم اصفهان بدانند که پسماند 
فاضالب چادگانى ها وارد لوله کشى منازلشان مى شود، 
آب راحت از گلویشان پایین نرود؛ هرچند معاون شرکت 
آبفاى استان اصفهان نسبت به سالمت آب اصفهانى ها 

اطمینان مى دهد.
غالمى در پاســخ به این ســؤال که آیا در حال حاضر 
فاضالب شهر چادگان وارد دریاچه پشت سد مى شود؟، 
گفت: فاضالب وارد چاه مى شــود و «مانــد» آن باقى 
مى ماند و در طول مسیر هم که تا دریاچه طى مى شود، تا 
حدودى خودپاالیى انجام مى گیرد؛ با توجه به مکان قرار 
گرفتن شهر در دره، فاضالب باید مسیر دره اى را طى کند 
تا به دریاچه برسد و این حرکت در مسیر شنى، به بهبود 

وضعیت آب کمک مى کند.
معــاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان در خصــوص کیفیت آبى کــه وارد زاینده رود 
مى شــود، خاطرنشــان کرد: زهابى کــه از فاضالب 
باقى مانده، وارد دریاچه مى شــود ولــى آلودگى زیادى 
ایجــاد نمى کنــد و آب نســبتًا ســالمى وارد دریاچه 

مى شود.
البته «نسبتًا سالم» براى توصیف آبى  که چهار میلیون 
نفر از آن مى نوشــند قطعــًا نمى تواند برطــرف کننده 

نگرانى ها باشد.

فاضالب چادگانى ها سر سفره اصفهانى ها !

بیستمین جشنواره بین المللى قصه گویى در حوزه سه کشورى به میزبانى کانون پرورش فکرى 
کودکان و نوجوانان استان اصفهان از بیستم تا بیست و دوم آذر ماه سال جارى در مرکز آموزشى 

رفاهى فرهنگیان شماره سه برگزار خواهد شد. 
معاون فرهنگى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان کشور در نشستى با خبرنگاران گفت: 
قصه گویى در کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانــان داراى قدمتى دیرینه بوده و تاکنون 19 
دوره جشنواره بین المللى قصه گویى پشت سر گذاشته شد و در بیستمین ایستگاه، در اصفهان برپا 

خواهد شد. 
رضا قمرزاده اصل مبناى قصه گویــى در کانون پرورش فکرى کــودکان و نو جوانان را کتاب و 
کتابخوانى دانست و گفت: امروز در هزار مرکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان در کشور، 
مبناى کار کتاب و کتابخوانى و قصه گویى مى باشد و در 737 مرکز ثابت و 177 مرکز سیار و 57 مرکز 

پستى، فعالیت هاى قصه گویى عمومیت دارد. 
معاون فرهنگى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان کشور افزود: قصه گویى یکى از ابزارهاى 
تربیتى و ا بزارى بسیار قوى و قدیمى در فرهنگ ماست که تاکنون جاى خود را حفظ کرده، هر چند 

که بیم آن مى رود این فرهنگ هاى قدیمى با استفاده ناصحیح فناورى تهدید شود. 
قمرزاده ادامه داد: قصه هاى فولکلوریک در تربیت فرزندان مؤثر بوده و با قصه گویى پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها در گذشته، آرامش در فرزندان ایجاد شــده و در حقیقت بیدارى قصه، همان تأثیر 

تربیتى قصه است. 
وى با اشــاره به تفاوت هاى جشنواره بیستم با دیگر جشــنواره ها گفت: سال گذشته بخش هاى 
آزمایشى در جشــنواره قصه گویى افزوده بودیم که وجود پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، بود تا زبان 
مادرى و هنر  فولکلوریک حفظ و نسل جدید در این راستا دلگرم شود. این درحالى است که براى 
اولین بار امسال نوجوانان در این جشنواره شــرکت کرده و مربیان نیز از این استقبال جوانان ابراز 

خوشحالى کرده اند. 
معاون فرهنگى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان کشــور گفت: ما حدود 736 جشــن 

قصه گویى در شهرستان ها با 80 هزار مخاطب داشــتیم که عده اى از این قصه گویان به مرحله 
استانى راه یافته که 184 نفر به مرحله کشورى رســیدند و در نهایت از این تعداد 53 نفر در حوزه 

کشورى قضاوت خواهند شد. 
قمرزاده مى گوید: فراخوان بیستمین جشنواره بین المللى قصه گویى از مردادماه آغاز شد که حوزه 
کشورى آن نیز 30آبان تا 30 آذر بوده و مرحله نهایى مسابقات قصه گویى اول تا پنجم بهمن برگزار 

خواهد شد. 
وى اضافه  کرد: 6 هزار و 737 قصه در ســه موضوع آزاد آموزشى تربیتى، نقل قصه هاى رضوى 
و ادبیات فولکلوریک به دبیرخانه رســید که از این تعداد بیش از چهار هزار اثر نوجوانان، 10 مقاله

 بین المللى، 473 قصه مربوط به پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و... است که زمان قصه گویى بین 15 
تا 20 دقیقه مى باشد. 

مدیرکل کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان استان اصفهان هم در این نشست خبرى گفت: 
بیستمین جشنواره بین المللى قصه گویى در حوزه سه کشورى بیستم تا بیست و دوم آذرماه سال 
جارى به مدت سه روز با حضور استان هاى اصفهان، بوشهر، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بریراحمد 
و چهارمحال و بختیارى در مرکز آموزشى رفاهى فرهنگیان شماره سه واقع در خیابان پروین، خیابان 
معراج، خیابان فجر سه برگزار و مراسم اختتامیه ساعت 15 روز 22 آذر در همین محل برپا خواهد بود. 
مهدى قربانى افزود: در حاشیه برگزارى این جشنواره، دو نشست تخصصى براى مربیان کانون 
پرورش فکرى کودکان و نوجوانان و همچنین همکاران بهزیســتى و آموزش و پرورش برگزار 
مى گردد. این درحالى است که در این جشــنواره، از داوران بین المللى و کشورى براى داورى آثار 

بهره گیرى شده  است. 
وى با اشاره به برگزارى جشنواره استانى قصه گویى گفت: جشنواره استانى قصه گویى روزهاى 25 
و 26 شهریورماه سال جارى برگزار شد که 306 اثر در قالب CD به دبیرخانه ارسال شد که از این 

تعداد 295 اثر مورد ارزیابى قرار گرفت. 
مدیرکل کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان استان اصفهان ادامه داد: از 295 اثر که به صورت 
CD بود 78 اثر قصه مربیان کانون و بخش رضوى، 80 قصه بخش آزاد و 137 قصه نوجوانان در 

مرحله استانى داورى گردید و در نهایت 20 اثر از مربیان کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان 
که سه اثر رضوى است، شش نفر آزاد، پنج نفر در بخش نوجوان و یک نفر پدربزرگ و مادربزرگ به 
عنوان منتخبین استان اصفهان بودند که در نهایت از بین آنان شش مربى، یک نفر در بخش رضوى، 
دو نفر نوجوان، یک نفر پدربزرگ و 2 نفر به صورت آزاد به مرحله منطقه اى از استان اصفهان راه 
یافتند که در بیستمین جشنواره قصه گویى بین المللى با دیگر استان ها با هم به رقابت مى پردازند. 

قربانى اظهار امیدوارى کرد این جشنواره دستاوردهاى خوبى به ارمغان داشته باشد. 
وى گفت: سال گذشته 37 کشور در جشنواره قصه گویى شرکت  کرده بودند که از بین آنها قصه هاى 
10 کشور انتخاب شده بود که امسال نیز پیش بینى مى شود همین میزان در جشنواره شرکت کنند.

جشنواره قصه گویى در اصفهان برگزار مى شود
ساسان اکبرزاده
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موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت/ هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000890 مورخ 1396/07/27 آقاى رحیم احمدى 
به شماره شناسنامه 11285 کدملى 1292505214 صادره از اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 122/73 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3492- اصلى واقع در بخش 3 
ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1396/09/04 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/9/19 م الف: 27325 صفائى رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك مرکزى اصفهان /8/735
ابالغ افراز

نظر به اینکه آقاى حســین خلیلى جزى فرزند حیدر شناسنامه شــماره 74 شاهین شهر به شماره 
ملى 5110504156 افراز سهام مشاعى خود از ششدانگ پالك 301/43 باقیمانده بخش 16 ثبت 
را نموده اند که به موجب راى افرازى شــماره 103/96/3130/26-1396/8/23 مفروز گردیده 
است. خواندگان :فاطمه پور چهار لنگ . اصغر گرسیوز جزى ومابقى به شرح روزنامه نصف جهان 
شماره2834 مورخ 1395/10/4 میباشد و همچنین افرادى که در پالك مزبور ذینفع هستند ویا نام 
آنان که در اسامى مالکین ذکرنگردیده است لذا افراز سهام مشاعى قسمتى از ششدانگ باقیمانده 
پالك 301/43 واقع در بخش 16 پشت بند حافظ شمالى که سند مالکیت آن در صفحه 100دفتر 
211 امالك بنام حســین خلیلى جزى فرزند حیدر سابقه ثبت و ســند دارد که با توجه به گزارش 
ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 مشخص گردیده که عملیات ثبتى ملک 
خاتمه یافته وبا مجاورین تعارضى ندارد و حدود اربعه مورد افراز به موجب صورت مجلس شــماره 
960602071527386-1396/08/17به شرح ذیل است : حدود ششدانگ یک قطعه زمین بنام 
خواهان حســین خلیلى جزى فرزند حیدر که قطعه 459 براى ان منظور شده به مساحت 150/65 
متر مربع عبارت است از :شماال بطول 2/70متر پى است به خیابان شهید چمران شرقا بطول 5/90 
متر بدیواربه پالك75360 فرعى جنوبا اول بطول 10متر پى اســت به پالك 77538 فرعى دوم 
بطول5/90متر بدیوار به پالك 69503 فرعى غربا بطول 21/15 متر پى اســت به خیابان شهید 
چمران .حقوق ارتفاعى معرفى نشد.ســهم خواهان و باقیماده با حدود ومســاحت مندرج در نقشه 
ترسیمى میباشــد این تصمیم با اختیار حاصله از ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 
1357 و ماده 15 آئیــن نامه مربوطه صادر گردیده لذا طبق ماده 6 آئیــن نامه و ماده 18 آئین نامه 
اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا به کلیه افراد ذینفع  ابالغ تا در صورتى که بین شرکا و مالکین 
مشاعى محجور (صغیر. مجنون وغیر رشــید ) و یا غایب مفقوداالثر وجود دارد باستناد ماده 313 
قانون امور حسبى وطبق راى وحدت رویه شــماره 3530 مورخ 60/01/15 هیات عمومى دیوان 
عالى کشــور به نامبردگان و نمایندگان انها ابالغ گردد تا چنانچه اعتراضى نسبت به نظریه افراز 
شماره 950602071138554مورخ :1395/9/14 داشته ظرف مدت 10روز از تاریخ ابالغ و درج در 
روزنامه طبق ماده مذکور به دادگاه صالح محل وقوع ملک مراجعه و گواهى مربوطه را به واحد ثبتى 

ارائه نمائید.م الف:17 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/9/454 
مزایده اموال غیر منقول

شــماره آگهــى :139603902141000028تاریــخ آگهــى :1396/09/01 شــماره پرونده 
:139504002141000168 آگهــى مزایــده پرونده شــماره بایگانى :9500411 ششــدانگ 
پالك24470/301بخش 16 مالکیت مینا کیانــى فالورجانى فرزند رجبعلى به ش ش675 ت ت 
1345/7/1 داراى شماره ملى 0452206197 با جز سهم 3 از کل سهم 6 بعنوان مالک سه دانگ 
مشاع از ششدانگ عرصه واعیان موضوع  سند مالکیت اصلى به شماره چاپى424710 که در ص 
143 دفتر 235 ذیل شماه 53557 ثبت گردیده است مالکیت مینا کیانى فالورجانى فرزند رجبعلى 
به ش ش 675 تاریخ تولد 1345/7/1 داراى شماره ملى 0452206197 با جز سهم 3 از کل سهم 
شش به عنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلى به 
شماره چاپى 361991 که در ص 523 دفتر 490 امالك به شماره ثبت 106810 ثبت گردیده است 
که به موجب اسناد رهنى شــماره 237774-92/5/26 و 237774-94/12/12 دفتر 26 شاهین 
شهر نزد بانک قوامین شاهین شهر در رهن است که حدود و مشخصات آن بدین شرح است : شماال 
به طول 11 متر پى به پالك پى پالك 23486 فرعى مکرر شرقا به طول 24 متر پى به پى پالك 
23515 فرعى مکرر جنوبا به طول 11 متر پى است به خیابان غربا به طول 24 متر پى به پى پالك 
23513 فرعى مکرر طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى : به نشانى اصفهان شاهین شهر انتهاى 
بلوار شهید چمران خیابان شهید خرازى خیابان حبیب بن مظاهر فرعى یک غربى پالك آبى 71 کد 
پستى 8314944191 ملک مورد ارزیابى  عبارت است از محل مورد نظر یک باب منزل مسکونى 
با قدمت حدود بیست سال با اســکلت دیوار باربر ستون فلزى و سقف تیرچه اى که اخیرا بازسازى 
گردیده است این منزل داراى 264 متر مربع عرصه و حدد 160 متر مربع اعیانى در یک طبقه سه 
خوابه بنا گردیده است مشــخصات بنا عبارتند از کف حیاط موزاییک نماى بیرونى و حیاط آجر نما 
کف اتاق ها و سالن سرامیک بدنه دیوارها رنگ آمیزى همراه با گچ برى و نور پردازى سقف ها در 
و پنجره بیرونى آهنى و در هاى داخلى چوبى کابینت آشــپزخانه mdf سرویسها با کف سرامیک 
و بدنه دیوارها کاشى کارى و سیستم گرمایش بخارى گازى و سرمایش کولر آبى داراى انشعابات 
آب و فاضالب برق و گاز میباشد نظریه کارشناسى : با  توجه به موارد فوق در نظر گرفتن موقعیت 
محل نوع و جنس بنا و کلیه عوامل دخیل ارزش ششــدانگ پالك فوق به مبلغ 2903000000 
ریال ارزیابى برآورد و اعالم نظر میگردد بنا بر اعالم بســتانکار داراى بیمه میباشد که ازساعت 9 
الى 12 روز دوشنبه مورخ 96/10/18 در واحد اجراى اسناد رسمى شــاهین شهر واقع در شاهین 
شهر خیابا مدرس به مزایده گذارده میشود مزایده از مبلغ 2903000000 ریال دومیلیاردو نهصدو 
سه میلیون ریال شــروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادى فروخته میشود 

الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مروط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك 
و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مســترد میگردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 96/9/18 درج و منتشــر میگردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول 
میگردد توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ 10 درصد از پایه مزایده طى فیش مخصوص 
اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناســایى معتبر الزامى اســت ضمنا برنده مزایده 
باید کل مبلغ خرید را تا پایــان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت 
اسناد و امالك ســپرده نماید م الف: 2095 سلطانیان مســئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین 

شهر /9/456 
ابالغ اخطاریه

تاریخ:1396/9/1شماره:344/96ش11ح آقاى محمدعلى برندگى دادخواستى مبنى بر مطالبه به 
طرفیت آقاى جهانگیرکریمى به این شــورا تقدیم نموده وبه کالسه344/96ش11ح ثبت ووقت 
رسیدگى به تاریخ:96/10/19ساعت:9:30تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به استناد ماده 73ق.آ.د.م از نامبرده دعوت میشود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست وضمائم به این شورا مراجعه نماید در غیر این صورت راى غیابى صادر خواهد شد.م 

الف: 2098 مسئول دفتر شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/9/458 
مزایده 

در پرونده 940290 و به موجــب اجرائیه 941173 مورخه 96/8/4 صادره از شــعبه اول خانواده 
دادگسترى شاهین شــهر محکوم علیه روح اله رضایى به پرداخت 313 سکه بهار آزادى  و 110 
مثقال طالى ساخته شده و یک جام آئینه و شمعدان . 14 شاخه گل نقره به انضمام هزینه دادرسى 
1590000 ریال و حق الوکاله وکیل به مبلغ 1836000 ریال در حق محکوم لها ســمانه جعفرى 
محکوم گردیده است که محکوم لها در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال که به شرح زیر 
توسط کارشناس دادگسترى کارشناسى شده نموده است ملک مورد ارزیابى به شماره پالك ثبتى 
406/10620 بخش شانزده ثبت اصفهان به نشانى : شاهین شهر خیابان شهید بهشتى بین فرعى 
1و 2 غربى جنب مشاور امالك متقى زاده عبارت است از یک باب واحد تجارى دوطبقه با مساحت 
عرصه 37/80 متر مربع میباشد طبقه همکف مغازه اى است موســوم به دفتر بتون شاهین بتون 
که داراى متراژ حدود 36 متر مربع و نیز یک بالکن به متراژ حدود 36 متر مربع اســت ورودى این 
مغازه از راه پله ضلع شرقى ملک تامین میشود سازه این ملک از نوع اسکلت بتونى با سقف تیرچه 
بلوك بوده و نماى بیرونى آن از نوع کامپوزیت مى باشد پوشش سقف هاى این ملک از نوع شیشه 
سکوریت به درب کرکره برقى مى باشــد این ملک با کاربرى تجارى و قدمت حدود 5 سال داراى 
یک اشتراك آب و دو اشتراك برق بوده ضمنا داراى حق امتیاز گاز نیز مى باشد لذا با توجه به موارد 
پیش گفته تحقیق و بررسى انجام شده موقعیت و قدمت ملک و نیز در نظر گرفتن جمیع جهات موثر 
در قضیه ارزش ششدانگ عرصه و اعیان و خدمات پالك ثبتى 406/10620 در زمان مبادرت به 
کارشناســى مبلغ 14400000000 معادل یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون تومان ارزیابى و 
اعالم مى گردد بدین ترتیب ارزش هردانگ این ملک مبلغ 2400000000 ریال معادل دویست و 
چهل میلیون تومان مى باشد با توجه به اینکه نظر کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر 
مصون از اعتراض مانده اســت این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد زمان برگزارى 
مزایده : 96/9/29 از ســاعت 9 الى 10 محل برگزارى مزایده : اجراى احکام شــعبه سوم حقوقى 
دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى : با هماهنگى این اجرا مزایده از 
قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد برنده 
مزایده میبایســت 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشــته باشند تا عنداللزوم به 
حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده 
به صندوق دولت واریز میگردد کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 
پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و 
در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل تا در مزایده شرکت داده شوند م الف: 2117 محسنى دادورز اجراى احکام شعبه سوم دادگاه 

عمومى حقوقى شاهین شهر/9/453 
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ضمائم به ایمان جهانگیرى دادخواستى به خواسته 2 فقره الشه چک 
به شماره هاى 9101/4939/17 و 9101/4939/18 به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین 
شهر تقدیم که به کالسه 310/96 ش5ح ثبت و براى روز شــنبه مورخ 96/10/16 ساعت 4/30 
عصر تعیین وقت گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به 
دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر 
االنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 
هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این 
شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2122 مدیر دفتر شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر/9/452
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم به آقاى محسن بیات على آبادى خواهان احمد امینیان 
دادخواستى به خواســته تقاضاى مطالبه در شــوراى حل اختالف گز به طرفیت شما تقدیم که به 
کالســه 96/539 ثبت و براى روز دوشــنبه مورخ 18/10/96 ســاعت 3 بعد از ظهر تعیین وقت 
گردیده اســت که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یــک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیر االنتشــار درج و به شــما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به شوراى حل اختالف شــهر گز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا 
حاضر شــوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شــد م الف: 2176 دفتر شــوراى حل اختالف شهر 

گز/9/450 
ابالغ دادرسى

تاریخ1396/9/8 شماره538/96 آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم به آقاى میثم علیزاده 
خواهان احمد امینیان دادخواستى به خواســته تقاضاى مطالبه در شوراى حل اختالف شهر گز به 

طرفیت شما تقدیم که به کالسه  538/96 ثبت وبراى روز دوشنبه مورخ :96/10/18 ساعت :2:30 
بعد ازظهر تعیین وقت گردیده اســت که با توجه به ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج وبه شــما ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست وضمائم به شوراى حل اختالف شــهر گز مراجعه ودر تاریخ مذکور جهت رسیدگى در 
این شورا حاظر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 2177 دفتر شوراى حل اختالف 

شهر گز/9/449 
وقت رسیدگى

تاریخ :1396/9/7 شماره :374/96 ش2ح نظر به اینکه خواهان آقاى غالمرضا بخشى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه اجرت المثل به طرفیت خوانده آقاى محمد عسکرى در این مرجع به شماره کالسه 
374/96 ش2ح مطرح نموده اند ووقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 1396/10/18 
ساعت 4:30بعد از ظهر در نظر گرفته شده است علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان 
میباشد وفق ماده 73 آئین دادرسى مدنى تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه 
خوانده مطلع گردید جهت دریافت دادخواست وضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید . م الف: 

2180 شعبه دوم شوراى حل اختالف شاهین شهر/9/451 
وقت رسیدگى

شــماره ابالغ نامه:9610103759503835شــماره پرونده:9609983759500131شــماره 
بایگانى:960135تاریخ تنظیم:1396/08/24آگهى ابالغ وقت رســیدگى ودادخواست وضمائم 
به آقاى جواد حبیبى فرزند على خواهان شهردارى شاهین شــهر دادخواستى به طرفیت خوانده 
آقاى جواد حبیبى به خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
کالسه9609983759500131شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت ووقت 
رسیدگى مورخ :1396/10/18 ساعت :09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست وضمائم را 
دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاظر گردد . م الف: 42 منشى دادگاه حقوقى 

شعبه4دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهرمهدى امینیان جزى/9/455 
اخطار اجرایى

 شماره 114/95 به موجب راى شــماره 129 تاریخ 96/02/23 حوزه هشتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه احمد حاجیان سه پله فرزند بهمن به 
نشانى مجهول المکان و شماره ملى 1828046752محکوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/625/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید هریک از چکها (125099-1395/03/20 به مبلغ 100/000/000 
ریال و 125100-1394/12/20 به مبلغ 50/000/000 ریال) لغایت اجراى حکم و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه همچنین محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 7/500/000 ریال بابت 
نیم عشر دولتى. محکوم له: محمدعرب پور فرزند احمد (باوکالت جعفر چرغان) به نشانى: تیران-

شهرك صنعتى رضوانشهر- سنگبرى ســروش. 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 باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 

6863 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/9/441
ابالغ وقت دادرسى 

خواهان مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در 
تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله 
وکیل به طرفیت آقاى ســعیدعامرى به شوراى حل اختالف شــعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف 
آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1466/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/10/24 ســاعت 9/30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 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 جلســه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواســته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز 
به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شــد. م الف: 6935 شعبه 5 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/9/442
ابالغ وقت دادرسى 

خواهان مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در 
تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله 
وکیل به طرفیت آقاى ســعیدعامرى به شوراى حل اختالف شــعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف 
آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1463/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/10/24 ساعت 9 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 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 تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 6936 شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف آباد/9/443

ابالغ 
شــوراى حــل اختــالف شهرســتان نجــف آبــاد کالســه پرونــده1350/96 شــماره 
دادنامه1593-96/08/27 مرجع رســیدگى کننده: شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد 
خواهان: مجتبى سفرى به نشانى نجف آباد صالح آباد بلوار منتظرى جنوبى کوى شهید سلیمان 
عباسى پ2 وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه 

ارشاد مجتمع ارشاد کدپســتى: 8513645351، خوانده رحیم افشارى به نشانى مجهول المکان 
بخواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى مجتبى سفرى بوکالت مجتبى حقیقى بطرفیت 
رحیم افشارى به خواسته مطالبه مبلغ شــش میلیون و چهارصدهزارتومان وجه یک فقره چک 
بشماره 984964 به تاریخ 88/02/30 بعهده بانک سپه بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیرتادیه لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل. نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان که 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه 
مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  
مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شــش میلیون و چهارصد هزارتومان 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ صدوپنجاه هزارتومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیرتادیه از مورخ 88/02/30 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین 
شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف 

آباد  مى باشد. م الف: 6937 قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد9/444
ابالغ وقت دادرسى 

خواهان مجتبى سفرى دادخواســتى به خواسته مطالبه چک و خســارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به 
طرفیت آقاى فرشید کفراشى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 1713/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/10/19 
ســاعت 8/30 تعیین گردیده. لذا 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 روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 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 تعیین شــده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 6938 شعبه 5 شــوراى حل اختالف نجف 

آباد/9/445
ابالغ

 شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالســه پرونده1349/96 شــماره دادنامه 1594-
96/08/27 مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى 
سفرى به نشانى نجف آباد صالح آباد بلوار منتظرى جنوبى کوى شهید سلیمان عباسى پ2 وکیل 
خواهان: مجتبى حقیقى به نشــانى: نجف آباد خ امام کوى ارشــاد مقابل حسینیه ارشاد مجتمع 
ارشاد کدپستى: 8513645351، خوانده الهام عقبا به نشــانى مجهول المکان بخواسته: مطالبه 
گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا درخصوص دعوى مجتبى سفرى بوکالت مجتبى حقیقى بطرفیت الهام عقبا به 
خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون تومان وجه یک فقره چک بشماره 903131 به تاریخ 93/10/30 
بعهده بانک سپه بانضمام هزینه هاى دادرسى و خســارت تاخیرتادیه لغایت اجراى حکم و حق 
الوکاله وکیل. نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته 
و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عــدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن 
ایشــان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198و 502 
و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ صد و 
سى و هشت هزارتومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خســارت تاخیرتادیه از مورخ 93/10/30 
لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى 
صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. م الف: 6939 قاضى 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/9/446
 ابالغ

شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالســه پرونده1372/96 شــماره دادنامه 1616-
96/09/01 مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى 
سفرى به نشانى نجف آباد صالح آباد بلوار منتظرى جنوبى کوى شهید سلیمان عباسى پ2 وکیل 
خواهان: مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد مجتمع ارشاد 
کدپستى: 8513645351، خوانده پژمان عظیمى به نشــانى مجهول المکان بخواسته: مطالبه 
گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى مجتبى سفرى بوکالت مجتبى حقیقى بطرفیت پژمان 
عظیمى به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون تومان وجه یک فقره چک بشماره 366898 به تاریخ 
96/04/25 بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه لغایت اجراى حکم و حق الوکاله 
وکیل. نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه 
عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان 
یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مســتنداً به مواد 198و 502 و 515 و 
519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ دویست و سى و 
هشت هزارتومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خســارت تاخیرتادیه از مورخ 96/04/25 لغایت 
اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره 
غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. م الف: 6940 قاضى پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/9/447

مدیر اجتماعــى اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 
استان اصفهان از آغاز فرآیند ثبت نام در بیست ونهمین 
جشنواره کارگران نمونه از 25 اذرماه خبر داد. احمدرضا 
پرنده افزود: فرآیند ثبت نام در جشنواره کارگران، گروه 
کارنمونه و واحدهاى نمونــه از 25 آذر تا 25 دى ماه در 
سامانه امتنان به نشانى emtenan.mcls.gov.ir انجام 

خواهد شد.
وى ازمدیــران واحدهاى اقتصادى، کارگــران و گروه 
کارهاى خالق و نو آور در بخش هاى خدمات، صنعت، 
کشاورزى دعوت کرد تا در این جشنواره ثبت نام و شرکت 
کنند. وى افــزود: پس ازانجام مرحلــه ثبت نام، کمیته 

داوران نسبت به ارزیابى واجدین شرایط، اقدام و نفرات 
برتر انتخــاب و از برترین هاى اســتانى در هفته کارگر 
تجلیل خواهد شد.  پرنده همچنین گفت: نفرات اول هر 
بخش نیز براى حضور در جشنواره ملى به وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى معرفى و در صورت موفقیت به عنوان 

نمونه کشورى انتخاب خواهند شد.
مدیراجتماعــى اداره کل تعاون، کار و رفــاه اجتماعى 
اســتان اصفهان ابراز امیدوارى کرد: با حضور و ثبت نام 
کارآفرینان و مدیران بخش هــاى اقتصادى، کارگران 
خالق و نوآور اســتان در این جشــنواره، شاهد معرفى 

واحدهاى نمونه استان در سطح ملى خواهیم بود.

رئیس پلیس امنیت عمومى اســتان اصفهان گفت: با 
اجراى طرح بازدید و نظارت پلیس امنیت عمومى استان 
بر واحدهاى صنفى، 137 واحد صنفى متخلف به دلیل 
نداشتن پروانه کسب و رعایت نکردن مقررات مربوطه در 

شهر اصفهان شناسایى و پلمب شدند.
سرهنگ اکبر عاصمى اظهار داشت: در راستاى ارتقاى 
امنیت اجتماعى و ساماندهى صنوف بدون پروانه کسب، 
طرح نظارت و کنترل بر اصناف توســط ماموران اداره 
نظارت بر اماکن عمومى طى 12 روز در شــهر اصفهان 

اجرا شد.
وى افزود: در این طرح از هزار و 341 واحد صنفى بازدید 

شــد که در نتیجه 137 واحد صنفــى متخلف به علت 
نداشتن پروانه کسب و رعایت نکردن قوانین و مقررات 
مربوطه، پلمب و بــراى 352 واحد دیگر اخطاریه پلمب 

صادر شد.
رئیس پلیس امنیت عمومى استان اصفهان همچنین از 
اجراى طرح نظارت طرح بازدید و کنترل واحدهاى صنفى 
پوشاك زنانه در شهر اصفهان نیز خبر داد و گفت: در این 
طرح نیز 546 واحد صنفى توسط اداره نظارت بر اماکن 
عمومى مورد بازدید قرار گرفت که در پایان براى 37 واحد 
صنفى اخطاریه پلمب صادر و از متصدى 62 واحد صنفى 

دیگر تعهد کتبى گرفته شد.

آغاز ثبت نام در جشنواره 
کارگران از 25 آذر 

پلمب137 واحد صنفى متخلف 
در اصفهان

آغاز ثبت نام آزمون سراسرى 
قرآن و عترت

مدیر دفتر قرآن و عترت استان اصفهان از آغاز ثبت نام 
شانزدهمین آزمون سراسرى قرآن و عترت در اصفهان 
خبر داد. حجت االسـالم و المسلمین ابوالفضل یعقوبى 
اظهار داشت: ثبت نام شانزدهمین آزمون سراسرى حفظ 

و مفاهیم قرآن کریم آغاز شد.
وى افـزود: ایـن دوره از مسـابقات در 15 رشـته حفظ، 
سـه رشـته ترجمه و مفاهیم قرآن، چهار رشـته معارف

 اهل بیت(ع) و آزمون الکترونیکـى انس با قرآن برگزار 
مى شود.مدیر دفتر قرآن و عترت استان اصفهان تصریح 
کرد: داوطلبان براى ثبت نام مى تواننـد از طریق پایگاه 

اینترنتى به نشانىwww.quranedu.ir  اقدام کنند.

مشارکت بنیاد مسکن در 
بازسازى14هزار منزل مسکونى 
مدیر کل ستاد مدیریت بحران اصفهان گفت:  بهسازى 
و بازسازى 14 هزار منازل مسکونى شهرهاى زلزله زده 
غرب کشور به بنیاد مسـکن انقالب اسالمى اصفهان 

واگذار شده است.
منصور شیشـه فروش اظهـار کـرد: روزانه بالـغ بر پنج 
هزارنفر در بیمارستان صحرایى اصفهان که در مناطق 

زلزله زده کرمانشاه دایر شده است، مداوا مى شوند.
وى افزود: عالوه بر ایجاد بیمارستان صحرایى، بیش از 
170 محموله اقالم مورد نیاز زلزله زدگان از طرف مردم 
و نهاد هاى اصفهانى به مناطق زلزله زده غرب کشـور 

ارسال شده است.

خبر

زلزله هاى پى درپى روزهاى اخیر درغرب کشور به خصوص 
زمین لرزه دهشتناك کرمانشــاه باعث وحشت زیادى در 
استانهاى مختلف شده است. هر کس از خودش مى پرسد 
آیا در شهر ما هم زلزله مى شود؟ همین باعث رواج شایعات 
فراوان در فضاى مجازى و بین مردم شــده اســت. دیروز 
روزنامه همشــهرى گفتگوى مفصلى با مهدى زارع استاد 
پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله منتشر 
کرد که در آن به نقاط امن و ناامن ایران در برابر زلزله اشاره 
شده بود. در این گزارش از جمله به اصفهان هم پرداخته شد 

که در ادامه بخشى از آن را مى خوانید:  
قــرار گرفتن کشــورمان روى کمربند زلزلــه علت وقوع 
زمین لرزه هاى متعدد اســت و بیشتر شــهرهاى کشور در 
مناطقى قرار دارند که خطر وقوع زلزله با قدرت باال در آنها 
زیاد است اما در پهنه جغرافیایى کشورمان مناطقى هم هستند 
که کم خطرتر از دیگر نقاط زلزله خیز محسوب مى شوند و 

مى توان از آنها به عنوان «مناطق سفید» زلزله نام برد.
مهدى زارع استاد پژوهشــگاه بین المللى زلزله شناسى و 
مهندسى زلزله با اشاره به اینکه مناطق کم خطر از نظر زلزله 
در کشورمان عمدتا مناطقى هستند که کسى در آنها زندگى 
نمى کند، گفت: منطقه کویر لوت یا کویر مرکزى ایران جزو 
مناطقى هستند که لرزه خیزى کمى دارند و کسى هم در آنجا 
زندگى نمى کند. اما نوار سنندج - سیرجان ناحیه اى است که 
شامل استان اصفهان، سنندج، اراك و همدان مى شود که از 
لرزه خیزى پایینى برخوردار است، همچنین ناحیه جنوب اهواز 
به سمت آبادان و خرمشهر نیز همین وضعیت را دارد اما بقیه 

مناطق ایران جزو مناطق پرلرزه هستند.

اما چرا به این مناطق، مناطق سفید از نظر زلزله گفته مى شود؟ 
به گفته زارع این مناطق، مناطق کم لرزه هستند چرا که مثال 
در اصفهان هر دو تا سه هزار سال یک زلزله 6.5تا 7ریشتر و 
هر 8 هزار سال یک زلزله باالى 7ریشتر اتفاق مى افتد اما در 
منطقه اى مثل جنوب البرز که تهران هم در آن جاى گرفته 
هر 200سال انتظار زلزله اى با قدرت 6.5تا 7 ریشتر و هر سه 
هزار سال انتظار وقوع زمین لرزه با قدرت 7.5ریشتر را داریم. 
به همین دلیل به منطقه البرز منطقه خطرناك از نظر زلزله 
گفته مى شود و منطقه اصفهان منطقه کم خطر و سفید است. 
زارع ادامه داد: به همین دلیل است که گفته مى شود حوالى 
شهر گلپایگان و نوار سنندج - ســیرجان که پیش از این از 
شهرهاى آن را نام بردم، منطقه خوبى براى سرمایه گذارى 
درازمدت و توسعه کشور محسوب مى شوند چرا که از لرزه 

خیزى کمترى برخوردارند.
زارع درخصوص تاب آورى شهرها در زمان وقوع زلزله نیز 
گفت: تاب آورى شهرها در زمان وقوع زمین لرزه ها مشخص 
نیست و فقط مى دانیم که مثال شــهرهاى تهران، تبریز و 
مشــهد در زمان وقوع زلزله ریسک و خطرپذیرى باالترى 
نسبت به دیگر شهرها دارند چرا که هم جمعیت بیشتر و هم 
لرزه خیزى باالترى دارند. در عین حال اصفهان لرزه خیزى 
کمترى نسبت به این شهر دارد اما اگر مثال در 50کیلومترى 
اصفهان زمین لرزه بزرگى اتفاق بیفتد نمى دانیم چه اتفاقى 
در این شــهر مى افتد. سلســله جبال البرز هم با توجه به 
ســابقه لرزه هاى قبلى ازجمله زلزله منجیل و زلزله ســال 
1830شمیرانات و زلزله سال 1865البرز، محل فوق العاده 

خطرناك و لرزه خیزى است.

احتمال وقوع زلزله 7ریشترى در اصفهان، هر 3 هزار سال یکبار
استاد برجسته دانشگاه: ناحیه اى شامل استان اصفهان، سنندج، اراك و همدان از لرزه خیزى پایینى برخوردار است
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راه اندازى پارکینگ ویژه 
موتورسیکلت

مدیر مرکز کنتـرل ترافیک شـهردارى اصفهان گفت: 
پارکینگ ویژه موتورسیکلت سـواران با ظرفیت پارك 

بیش از 300 موتور در خیابان استاندارى راه اندازى شد.
احمدرضا طحانیان اظهارداشـت: پارکینگ ویژه موتور 
سیکلت سواران در خیابان اسـتاندارى جنب بانک ملى 

راه اندازى شد.
وى با اشاره به اینکه این پارکینگ ظرفیت پارك بیش 
از 300 موتورسـیکلت را دارد، ادامه داد: موتور سـیکلت 
سواران مى توانند به صورت رایگان موتورهاى خود را در 

این محل پارك کنند.

ورود صنایع دستى اصفهان 
به دنیاى استارت آپ ها

عباس شـیردل، رئیس اتحادیه صنایع دسـتى اسـتان 
اصفهان اظهار داشـت: با راه اندازى سامانه «خوش» با 
امکانات وسیعى که دارد مى توانیم به صورت به روز آثار 
هنرى 40 هزار تولید کننده اسـتان اصفهان را به روش 
مدرن بفروشیم و در قبال آن مى توانیم مشکل بیکارى 
را حل کنیم.وى افزود: مورد دیگـر نیز حراج آثار نفیس 
هنرمندان کـه در کارگاه ها و یا در منازلشـان نگهدارى 
مى شود، اسـت که با یک سـامانه مى توانیم حراج هاى 
برخط داشته باشیم و از هنرمندان مى خواهیم تا با مراجعه 
به اتحادیه به سامانه 193 معرفى شوند تا آثارشان براى 

حراج برخط آماده شود.

خبر

تغییـر طـرح و اصـالح مـدار هیدرولیـک در تعـدادى از 
مکانیزم هاى پرداخت نورد 500 شرکت سهامى ذوب آهن 

اصفهان انجام شد.
محمـود مختـارى، مسـئول هیدرولیـک پرداخـت نـورد 
500  شـرکت سـهامى ذوب آهن اصفهـان با اعـالم این 
خبـر در خصـوص شـرایط قبـل از انجـام ایـن  تغییـر 
طـرح گفـت: مکانیزم هـاى شـلیپرى انتقال شـاخه هاى 
محصول  با اشـکاالت بسـیارى از قبیل خرابى سـیلندرها 
و هدر رفتن روغـن، خرابى پیـن و رولیک مربـوط به قاب 
زنجیرهـا، کـج شـدن نبشـى زیـر قـاب هـا، خوردگـى و 
تخریب تدریجى بتـن فونداسـیون زیر قاب هـا و...مواجه 

بود.
وى افـزود: بـا توجه بـه اینکـه اقدامـات انجام شـده قبلى 
نیـز در جهـت رفع ایـن اشـکاالت رضایـت بخـش نبود، 
بـرآن شـدیم تـا بـا مطالعـه و بررسـى دقیـق جهـت رفع 
اشـکاالت مذکـور  و افزایـش تولیـد، برنامـه ریـزى

 کنیم.
وى در ادامه به تشـریح طرح جدید پرداخت و تصریح کرد: 
با تغییراتـى در مدار هیدرولیـک و برق، با قطـع برق بوبین 
 ،pco۳ برگشـت زاالدنیک هاى مورد نظر از داخل سـالن
فشار هیدرولیک که ۱۲۰bar است هنگام برگشت سیلندر 

از روى آن برداشته شد.

مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان گفت: چنانچه 
بافت فرســوده اســتان اصفهان احیا شــود، مى توان در 
فضاهاى شــهرى موجود در این استان بیش از 400 هزار 

واحد مسکونى ساخت.
حجت ا... غالمى افزود: بافت هاى فرسوده تعداد 57 شهر 
بر اساس شاخص هاى ســه گانه  ریزدانگى، ناپایدارى و  
نفوذناپذیرى مصوب شوراى عالى شهرسازى و معمارى 
با مساحتى بالغ بر هفت هزار و 300 هکتار مورد شناسایى 
قرار گرفته و به تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس 

شوراى عالى شهرسازى رسیده است.
وى با اشاره به بیشترین بافت فرسوده اصفهان بیان داشت: 

بر اساس مطالعات انجام شده، شهرهاى اصفهان، کاشان، 
خمینى شهر، نجف آباد و شــهرضا داراى بیشترین سطح 
بافت هاى فرسوده اســت، به صورتى که مساحت بافت 
فرسوده این چهار شهر، 55 درصد کل بافت هاى فرسوده  

استان را به خود اختصاص داده است.
وى به برنامه بلند مدت استان همگام با چشم انداز 10 ساله 
کشور اشاره کرد و گفت:در سند ملى راهبردى احیا، بهسازى 
و توانمندسازى بافت هاى فرســوده و ناکارآمد شهرى در 
سال 1405، تالش در بازآفرینى همه  بافت هاى فرسوده 
شهرى استان مى شود که راهبردها و راهکارهاى اجرایى 

آن در سند بازآفرینى استان به تشریح بیان شده است.

اصفهان و کاشان  
داراى بیشترین بافت فرسوده

اصالح مدار هیدرولیک 
در ذوب آهن

نایب رئیس اتحادیه عمده فروشان میادین میوه  و تره بار 
اصفهان با بیان اینکه قیمت انار گران نشده است، گفت: 
میوه هاى فصلى براى شــب یلدا به صورت مدیریت شده 

وارد بازار مى شوند.
محمد صادقى ریاحى با بیان اینکه انگور قرمز نیز بیش از 
انگور بدون هسته در اصفهان به فروش مى  رود، افزود: از 
آن جایى که انگور از اصفهان صادر مى شــود، تا حدودى 
با کمبود مواجه هســتیم؛ همچنین از انگور سبز به دلیل 
سرمازدگى و آسیب پذیرى بیشتر استقبال کمترى مى شود.
نایب رئیس اتحادیه عمده فروشان میادین میوه و تره بار 
اصفهان با اشاره به رکود در بازار میوه و  تره بار تصریح کرد: 
رکود به دلیل کم بودن قدرت خرید مردم به وجود مى آید، 
از این رو کم فروشــى در میدان میوه و  تره بار سبب رکود 
شده اســت.وى با بیان اینکه قیمت میوه در میدان میوه و 
 تره بار تقریبًا متعادل اســت، گفت: هرکیلو سیب درختى 
سوپر لوکس ســه هزار تومان به فروش مى رود، اما مردم 
بیشتر از سیب درختى دو هزار و 500تا دو هزار و 600 تومان 

استقبال مى کنند.
ریاحى با بیان اینکه قیمت ها در پاییز متعادل تر شده است 
و از مناطق گرمسیر پیاز وارد بازار اصفهان مى شود، بیان 
داشت: ممکن است با کمبود کدو به دلیل بارندگى و سرما 

مواجه شویم اما قیمت ها تفاوت چندانى نداشته است.
وى در پاسخ به این سئوال که ممکن است براى شب یلدا 
با کمبود میوه روبه رو شویم؟، اضافه کرد: براساس تدابیر 
اندیشیده شده براى شــب یلدا با کمبود پرتقال، سیب و 
نارنگى مواجه نیستیم، از آن جایى که امسال با کمبود انار 
مواجه بودیم، مقدار زیادى انار به سردخانه و انبارها منتقل 

شده تا براى شب یلدا با مشکل روبه رو نشویم.

میوه شب یلدا در اصفهان 
گران نمى شود

ابالغ وقت دادرسى 
خواهان مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواسته مطالبه چک و خسارت 
تاخیر در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و 
حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى الیاس جهانگیرى به شــوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد 
شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1461/96 ثبت گردیده و وقت 
دادرســى به تاریخ 96/10/24 ســاعت 8/30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور 
یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 

6941 شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف آباد/9/448
اخطار اجرایى

 شماره 266/96 به موجب راى شــماره 678 تاریخ 96/07/12 حوزه 11 شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مریم احمدى به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 72/670/000 بابت اصل خواسته و مبلغ 1/070/000 
ریال بابت هزینه دادرســى و ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل وخســارت تاخیردرتادیه از مورخ 
90/10/15 چک شماره 490621 مبلغ 30/000/000 ریال و 90/08/15 چک شماره 490620 
مبلغ 30/000/000 ریال و 90/12/15 چک شماره 490622 مبلغ 1/733/000 تومان لغایت 
اجراى حکم و همچنین محکوم علیه اجرایى محکوم به پرداخت یک دوم اصل خواســته بابت 
نیم عشــر دولتى درحق دولت.محکوم له: مجتبى ســفرى با وکالت مجتبى حقیقى به نشانى: 
صالح آباد بلوار منتظرى جنوبى کوى شــهید سلیمان عباســى پالك 2. 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. م الف: 6942 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/9/428

ابالغ رأى
شــماره ابالغ نامه 9610103810207070  شــماره پرونده 9609983810200327 شماره 
بایگانى شــعبه 960375  تاریخ تنظیم 1396/9/13 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.

کالسه پرونده 618/96 دادنامه 864-96/08/29 مرجع رسیدگى شعبه دوم خواهان: مجتبى 
سفرى نشانى: نجف آباد صالح آباد-بلوار منتظرى جنوبى کوى ش سلیمان عباسى پ2، وکیل 
خواهان: مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ك ش موحدى 
مجتمع ارشاد. خواندگان: 1.سالم شریفى 2.مســعود سوارى  نشانى: مجهول المکان، موضوع: 
مطالبه وجه دو فقره چک به شــماره 158214-92/10/31 و 158213-92/09/31 جمعا به 
مبلغ 120/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواســتى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه شورا 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 مجتبى ســفرى با وکالت مجتبى حقیقى به طرفیت 1.سالم شریفى 2.مسعودسوارى به 
خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت 
بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید 
خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، 
لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده 
است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 
313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/650/000 ریال 
به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خســارات تاخیرتادیه از تاریخ 
سررسید چکها لغایت اجراى حکم که توســط 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 باشــد. م الف: 6943 قاضى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 2 / 9/429 
ابالغ  وقت رسیدگی 

دادخواست ضمایم به آقاى خسروجعفرى کلیشادى فرزندحسینعلى  خواهان سیدعلى رجبعلى 
حسینى تخت چوبى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى خســروجعفرى کلیشادى به خواسته 
دستورموقت والزام به فک پالك خودرومینى بوس به شماره شهربانى ایران71-952ع34مطرح 
که به این شــعبه ارجاع وبه شــماره پرونده کالسه9609983810200327شعبه دوم دادگاه 
عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان شهرکرد ثبت وبراي وقت رسیدگى مورخه  96/11/07 
ساعت 8صبح وقت رسیدگی تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آیین 
دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشــاراگهی میگردد تاخوانده ظرف یک ماه پس از انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانى کامل خود نســخه ثانى دادخواست وضمایم دریافت ودر 
وقت مقرر فوق جهت رسدگى در دادگاه حاضر گردد م الف: 695 مدیر دادگاه حقوقى شعبه دوم 

دادگاه عمومى دادگسترى شهرستان فالورجان/9/457
مزایده

 در پرونده کالسه 950664 اجرایى و به موجب دادنامه 95-2010 صادره از شعبه سوم عمومى 
نجف آباد محکــوم علیه اجرایى مظاهرجاللــى پور فرزند مرتضى محکوم اســت به پرداخت 
30 عدد ســکه تمام بهارآزادى و 20 مثقال طالى ساخته شــده و مبلغ 220/000 تومان بابت 
محکوم به و هزینه دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 200/000 ریال نیم عشر دولتى 

درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى ابراهیم سلطانى به شرح ذیل ارزیابى گردیده 
است: سه دانگ مشاع از شش دانگ منزل مسکونى واقع در نجف آباد-بلوار بهارستان خ فتاح 
المنانى-کوى گوهر کوى مهر پ12 کدپســتى 8518858365 فاقد سوابق ثبتى منزل مورد 
نظر داراى مساحت 97/5 مترمربع عرصه و 70 مترمربع زیربنا و مصالح مصرفى از نوع دیوارها 
آجر زبره- سقف ها تیرچه بلوك-کف موزائیک-بدنه گچ و داراى سیستم گرمایش آبگرمکن 
دیوارى و داراى انشعابات آب-برق-گاز که بارزش 600/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. 
باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناســى اموال توقیف شده 
ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/10/09 ساعت 10 صبح و در محل اجراى 
احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت 
را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شــماره 2171290354001 واریز و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به 
نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز 
قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 6950  مدیراجراى احکام 

حقوقى دادگسترى نجف آباد/9/431
مزایده

 با عنایت به دستور فروش صادره از شــعبه چهارم حقوقى طى کالسه پرونده 950464 از اینرو 
یکباب منزل مسکونى به نشانى خ فردوسى شمالى- کوچه ایمان- کوى گلچین و داراى سوابق 
ثبتى 102/6 بخش 11 ثبتى و داراى مالکین مشاعى مشــتمل بر عرصه حدود 187 مترمربع 
و اعیانى 174 مترمربــع از مصالح نوع تیرچه بلوك که ضمن ارزیابى توســط مهندس حیدرى 
بارزش 3/650/000/000 ریال تعیین و مفهوم مزایده قرار گرفت. باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناســى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد درتاریخ 96/10/06 ساعت 11 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را 
فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً 
تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر 

بازدید به عمل آورد. م الف: 6952 مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/9/432
مزایده

 در پرونده کالســه 960036 اجرایى و به موجب دادنامه 0526-950 صادره از شــعبه پنجم 
عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى محمدعلى معزى فرزند عباســعلى محکوم اســت به 
پرداخت 21/523/000/000 ریال بابت محکوم به و هزینه دادرســى و غیره در حق محکوم 
له و مبلغ 1/050/000 ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام 
مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط هیئت کارشناسان منتخب آقایان مهدى 
کتانى-محمدخلج-محمودزمانیان به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: 1.باشگاه اسب سوارى 
ایلیا واقع در گلدشت-خ معلم-کوچه ســوارکاران متشــکل از چند قطعه ملک زارعى-باغى 
مســاحت کل 10200مترمربع داراى چاه آب با تاسیســات پمپاژ 2 اینچ برق سه فاز و شامل 
مستحدثات نظیر اصطبلهاى نگهدارى اسب انبار- ادارى و استخر ذخیره آب و نیز پیست اسب 
دوانى-انبار علوفه مخزن ذخیره مدفون و غیره فاقد سوابق ثبتى به ارزش 15/035/411/000 
ریال 2.یک درب باغ داراى ســوابق ثبتى 830/8 واقع در گلدشــت خ نشاط شمالى کوى امام 
على پ73 داراى مساحت 3923/6 مترمربع داراى 2 ســاعت از آب چاه حاج محمد انتشارى 
داراى تاسیســات گلخانه و ســازه فلزى و داراى ابنیه و مســتحدثات ســاختمانى و محصور 
و غیره بارزش 6/188/230/000 ریال ارزیابى گردیده اســت. باتوجه بــه مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناســى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد درتاریخ 1396/10/02 ســاعت 11 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. 
برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى ٪10 
آن را فى المجلس به حســاب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط 
و مزایده مجدداً تکــرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنــج روز قبل از مزایده از مال/
اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 6955 مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى 

نجف آباد/9/440
حصروراثت 

عبدالرضا احمدى شاهدانى داراى شناسنامه شماره 742 به شرح دادخواست به کالسه 994/96 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کرمعلى 
احمدى شاهدانى بشناســنامه 561 در تاریخ 96/03/08 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-حســین احمدى شاهدانى ش ش 62، 
2-عبدالرضا احمدى شــاهدانى ش ش 742، 3-زهرا احمــدى ش ش 2، 4-کبرى احمدى 
شــاهدانى ش ش 10، 5-زهره احمدى شــاهدانى ش ش 5، (فرزندان متوفــى)، 6-محترم 
بابائى شــاهدانى ش ش 21، (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مــى نماید تا هر 
کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 6963 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف 

نجف آباد/9/435
حصروراثت 

رزاق باقرى داراى شناسنامه شماره 44 به شرح دادخواســت به کالسه 285/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمیدرضا باقرى حسین 
آبادى بشناسنامه 1080472932 در تاریخ 96/02/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-رزاق باقرى حسین آبادى فرزند بخشعلى متولد 
1348 نسبت با متوفى پدر ، 2-رباب کریمى حســین آبادى فرزند مرتضى متولد 1358 نسبت 
با متوفى مادر متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م 
الف: 6964 رئیس شعبه شوراى حل اختالف مهردشت/9/437

حصروراثت
 ابراهیم قندادى داراى شناسنامه شماره 702 به شرح دادخواســت به کالسه 284/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان چراغعلى قندادى 
بشناســنامه 6 در تاریخ 90/02/04 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1-اســماعیل قندادى ش ش 36، 2-مرتضى قندادى ش ش 9، 
3-ابراهیم قندادى ش ش 702، 4-طاهره قندادى ش ش 50، 5-بى بى قندادى ش ش 49، 
6- شــهین قندادى ش ش 33، 7-مهین قندادى ش ش 32، 8-اعظم قندادى ش ش 130، 
(فرزندان متوفى)، 9-فاطمه کریمى فرزند حســینعلى ش ش 8 (همسر متوفى) متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 6965 رئیس شعبه 

شوراى حل اختالف مهردشت/9/438
حصروراثت

 فرزانه صالحى داراى شناســنامه شماره 760 به شرح دادخواســت به کالسه 997/96 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صدیقه مانده 
گاران بشناســنامه 135 در تاریخ 96/07/09 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-محمدعلى صالحى نجــف آبادى ش ش 310، 
(پســر متوفى) 2-افســانه صالحى نجف آبادى ش ش 1710، 3-فرزانه صالحى نجف آبادى 
ش ش 760، 4-عصمت صالحــى نجف آبادى ش ش 733، 5-پروانــه صالحى نجف آبادى 
ش ش 89، (دختران متوفــى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگــرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. م الف: 6970 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/9/439
دادنامه

شماره دادنامه : 517 – تاریخ :  1396/08/21 – کالســه پرونه : 96/372 –  مرجع رسیدگى 
: شعبه یک هیأت تشــخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعى شهرستان فالورجان - خواهان 
:فریده جمال مطلق به نشــانى اصفهان – فالورجان – بلوار سپاه کوچه شهید تیمورى پالك 
18 – تلفن : 09030109635 - خواندگان : قنادى محمد توکلى – قنادى محمد به نشــانى 
: اســتان اصفهان – فالورجان خیابان کمربندى کوچه مصلى جنب چایخانه قاســمى تلفن :  
09138947109 - خواســته ها : حقوق معوقه / حق مســکن / بن کارگرى / اضافه کارى / 
مرخصى استحقاقى / عیدى و پاداش / سنوات خدمت / حق بیمه / سایر – هیأت پس از بررسى 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى اقدام به اصدار رأى قانونى مى نماید . 
هیأت به اتفاق آرائ و مستند به ماده 4 و 9 آیین دادرســى کار و پس از استماع اظهارات خانم 
فریده جمال مطلق و به استناد به ماده 100 آیین دادرسى کار و عدم حضور خوانده را در جلسات 
را مانع از رسیدگى به صدور رأى ندانسته ، حسب بررسیهاى بعمل آمده بشرح گزارش تحقیق 
به شماره ثبت 10365 مورخ 96/07/12 و مســتند به ماده 2 و 3 قانون کار ضمن احراز رابطه 
کارگرى و کارفرمایى از تاریخ 95/11/10 لغایت 95/12/30 و 96/01/21 لغایت 96/01/31 و 
96/02/01 لغایت 96/02/31 ( جمعًا 21 روز ) و 96/03/01 لغایت 96/03/18 با دستمزد روزانه 
مبلغ 309997 ریال ، فسخ رابطه کارى از سوى کارفرما را از تاریخ 96/03/19 مستند به تبصره 
ماده 158 قانون کار موجه دانسته و ضمن لحاظ قرادادن مفاد ماده 82 و 87 آیین دادرسى کار 
آقاى محمد توکلى کارفرماى قنادى را الزام به پرداخت مطالبات به شرح ذیل در وجه خواهان 
مى نماید. بابت تفاوت حقوق ایام کارکرد پس از کســر مبلغ 7000000 ریال على الحساب به 
پرداختى مستند به ماده 37 قانون کار مبلغ 22035850 ریال بابت هزینه مصرفى اقالم خانوار 
مستند به مصوبه شــوراى عالى کار مبلغ 3666666 ریال بابت هزینه مسکن مستند به مصوبه 
هیأت وزیران مبلغ 1333333 ریال بابت عیدى و پاداش به اســتناد مصوبه مجلس شــوراى 
اسالمى مبلغ 4839308 ریال بابت حق سنوات مستند به تبصره 4 الحاقى به ماده 7 قانون کار 
مبلغ 2583308 ریال بابت اضافه کارى مســتند به ماه 59 قانون کار مبلغ 9307154 ریال که 
جمعا مبلغ 43765619 ریال (چهل سه میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار و ششصد و نوزده 
ریال) مى باشد و کارفرما به استناد ماده 148 قانون کار الزام به واریز حق بیمه در ایام فوق وفق 
مقررات تأمین اجتماعى مى باشد رأى به اســتناد ماده 159 قانون کار ظرف مدت 15 روز قابل 
تجدید نظر خواهى در هیأت حل اختالف مى باشد و در صورت عدم اعتراض هر یک از طرفین 
و قطعى و الزم االجرا شدن رأى ، رأى مزبور به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیالت و آیین 
دادرسى دیوان عدالت ادارى ظرف مدت ســه ماه از تاریخ ابالغ براى اشخاص داخل کشور و 
ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ براى افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهى در دیوان 

عدالت ادارى خواهد بود. م الف 870 /9/459
مزایده

مزایده نوبت دوم واحد اجراى احکام مدنى دادگســترى شهرســتان لنجــان در نظر دارد در 
خصوص پرونده اجرایى کالســه 961450 مزایده اى در روز دوشــنبه مورخــه 96/10/4 از 
ســاعت 9 لغایت 10/30 صبح و به منظور وصــول مبلــغ 980/458/000 در حق محکوم له 
و به جهت فروش -1 یــک واحد آپارتمان واقع در فوالدشــهر، محله C5، مجتمع شــرکت 
عالم آراء، بلــوك 495، ضلع غربى، طبقه اول به شــماره پالك B/8/12/495 و کدپســتى 
8491449614 فاقد سابقه ثبتى داراى انشــعابات آب، برق و گاز و سیستم گرمایشى بخارى 
گازى و سرمایشى کولر و داراى دو تراس در شمال و جنوب داراى اعیانى به متراژ 77 مترمربع 
و داراى پارکینگ و بدون آسانســور که در حال حاضر در تصرف مســتأجر مى باشد و توسط 
کارشناس رســمى دادگســترى به مبلغ 750/000/000 ریال ارزیابى گردیده و 2- یک واحد 
آپارتمان واقع در فوالدشهر، محله C5، مجتمع شــرکت عالم آراء، بلوك 495 در ضلع جنوبى 
طبقه سوم به شماره پالك 495/2/8/33 و کدپســتى 8491449641 فاقد سابقه ثبتى داراى

 انشعابات آب، برق، گاز و سیســتم گرمایش بخارى گازى و ســرمایش کولر داراى اعیانى به 
متراژ 52 مترمربع و بدون آسانسور که در حال حاضر خالى از سکنه مى باشد و توسط کارشناس 

رسمى دادگســترى به مبلغ 540/000/000 ریال ارزیابى گردیده است در محل اجراى احکام 
مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده 
از آپارتمان هاى مورد نظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10٪ قیمت کارشناسى را 
نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 1211 

اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /9/409 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى پرویز طهماسبى دادخواستى به مبلغ شصت میلیون ریال به 
طرفیت آقاى حسین قنبرپور که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 541/96 
در شعبه ششــم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن 
آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده 
دعوت مى شود در روز یکشنبه مورخ 96/10/2 ساعت 9/30 در جلسه شورا حاضر و در همین 
خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیراینصورت 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1214 

شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /9/410
احضار

شماره نامه: 9610113641900962 شماره پرونده: 9609983641900162 شماره بایگانى 
شعبه: 960190 متهم احمد غفورى یزدى فرزند عباس بدین وســیله به جنابعالى ابالغ مى 
گردد خانم اکرم شیرازى تهرانى به وکالت از آقاى سیامک باورسات شکایتى علیه شما دایر بر 
کالهبردارى مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه سوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب 
لنجان به کالســه 960190 ثبت و تحت رسیدگى اســت بنا به اعالم و درخواست شاکى به 
لحاظ مجهول المکان بودن شما با استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
جهت رســیدگى به اتهام و دفاع ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر 
شوید ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت به طور کامل مطلع شده در صورت عدم 
حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 1202 شــعبه سوم دادیارى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر) /9/411 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103640104061 شــماره پرونده: 9509983642200299 شماره 
بایگانى شــعبه: 950611 ابالغ وقت رســیدگى 1396/10/20 ســاعت 10 صبح به آقاى 
محمدسعیدى فرزند حبیب اله (مجهول المکان) نظر به اینکه حسب محتویات پرونده کالسه 
940794 جلسه رسیدگى به اتهام شــما روز چهارشنبه مورخ 1396/10/20 ساعت 10 صبح 
تعین گردیده است مستندا به ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور کیفرى وقت رسیدگى فوق به شــما ابالغ میگردد مقتضى است در زمان تعیین شده در 
جلسه رسیدگى دادگاه که در شعبه اول دادگاههاى عمومى حقوقى شهرستان لنجان برگزار 
میگردد حاضر گردید در صورت عدم حضور یا عدم تقدیم الیحــه دفاعیه دادگاه مبادرت به 
صدور راى غیابى خواهد نمــود. م الف: 1217 رضایى- دادرس على البدل شــعبه 1 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /9/425
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113641001988 شماره پرونده: 9409983642401145 شماره بایگانى 
شعبه: 960389 ابالغ وقت رســیدگى به غالمحســین فرهى و عصمت گشتاسب- حسب 
محتویات پرونده کالسه 960389 ك 102 اقاى غالمحسین فرهى و خانم عصمت گشتاسب 
متهم به بزه تحصیل مال از طریق نامشــروع، با توجه به مجهول المــکان بودن نامبرده و با 
استناد ماده 115 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب 
یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلســه مورخه 1396/10/19 ساعت 9:00 
صبح در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شوند در 
صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رســیدگى و مبادرت به صدور رأى مى نماید. م الف: 1216 
عابدى لنجى- رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق) /9/426

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه: 9610113641001976 شماره پرونده: 9309983642200438 شماره بایگانى 
شعبه: 961074 حسب محتویات پرونده کالسه 961074 ك 102 آقاى ناصر محمدى متهم 
به بزه اخالل در نظم عمومى اداره برق، با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با اســتناد 
ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت 
آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 1396/10/20 ساعت 10:00 صبح در شعبه 
102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود و رســیدگى حاضر شوند در صورت عدم 
حضور دادگاه غیابًا رسیدگى و مبادرت به صدور رأى مى نماید. م الف: 1213 عابدى لنجى- 

شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق) /9/427
تحدید حدود اختصاصى

شــماره صادره 1396/08/443090- تاریخ ثبت صادره : 09/13/ 1396  نظر با اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یک باب مغازه پالك شماره 1/1564 واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتى به موجب رأى شــماره 7002340 – 1396/06/19 در اجراى 
قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد سند رسمى به نام آقاى حسینعلى نصر اصفهانى فرزند مرتضى 
درجریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حــدود پالك مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 1396/10/11 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب 
این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهى در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.  تاریخ انتشار 1396/09/19 م الف :872 حبیب 

اکبرى - معاون اداره ثبت اسناد وامالك فالورجان/9/417

اســتاندار اصفهان با بیان اینکه در اصفهان بروکراســى 
سنگینى حاکم اســت، گفت: اگر تاالب گاوخونى خشک 
شود، اثرات زیست محیطى آن به اصفهان ختم نخواهد 

شد.
محسن مهرعلیزاده با بیان این که با اتکا به منابع داخلى، 
باید تالش کنیم، یادآور شد: کارشکنى ها در عرصه هاى 
سیاســى، اقتصادى و فرهنگى باید کنار گذاشته شود چرا 
که دود آن در چشم خودمان خواهد رفت و براى ایجاد کار، 

توسعه و اشتغال تمام نیروها را بسیج خواهم کرد.
وى با بیان این که تا امروز وعده رئیس جمهور براى جارى 
بودن زاینده رود هیچ اتفاقى نیفتاده اســت، تأکید کرد: با 
توجه به روحیه پیگیرى که دارم، کار را تا به سرانجام نرسانم 
آن را رها نخواهم کرد و از روز اولى که به اصفهان آمده ام، 

نیمى از وقت خود را براى زاینده رود اختصاص داده ام.
وى با بیان اینکه از یک طرف حوزه آبریز زاینده رود کم شده 
و از طرفى جمعیت اصفهان نیز بیشتر شده، تصریح کرد: اگر 
رئیس جمهور اعالم کرده است که زاینده رود دیگر خشک 
نخواهد بود، با شــناخت اولویت ها، در یک زمان حداقلى، 
وعده رئیس جمهور را عملى خواهیم کرد و آنچه مهم است 
باید با فشــار، بودجه بگیریم و بخش خصوصى را در این 
زمینه فعال کنیم و در جهت انجام وعده رئیس جمهور، همه 

تالش خود را خواهیم کرد.
استاندار اصفهان ابراز داشت: تونل بهشت آباد و انتقال آب از 
کارون مى تواند راهگشا باشد، سد کوهرنگ و پروژه گالب 
هم  دیگر پروژه هایى است که مى تواند راهگشا باشد، در 
حالى که باید برداشت ها و مصارف آب را نیز کنترل کنیم 
و زمانى که کشاورزان به علت بى آبى فقیر مى شوند، باید 

شغلى را برایشان جایگزین کرد.
مهرعلیزاده با اشاره به بروکراسى شدید در اصفهان اذعان 
داشت: در اصفهان بروکراسى سنگینى حاکم است و باید 

فروش صنایع دستى اصفهان را رونق ببخشیم.

استاندار اصفهان:

باید با فشار بودجه بگیریم
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ریزگردها پس از خشکسالى، اصلى ترین چالش زیست 
محیطى هستند که اســتان اصفهان با آن درگیر است. 
وجود 16 کانون بحرانى ریزگرد در اســتان، وضعیت را 
بحرانى تر کرده است. دشت ســجزى و منطقه نائین 
تا انارك  از اصلى ترین کانون هاى بحران زاى اســتان 
هستند. کانون هایى که باید در اولویت برنامه ریزى ها 

قرار گیرند. 
دولت نیز  امســال بــا افزایــش بودجه طــرح هاى 
بیابان زدایى و مبارزه با ریز گردها، بودجه بیابان زدایى 
را نسبت به سال گذشــته 15 درصد افزایش داده است. 
در واقع اعتبار امسال براى بیابان زدایى در کشور 9هزار 
میلیارد ریال اعالم شــده و این مقدار اعتبــار ملى نیز 
براى کانون هاى بحرانى کشــور در نظر گرفته شــده

 است.
از کل اعتبار ملى طرح هاى بیابان زدایى، سهم اصفهان 
با 16 کانون بحرانى 330 میلیارد ریال است. اعتبارى  که 
گفته مى شود مطابق با برنامه ششم توسعه، سال آینده  

مقدار آن افزایش خواهد داشت. 
معاون فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان 
اصفهان در رابطه با اجراى طرح هاى بیابان زدایى استان 
گفت: طرح بیابان زدایى جــزء پروژه هاى مصوب اداره 
کل منابع طبیعى است  که از سال 1354 تاکنون از محل 
اعتبارات ملى، استانى و ستاد بحران استاندارى اجرا شده 
و کماکان هم بر اســاس اعتباراتى که دولت تخصیص 

مى دهد، این پروژه ادامه دارد.  
عبدالرضــا مهاجــرى افــزود: محــدوده بیابــان در 
شهرســتان هایى چون شاهین شــهر، میمه، برخوار و 
اصفهان 240 هزار هکتار است. وى ادامه داد:همچنین در 
استان اصفهان 16 کانون فرسایش بادى فعال وجود دارد 
که مهم ترین آن ها سجزى در 20 کیلومترى اصفهان و 
جاده نایین –انارك در 180 کیلومترى شرق این شهرستان 
است و بیشــترین آســیب از این دو منطقه به جاده ها، 

مزارع، مناطق مســکونى و... وارد مى شــود. مهاجرى 
یادآور شد: خوشبختانه درراســتاى مقابله با مشکل ریز 
گردها، تا کنون طرح ها و برنامه هاى متعددى اجراشده 

است. 
وى تصریح کرد: تا به  حال در سطح 16 کانون فرسایش 
بادى اصفهان، 300 هزار نهال کارى انجام شده است 
که 9 هزار هکتار آن مربوط به منطقه شــرق اصفهان 

اســت. این مســئول  در رابطه با تأثیر این نهال کارى 
در رفــع آلودگى هوا گفــت: ایجاد هــر هکتار جنگل 
متراکم، توانایى تولید 2/5ُتن اکسیژن در سال، کنترل 
76 تن گرد و غبار در ســال و جاذب 8 ُتن CO2 جو را 

دارد.
مهاجرى تصریح کرد: با توجه به اهمیت چنین طرحى، 
امسال دولت اعتبار بسیار خوبى براى طرح هاى بیابان 

زدایى و مبارزه با ریز گردها در کشــور اختصاص داده 
است. 

معاون فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان 
اصفهان گفت: با توجه به افزایــش اعتبارات دولت در 
مواجهه با پدیده بیابان زایى، امسال درحدود هزار هکتار 
از زمین هاى بیابانى شرق اصفهان که کانون هاى اصلى 

بحران هستند، مالچ پاشى مى شوند.

وضعیت بحرانى استان16کانون ریزگرد و 
دشت سجزى و منطقه نائین تا انارك  از اصلى ترین کانون هاى بحران زاى استان هستند

با به کار گیــرى روش نوین CIPP امکان شناســایى 
شبکه هاى فرسوده فاضالب با قطرهاى بزرگ در شهر 

اصفهان فراهم شد.
مجرى بازسازى شــبکه هاى فاضالب اصفهان با بیان 
این مطلب گفت: این روش شناســایى ســبب شد که 
براى باز ســازى 25 کیلومتر از شبکه فرسوده فاضالب 
شهر اصفهان قراردادى با شرکت هاى آلمانى و چینى با 

سرمایه گذارى 700 میلیارد ریال منعقد شود. 
محســن بیشــه افزود: در این فناورى، ابتدا لوله براى 

بازسازى مسدود و سپس با اســتفاده از ربات هوشمند 
الیروبى، شستشو و ویدئو مترى مى شود.

وى گفت: حمل و نقل الینر منعطف به داخل لوله فرسوده 
از جنس پشم شیشــه مخصوص و آغشــته به رزین، 
شکل دهى الینر در مسیرلوله با فشار هوا و پخت رزین 

با اشعه UV از مراحل لوله گذارى به روش CIPP است.
مجرى این طــرح عمرانى با اشــاره به اینکــه در این 
روش، سرعت عمل بازســازى لوله هاى فرسوده از 15 
روز به کمتر از هشــت ساعت تبدیل مى شــود، افزود: 

صرفه جویى در هزینه، کاهش مشکالت ترافیکى ناشى 
ازحفارى، افزایش عمر لوله هاى جدید به بیش از 50 سال 
و خسارت نزدن به آسفالت خیابان ها از مهمترین مزایاى 

این روش است.
وى با بیان اینکه از ســه هزار و 700 کیلومتر شــبکه 
فاضالب شــهر اصفهان بیــش از 80 درصــد به دلیل 
فرسودگى نیاز به بازســازى و اصالح دارد، گفت: با این 
قرار داد براى قطرهاى اصلى باالى 500 میلى متر شبکه 

فاضالب شهر اصفهان شناسنامه دار مى شود.

 مدیرکل دامپزشــکى اســتان اصفهان گفت: آمادگى 
کاملى براى مقابله با شیوع بیمارى آنفلوآنزاى فوق  حاد 

پرندگان وجود دارد.
شــهرام موحدى افزود: با تجربه تلخ پارسال و اقدامات 
الزم، تاکنون هیچ گزارشى مبنى بر وجود این بیمارى در 

استان دریافت نشده است،
وى تصریح کرد : هم اکنون پیش بینى ها و مراقبت هاى

وی ژه بصورت فعال در تمــام مراکز پرورش طیور انجام 
شــده و هماهنگى الزم با اتحادیه هــاى پرورش مرغ 
تخمگذار و مرغ گوشــتى نیز در حال انجام اســت تا 
هرگونــه تلفــات نامتعــارف در این مراکز بررســى

شود. 
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان با بیان اینکه طرح 
ملى رصد و پایش آنفوالنزاى فــوق حاد پرندگان، مهر 

و آبان امســال همزمان با سراسر کشور در اصفهان نیز 
برگزار شد، گفت: در این طرح از 120 واحد پرورش طیور 
استان نمونه گیرى شــد و باغ پرندگان، مزارع پرورش 

طیور و کشتارگاه ها مورد بررسى قرار گرفت.
 وى با بیــان اینکه بــراى جلوگیرى از ایــن بیمارى، 
مراقبت هاى ویژه بهداشتى باید انجام شود، گفت: استان 
اصفهان با بیش از دو هزار واحد پرورش مرغ صنعتى، از 
بیشترین تعداد واحدهاى پرورش مرغ و طیور در کشور 

برخوردار است.
وى از شهروندان خواست از خرید هرگونه پرنده از افراد 
دوره گرد بطور جدى خوددارى و انواع مرغ ها و پرندگان 
خود را در قفس نگهدارى کننــد و ظرف غذا و آب آنها 
را دور از ارتباط با ســایر پرندگان و حتى گنجشــک ها 

قرار دهند. 

مدیر مرکز کنترل ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: تا پایان سالجارى 200 دوربین 
نظارتى ثبت تخلف ســرعت، عبــور از چراغ قرمز و محــدوده زوج و فــرد در معابر و 

بزرگراه هاى سطح شهر نصب مى شود.
احمدرضا طحانیان اظهارداشت: نصب دوربین هاى نظارتى ثبت تخلف سرعت، عبور 
از چراغ قرمز و محدوده زوج و فرد در تقاطع ها و بزرگراه هاى سطح شهر در دستور کار 

قرار گرفته شده است.
وى افزود: دوربین هاى طرح محدوده زوج و فرد به سامانه LEZ مجهز شده است.

طحانیان خاطرنشــان کرد: با توجه به رخدادهاى متنوع روزانه در شبکه معابر شهرى، 
سیستم نظارت تصویرى ترافیک، نقشى اساسى و حیاتى در بهبود و روان سازى جریان 

ترافیک و تصمیم گیرى سریع در ایجاد نظم بیشتر  ایفا مى کند.

مدیر مخابــرات منطقــه اصفهان با اشــاره به 
واگــذارى فیبر نــورى بــه مشــترکان خانگى 
گفت: فیبرنــورى از نظــر ســاختارى و پهناى 
باند هیچ محدودیتــى در ســرعت و انتقال داده 

ندارد.
مهدى حیدرى زاده اظهار داشت: در استان اصفهان 
826 ســایت 3G و 904 ســایت 4G وجود دارد 
ودرحدود 700 هزار پورت دیتا نیز به مشــترکان 
خدمت رســانى مى کند که از این تعداد، 594 عدد 
مربوط به شرکت مخابرات و مابقى مربوط به 11 

شرکت خصوصى است.
وى با اشاره به اینکه در اســتان اصفهان 9 هزار و 
400 تلفن همگانى وجود دارد، افزود: پنج میلیون 
و 177 تلفن همراه نیز در اســتان وجــود دارد که 
در دو هزار و 29  ســایت موبایل کنترل مى شود و 
ضریب نفوذ تلفن همراه نیز در اســتان 98 درصد

 است.
وى با اشاره به اینکه در سراسر استان اصفهان سه 
میلیون شماره تلفن ثابت وجود دارد، بیان داشت: 
ضریب نفوذ تلفن ثابت که بــه ازاى هر 100 نفر 
محاسبه مى شود در اســتان اصفهان 46/7 درصد 

است.

مدیر مخابرات منطقــه اصفهان با بیــان اینکه 
ضریب نفوذ تلفن همراه در استان 98 درصد است، 
تصریح کــرد: همچنین 10 درصد از مشــترکان 
در استان اصفهان به شــرکت مخابرات بدهکار 

هستند.
وى با بیان اینکه از سال گذشته واگذارى فیبرنورى 
به منازل را در دستور کار شرکت مخابرات استان 
قرار دادیم، خاطرنشــان کرد: فیبرنــورى از نظر 
ساختارى و پهناى باند هیچ محدودیتى در سرعت 

و انتقال داده ندارد.
حیدرى زاده با بیان اینکه در استان اصفهان سرعت 
باالى 50 مگابایت بر ثانیه را در نظر گرفته ایم که 
امکان افزایــش آن نیز وجود دارد، گفت توســعه 
فیبرنورى در استان کســب و کارهاى اینترنتى را 
افزایش مى دهد و امکان اســتفاده از فناورى هاى 
نوین در بخش تکنولوژى را در بخش هاى مختلف 

ایجاد مى کند.
وى با اشاره به اینکه امسال هزینه اینترنت داخلى 
و خارجى از یکدیگر تفکیک شــده است، افزود: 
با این اقدام، هزینه اتصال به ســایت هاى داخلى 
نصف هزینه اتصال به سایت هاى خارجى محاسبه 

مى شود.

فیبر نورى به مشترکان خانگى  واگذار مى شود

شبکه فاضالب شهر اصفهان شناسنامه دار مى شود 

آمادگى دامپزشکى استان براى مقابله با آنفلوآنزاى پرندگان 

نصب 200 دوربین نظارت تصویرى در بزرگراه هاى شهر 

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى استان اصفهان گفت: 
اصفهان در زمینه اهداى کتاب توســط مردم، نسبت به 

دیگر استان هاى کشور پیشتاز است.
امیر هالکویى با بیان اینکه اصفهــان در زمینه اهداى 
کتاب توســط مردم نسبت به دیگر اســتان هاى کشور 
پیشتاز اســت، اظهارداشت: در اســتان اصفهان 296 
کتابخانه وجود دارد و از این نظر، بیشترین کتابخانه هاى 

کشور در این استان قرار دارد.
وى با بیان اینکه سال گذشته درحدود 90 هزار جلد کتاب 
به کتابخانه هاى استان اهدا شده است، افزود: از مجموع 
کتابخانه هاى اســتان، 180 باب کتابخانه نهادى، 112 

باب کتابخانه مشــارکتى و چهار باب کتابخانه مستقل 
هستند.

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى استان اصفهان گفت: 
در کتابخانه هاى استان اصفهان سه میلیون و 200 هزار 
جلد کتاب وجود دارد که از این تعداد، 183 هزار جلد در 
سال 95 و 30 هزار جلد در ســال 96 از سوى مردم اهدا 

شده است.
هالکویى با اشاره به اجراى طرح کتاب خوان در استان 
اصفهان، اذعان کــرد: این طرح با هــدف معرفى و به 
اشتراك گذارى منابع خوانده شده اجرایى و در گسترش 

کتاب خوانى بسیار مؤثر بوده است.

معاون پرورشــى و فرهنگى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: با اعالم فراخوان اهداى کتاب به 
مدارس عشــایرى، پنج هزار و500 جلد کتاب به وسیله 
فرهنگیان شــاغل در این اداره کل، جمع آورى و به این 

مدارس اهدا شد.
محمد جواد احمــدى افــزود: با توجه به درخواســت 
کارشناسى عشایر آموزش و پرورش استان مبنى بر نیاز 
دانش آموزان مدارس عشایرى به کتاب و نبود کتابخانه 
در این مدارس، اداره فرهنگى و هنرى استان طرح اهداى 
کتاب به مدارس عشایرى را در اتوماسیون ادارى مطرح و 

مورد استقبال همکاران فرهنگى قرار گرفت.

وى اظهارداشــت: پنــج هــزار و 500 جلــد کتاب در 
موضوعات داستانى، مذهبى و بیشــتر درسى و کنکور 
جمع آورى و در سه ســطح ابتدایى، متوسطه اول و دوم 
دسته بندى و توزیع شد. معاون پرورشى اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان افزود: این کتاب ها بین مدارس 
عشایرى جرقویه ســفلى، چادگان، ســمیرم، دهاقان، 

فریدونشهر و شهرضا توزیع شد.
وى افزود: هم اکنــون 135 مدرســه در دوره ابتدایى، 
متوسطه و فنى و حرفه اى کد عشایرى دریافت کرده اند 
و پنج هزار و 562 دانش آموز عشایر در استان اصفهان 

مشغول به تحصیل هستند.

وجود3میلیون و200هزار جلد 
کتاب در کتابخانه هاى استان

اهداى5000 جلد کتاب 
به مدارس عشایرى 

اعطاى تسهیالت براى مرمت 
خانه هاى قدیمى فریدن

سرپرسـت نمایندگى میراث فرهنگى،صنایع دسـتى 
وگردشگرى فریدن گفت: تسـهیالت قرض الحسنه 
550 میلیون ریالى جهت مرمت خانه هاى قدیمى در 

روستاهاى این شهرستان پرداخت مى شود.
محمود سلیمى  اظهار داشت: به منظور افزایش تعداد 
اقامتگاه هاى بوم گردى، تفاهم نامه اى با بنیاد مسکن 
امضا شـده که براسـاس آن، براى مرمت و بازسـازى 
خانه هاى قدیمى در روستاها تسهیالت قرض الحسنه 

تاسقف  550 میلیون ریال پرداخت مى شود.

افزایش سهمیه وام دانشجویى 
دانشگاه شهرضا

معـاون دانشـجویى دانشـگاه شـهرضا گفـت: تعداد 
وام هاى دانشجویى دانشگاه شـهرضا در بخش هاى 
مختلف تحصیلى، شهریه و ضرورى در مقایسه با سال 

گذشته افزایش یافته است.
صادق مطهر ادامه داد: در حال حاضر بودجه مسـتقلى 
بـراى خوابگاه هـاى این دانشـگاه وجود نـدارد، اما در 
سال گذشته با اختصاص اعتبارى بیش از 100 میلیون 
تومان، خوابگاه شـماره یک مقاوم سازى شد و امسال 
نیز قرار است سیستم گرمایشـى دانشگاه از بخارى به 

پکیج ارتقا پیدا کند.
وى تصریح کرد: با حمایت صندوق رفاه دانشـجویى، 
اتاق تندرسـتى با اعتبارى بالغ بر 35 میلیون تومان در 
خوابگاه دانشجویى دانشگاه ایجاد شده و در همه روزه 
بعد از ساعت کالسى، از ساعت 17 تا 22 شب پذیراى 

دانشجویان است.

امام جمعه جدید گلپایگان 
معرفى شد

طى حکمـى از سـوى رئیس شـوراى سیاسـتگذارى 
ائمه جمعه کشـور، حجت االسـالم و المسلمین على 
طهماسـبى بـه عنوان امـام جمعـه جدید شهرسـتان 
گلپایـگان معرفـى و از خدمـات حجـت االسـالم و 
المسـلمین محمد عالءالدینى در این جایگاه قدردانى 

شد.

تجهیز700 هکتاراز اراضى 
نطنز به آبیارى قطره اى

مدیـر جهـاد کشـاورزى شهرسـتان نطنـز گفـت: 
700 هکتار از اراضى کشاورزى شهرستان با 13 میلیارد 

ریال اعتبار به آبیارى قطره اى مجهز شده است. 
عبدالرضـا مهـدى بـادى اظهارداشـت: در سـطح 
شهرسـتان نطنز، 12 هـزار هکتار اراضى کشـاورزى 

وجود دارد که شامل باغات و زمین هاى زراعى است.
وى افزود: از میـزان 12 هزار هکتار، پنـج هزار و 500 
هکتـار باغـات و شـش هـزار و 500 هکتـار اراضـى 
کشاورزى است که شامل کشت به، گالبى، انار، گردو، 

بادام و انواع صیفى جات و سبزیجات است.
مدیر جهاد کشـاورزى نطنز گفت: آبیـارى این حجم 
از زمین کشـاورزى، نیـاز به منابـع آبى فـراوان دارد و 
از آنجایى کـه منابع آبى شهرسـتان نطنز در شـرایط 
بحرانى است، بخش اعظمى از این اراضى کشاورزى 

به سیستم آبیارى قطره اى و بارانى مجهز شده اند.

24 آذر ماه؛ «پرواز هماى» 
با مستان به اصفهان مى آید

کنسرت پرواز هماى و گروه مستان، 24 آذر ماه در تاالر 
رودکى اصفهان برگزار مى شود.

«پرواز هماى» که در ماه تیر و مرداد کنسـرت هایى را 
در اصفهان برگزار کرده بود، اکنون بار دیگر براى یک 

اجراى زنده به اصفهان مى آید.
این خواننده جـوان که فعالیـت هاى هنرى خـود را با 
همراهى گروه مستان انجام مى دهد، تاکنون دو آلبوم 
با نام هاى «در شب گیسوان تو» و «سرزمین بیکران»، 
روانۀ بازار موسیقى کشور کرده است. عالقه مندان براى 
شرکت در کنسرت هماى و گروه مسـتان مى توانند با 
تهیه بلیت از سایت ملى کنسرت، 24 آذر ماه   ساعت 21 

به تاالر رودکى اصفهان مراجعه کنند.

خبر

صعود تیم کوهنوردى 
کارگران استان اصفهان 

به قله تل انبار
تیم کوهنوردى کارگران اسـتان اصفهان در 
صعودى سراسـرى و همراه بـا کوهنوردانى 
از سراسـر کشـور، قله 3030 متـرى تل انبار 

گرگان را فتح کرد.
تیم کوهنـوردى کارگـران اسـتان اصفهان 
بـه همـراه نماینـدگان اسـتان هاى دیگر به 
قلـه 3030 متـرى تل انبـار گـرگان صعـود 
کردند. در این صعود پاییزه، فاطمه سبحانى 
و الهـام جعفـرى و همچنیـن اکبر شـوقى و 
عباس برومند،مسـئول انجمـن کوهنوردى 
کارگران اسـتان اصفهـان و سرپرسـت تیم 

حضور داشتند.
شـیرانى، رئیس هیئـت و اداره امـور ورزش 
کارگران اسـتان اصفهان  ضمـن تبریک به 
نماینـدگان اسـتان اصفهان به مناسـب این 
صعود اظهـار داشـت:جایگاه خـوب ورزش 
کوه نـوردى در اسـتان اصفهـان و توجـه 
خانواده هـا به اختصاص اوقـات فراغت خود 

به این ورزش داراى اهمیت است.
وى بر لزوم برگزارى کالس هاى آموزشـى 
جهت پرورش مربیان جوان و فراهم نمودن 
زمینـه مشـارکت بیشـتر جوانـان در عرصه 
کوه نـوردى و صعودهـاى ورزشـى تاکیـد

 کرد.
عباس برومند مسـئول انجمـن کوهنوردى 
اسـتان اصفهان نیز در خصـوص این صعود 
گفـت: این سـومین برنامه و صعـود خارج از 
اسـتان گروه کوهنوردى استان اصفهان بود 

که در سال جارى انجام شد.  


