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استقالل در صدر جدول «بنجل خرها»!باورهاى غلط پخت غذا در ظروف مسىچرا «لیسانسه ها» خوب دیده مى  شودمالک گران ترین خانه جهان را بشناسید  توقیف موتورسیکلت هاى میلیاردى در اصفهان ورزشسالمتفرهنگ استان جهان نما

گران ترین و ارزان ترین 
شهر هاى ایران کدامند؟

گشت هاى محلى سپاه، مقطعى است
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امکان بازگشایى 
قهوه خانه ها وجود ندارد

با خرید یک نقش، صاحب 
گوشى و ماشین شوید!

4

درمان «هانیه»
 در کرمانشاه 

پیگیرى مى شود

7

پدر «هانیه»، قهرمان 14 ساله کرمانشاهى عنوان 
کرد علیرغم اینکه مسئوالن استاندارى اصفهان 
با وى تماس گرفته و اعالم کرده اند که مى تواند 
دخترش را براى درمان به این استان ببرد و شرایط 
اسکان این خانواده نیز در اصفهان فراهم است، اما 
وى حاضر نیست کرمانشاه را ترك کند و هانیه را 

براى درمان به استانى دیگر ببرد.
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پرداخت پرداخت 55 میلیون تومان وام بالعوض به مستاجران کرمانشاه
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان:مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان:

11

تدارك یلدایى تلویزیون 
با فرزاد حسنى 

اهاه
11
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بازیکن نوجوانان سپاهان بودم و روى این تیم تعصب دارم!

4

على اکبر ابرقوئى نژاد، رئیس سابق هیئت فوتبال استان اصفهان است که مدتى خبرى از او نبود. اما شایعه 
مدیرعاملى او  ابتدا 25 مهرماه در نصف جهان منتشر و چند روز پیش نیز در صفحات هوادارى سپاهان داغ شد. 
نصف جهان در نظر دارد تا رزومه ابرقوئى نژاد و یکى دو کاندیداى دیگر مدیرعاملى سپاهان را بررسى کند و در 
میزگردى نیز به بررسى این موضوع بپردازد که آیا بهتر است در این برهه، سپاهان با محسن طاهرى ادامه دهد
 و به وى فرصت الزم داده شود و یا اینکه  مدیرعاملى جدید جایگزین او شود.

کاندیداى مدیرعاملى سپاهان در گفتگو با نصف جهان: 

محمود خاقانى سده، کارشناس مسائل اقتصادى در 
گفتگویى، به تفاوت 15 میلیون تومانى هزینه کرد 
و مخارج زندگى میــان ارزان ترین و گران ترین 
شهرهاى ایران اشــاره کرده و چند شهر کشور 

را از این حیث مورد بررسى قرار داده است.

رزان ترین 
 کدامند؟

2

س مسائل اقتصادى در
ن تومانى هزینه کرد
 ترین و گران ترین 
 و چند شهر کشور

ر داده است.

پدر نوجوان فداکار کرمانشاهى
 درخواست استاندار اصفهان را رد کرد

نماینده شاهین شهر: خیلى مواقع جرمى به قدرى خودش را نشان مى دهد که الزم است اقدام ویژه اى به صورت مقطعى انجام شود

بازیکن نوجوانا

4

على
مدیرعا
نصفج
میزگرد
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کى روش موافق کى روش موافق 
است!است!



0202جهان نماجهان نما 3112دوشنبه  27 آذر ماه   1396 سال چهاردهم

 داود ســورى، مدرس و پژوهشــگر اقتصادى با اشاره 
به اینکه بر اســاس فقر بر مبناى درآمد و هزینه خانوار، 
فقر روند فزاینده اى داشــته، گفت: از ســال 90 به بعد
 فقر شــتاب بیشــترى گرفته، در حالى کــه نابرابرى 
در جامعــه کاهش یافته اســت. این مدرس دانشــگاه 
بــا تأکید بــر اینکــه فقــر در تمامــى گــروه هاى 
ســنى زن و مرد افزایش پیــدا کرده اســت، گفت: در 
بســیارى از موارد فقر از خانواده به فرزندان منتقل شده

 است.
وى همچنین به وجود زنان سرپرست خانوار اشاره کرد 

و افزود: وجود این افراد احتمال فقر را افزایش مى دهد.

سورى با اشاره به اینکه با گذشت دو سال از دولت نهم، 
با افزایش قیمت نفت روبه رو شدیم گفت: پس از آن نیز 
موضوع هدفمندى یارانه ها به وجود آمد و سپس درگیر 
تحریم شدیم و در نهایت دولت یازدهم با رویکردى جدید 
روى کار آمد که با کاهــش قیمت نفت و رفع تحریم ها 

مواجه شدیم.
ســورى در مورد نرخ رشــد اقتصادى در کشور اظهار 
داشت: طبق تحلیل هاى انجام شده در مورد توزیع درآمد 
خانوارها مى توان گفت که در روســتاها و شهرها توزیع 
درآمد مناسب تر شده اما متوسط و میانگین آن کاهش 

یافته است.

گمرك ایران از کشف هشتمین محموله طالى قاچاق 
در یک ماهه اخیر از مســافران ورودى از ترکیه خبر داد.  
قاچاقچیان طال این بار دست به شگرد جدیدى زدند و با 
توجه به کشف محموله هاى طال توسط مأموران گمرك 
از مسافران ایرانى در هفته هاى گذشته این بار سعى کردند 
تا با ترفند جدید و با استفاده از چهار تبعه ترکیه اى محموله 

طالى خود را به صورت قاچاق وارد کشور کنند.
اما شــگرد قاچاقچیان طــال این بار هم با هوشــیارى 
مأموران گمرك بازرگان لو رفــت و مأموران گمرك با 
رصد اطالعات مسافران ورودى و به کمک دستگاه هاى 
کنترلى توانســتند از چهار تبعه ترکیه اى مقدار 2 کیلو و 

248 گرم طالى ساخته شده و زیورآالت قاچاق کشف 
و ضبط کنند.

قاچاقچیان طال از همان ترفندهاى گذشته استفاده کرده 
و زیورآالت را در قســمت هاى مختلف بدن مسافران 
جاسازى کرده بودند اما مأموران گمرك بازرگان توانستند 
با هوشیارى این مقدار طالى قاچاق را از این مسافران 

کشف کنند.
عمده ترین دلیل قاچاق مسافرى طال در یک ماهه اخیر 
نوسانات شدید قیمت طال و ارز در دو طرف مرزهاى ایران 
و ترکیه بوده که انگیزه سودجویان را نسبت به قاچاق طال 

و ارز افزایش داده است.

فقر هم
 به ارث مى رسد

راز عجیب 4 مسافر ترکیه اى 
در مرز ایران

امنیتى ترین جشنواره!
  آى سینما| روزنامه «جوان» از نشریات 
منتقد دولت مدعى شـده که جشـنواره فجر امسـال 
امنیتـى تریـن جشـنواره پـس از انقالب اسـت. این 
روزنامه همچنین نوشته که یک شوراى سه نفره پیش 
از نمایـش فیلم هاى سـینمایى براى هیئـت انتخاب 
جشـنواره فجر، فیلم هاى متقاضى را تماشا مى کنند 
تا آثـار از فیلتر آنهـا عبور کنـد و اگر فیلمى مشـکل 
داشـته باشـد، در همان مرحله حذف مى شود. جوان 
همچنین مدیران سازمان سینمایى را به رفتار منافقانه 
با سـینماگران در مورد نمایش فیلم هاى رفع توقیف 

شده متهم کرده است.

ماجراى تقاضاى صانعى 
  انصاف نیوز| آیـت ا... صانعـى از مراجـع 
تقلید قـم در دیدار با تعـدادى از اعضاى فراکسـیون 
زنان مجلس گفت: بنده چند سال قبل خدمت مرحوم 
آیت ا... هاشـمى رفسـنجانى عرض کردم شـما که 
معتقدیـد نیمـى از جمعیـت جامعـه را زنان تشـکیل 
مى دهند به نمایندگان محترم مجلس بگویید نظرات 
فقهى متفاوتى که در راستاى احقاق حقوق زنان است 
را در مجلس مطرح کنند و آنان را تشویق کنید که به 
آن رأى بدهند. اگر هم شـوراى نگهبان آن را رد کرد 
در مجمع تشخیص مصلحت آن را بررسى و تصویب 
مى کنید. ایشان فرمودند: شـما اینجا نشسته اید، ولى 
نمایندگان از طرح ایـن مباحث ابا دارنـد براى اینکه 

در دوره بعد ممکن است اینها را رد صالحیت کنند.

خاطره نقل نشده از خسرو
  جماران| حسـین متولیـان از شـاعران ادب 
فارسى در دیدار جمعى از شـاعران با حجت االسالم 
والمسلمین سید حسن خمینى گفت: یک روز به منزل 
خسرو شکیبایى رفتم و کنار یک طاقچه دیدم که یک 
چوب پرچم روى میزى اسـت و دیدم که یک عکس 
کوچک روى این چوب پرچم نصب شده که معلوم بود 
خودش آن عکس را چسـبانده است. کنجکاو شدم و 
نزدیک تر رفتم؛ دیدم عکس حضرت امام(ره) است. 
گفتم قصه این عکس چیست؟ گفت: این پرچم قلب 

من است...

نگرانى مسئوالن از «شنود»
مجیـد انصـارى در گفتگویى    آفتاب  نیوز|
از نگرانی مسـئوالن درباره شـنود جلسـات رسـمی 
سـخن گفته اسـت. او گفته: مـن مکـرر می بینم در 
جلسه اي وزیر، مسـئول عالیرتبه قضائی، نمایندگان 
مجلس یا مقامات نشسـته  اند و به دوروبـر خود نگاه 
می کننـد آهسـته یـا در گوشـی صحبـت می کنند و 
می ترسـند که آنجـا شـنود شـود؛ مطمئنًا ایـن رویه 
خالف موازین شـرع و فرمان هشت ماده اي حضرت 

امام(ره) است.

ما خیلى مى فهمیم!
حسین مرعشی، سخنگوي حزب کارگزاران    آریا|
در مصاحبه با خانه ملت گفته است: در ایران همیشه یکی 
از درگیري ها، درگیري بی هنران با باهنران است. مشکل 
ما، مشـکل آي کیوي مان(هوشـمان) اسـت؛ آي کیوي 
ما یک مقدار بیشتر از دوسـتان دیگرمان است، مشکل 
کارگزاران و خانواده آقاي هاشمی این است که مقداري 
آي کیوي باالیی دارند و می فهمند که کشور را نمی توان 

با توزیع پول نفت اداره کرد.

دوگانه سازى
  نامه نیوز| محمـد قوچانـى، روزنامه نـگار 
و مشـاور رسـانه اى دفتـر ریاسـت جمهـورى در 
گفتگو بـا روزنامـه «آرمان» گفـت: برخى افـراد که 
تـالش مى کننـد دوگانـه «واعظى-جهانگیـرى» 
را شـکل بدهنـد در واقع بـه دنبـال سـاختن دوگانه 
«روحانى-جهانگیـرى» هسـتند کـه هـم از نظـر 
استراتژیکى اشتباه است و هم از نظر معرفتى. به نظر 
من این افراد خطا مى کنند. بین وظایف آقاى واعظى و 

دکتر جهانگیرى هیچ تداخلى وجود ندارد.

توئیتر

روزنامه «شــهروند» دیروز با دختر بیســت 
و چند ســاله اى در چهارمحــال و بختیارى 
گفتگو کرده که او را بــا نام «ملکه مار ایران» 
مى شناســند. این روزنامه نوشــته «فائزه» 
11 بار بر زبان شــاه مار کبرا بوســه زد و به 
«ملکــه مــار ایــران» ملقــب شــد؛ هر 
چنــد پیــش از ایــن هــم پــدرش لقــب 
«ســلطان مار ایران» را یدك مى کشــید. البته ماجــرا برمى گردد به 15

 ســال پیش که فائزه تنها هفت  سال داشــت. آن زمان پدرش بوسه یک 
دختر چینى بر سر مارى ســمى را در روزنامه اى دید و براى ثبت نام فائزه

در گینس ترغیب شد. 
در واقع «ســلطان مار ایران» تصمیمى جســورانه گرفت و کودك هفت 
ساله را به بوسیدن زبان شاه مار کبرا تشویق کرد؛ جانورى مخوف که هنوز 
پادزهرى براى سم آن کشف نشده است! این ابتداى راه دختر بچه اى بود 
که از سه سالگى با مارها عجین شد و در هفت ســالگى رکورد خود را در 
گینس به ثبت رساند. فائزه مى گوید: «آموزش و تجربه پدرم کمک کرد تا 

بتوانم زبان شاه مار کبرا را 11 بار ببوسم.»
 او از حمایت هاى مادرش در این راه هــم گفته و اینکه تا حاال یک بار هم 
آسیب دیده است: «بدترین زخمى که خوردم، چند  سال پیش بود؛ وقتى که

 مار کبرا لبم را در حین نمایش نیش زد؛ ولى خب جان ســالم به در بردم. 
اما این اتفاق هم بــه دلیل ســهل انگارى یکى از تماشــاچیان بود؛ زیرا 
پدرم قبل از نمایش اعــالم کرد با دوربین فلش نزنید، چون چشــم هاى
مار به نور فلش حساس است، اما تماشــاگران بدون توجه به این موضوع 
در حین عکســبردارى فلش زدند. فلش دوربین باعث شد مار اذیت شود و 

مرا نیش بزند.» 

خبرگزارى فارس، دیروز گزارشــى از 
یک خانواده عجیب منتشر کرد. ابتداى 
این گزارش ر ابخوانید تا دستتان بیاید 
که چرا این خانواده عجیبند:  «هنوز چند 
ماه از زمان تولدشان نگذشته بود که 
چاقى به سراغشان آمد، هر روز وزنشان 
بیشتر مى شد، چاقى چنان گریبانشان را گرفته که مجبورند براى برطرف کردن 
حس گرسنگى شان از صبح تا هنگام خواب غذا بخورند، حتى بعضى شب ها نیز 
باید غذایشان آماده باشد چرا که نیمه شب ها هم این گرسنگى دست از سرشان 
بر نمى دارد.چند قدمى که راه مى روند نفسشان به شماره مى افتد، سن زیادى 
هم ندارند، پاهایشان زیر بار این وزن سنگین کج شده است؛ چندین قدم که 
برمى دارند بدنشان خیس عرق مى شود، مجبورند در گوشه اى بنشینند و نفسى 

تازه کنند. ترس از تمسخر توسط دیگران آنها را خانه نشین کرده است...»
فارس نوشــته این خانواده اهل یکى از روستاهاى اطراف سیرجان هستند و 
«نورالدین» پدر خانواده، 11 فرزند دارد؛ شش پسر و پنج دختر که چهار فرزند 
آخر خانواده به چاقى مفرط مبتال هستند.  «زهرا» خانم مادر بچه ها مى گوید: 
«تغذیه کودکانم به قدرى زیاد است که از صبح تا شب درحال تهیه غذا براى آنها 
هستم به طورى که حتى شب ها وقتى یکى از آنها احساس گرسنگى کند باید 
بالفاصله برایش غذا آماده کنم، و اگر براى یک ساعت دیرتر غذا بخورند صداى 

گریه شان کوچه و محله را فرا مى گیرد.»
فارس نوشته: نه اعضاى خانواده و نه اعضاى فامیل هیچکدامشان تا این حد 
چاق نبوده اند و حتى خواهر و برادرهاى این بچه ها نیز مشکلى نداشته و سالم 
هستند. این خبرگزارى از نارسایى کلیوى پدرخانواده، سرطان یکى دیگر از 
فرزندان و مشکالت مالى درمان بیمارى این چهار نفر خبر داده و اینکه زندگى 

براى خانواده نورالدین به سختى مى گذرد.

حســین شــریعتمدارى دیــروز در روزنامه 
«کیهان» نوشــت: خبرى که در این نوشته 
به آن  اشاره مى شود فقط یک نمونه از صدها 
نمونه مشــابه دیگر اســت که طى چند سال 
گذشــته شــاهد آن بوده ایم، بنابراین براى 
پى بردن به عمق فاجعــه نمى توان تنها روى 
نمونه مورد  اشاره متوقف شد بلکه نتیجه را باید 
در حاصلضرب خسارت بار این نمونه در صدها نمونه مشابه دیگر جستجوکرد.

 بعد از انتشــار خبر ورود چند هزار خودرو با کارت هاى بازرگانى تقلبى که 600 
دستگاه آن از نوع بنز و پورشه بوده است و اطالع از واردات هزاران کانتینر کاالى 
لوکس دیگر که از همین طریق وارد کشور شده است با یکى از مسئوالن گمرك 
تماس گرفته و به گالیه اى آمیخته با اعتراض پرســیدیم؛ چرا به کارت هاى 
بازرگانى اجاره اى-بخوانید تقلبى- اجازه واردات مى دهید؟! ایشان که اصرار 
داشت نامش فاش نشود در پاسخ گفت: در این خصوص به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اعتراض کردیم ولى آقاى... یکى از مدیران بلند پایه دولتى- بیرون 
از وزارت صنعت-تماس گرفته و با عتاب گفت «به شما چه ربطى دارد که در 

مسائل بیرون از مسئولیت خود دخالت مى کنید»!
متأسفانه بیشترین مشکالت اقتصادى که تعطیلى کارخانجات و مراکز تولید را 
در پى داشته و دارد و بیکارى بسیارى از مردم مظلوم کشورمان و کسادى کسب 
و کار آنان را باعث شده است ناشى از واردات گسترده و بى رویه به صورت قاچاق 
کاال و یا قاچاق شبه قانونى از مبادى رسمى است و البته باید به این ناهنجارى 
خانمانسوز، بسیارى از مفاسد اقتصادى دیگر را نیز افزود. به بیان دیگر، مشکل 
اصلى، دزدهاى داخلى هستند که خود را رفیق قافله جا زده اند و چه وصف الحال 
است این بیت که؛ دشت ما گرگ اگر داشت نمى نالیدیم/ نیمى از َگلّه ما را سگ 

چوپان خورده!

روزنامه «نیویورك تایمز» در برابر انکار مســتمر دولت 
عربســتان، اســناد مالکیت «محمد بن ســلمان» بر 
گران ترین قصر مدرن فرانسه، یک قایق تفریحى مجلل 
و گران ترین تابلوى «لئوناردو داوینچى» را منتشر کرده 
و گفته که این اســناد به چهره به ظاهر اصالح گر این 

شاهزاده، ضربه مى زند.
این روزنامــه آمریکایى به بررســى دارایى ها و مخارج 
هنگفت شاهزاده هاى ســعودى و به خصوص شاهزاده 
خبرساز این روزهاى این کشور یعنى محمد بن سلمان 
پرداخته است. موضوع اصلى این گزارش، قصر مجللى 

است که بن سلمان در سال 2015 در پاریس خریده و به 
تازگى، هویت این شاهزاده ســعودى به عنوان خریدار 

گمنام آن لو رفته است.
این قصر مجلل 50 هــزار متر مربع زیربنــا دارد که در 
محوطه باغى به وسعت 57 هکتار بنا شده است. داراى 
ده سوئیت و ده ها اتاق خواب و یک اتاق پذیرایى بزرگ 

است.
این بناى مجلل همچنیــن داراى کتابخانه  بزرگ، انبار 
شراب، دو سالن رقص و یک سینماى اختصاصى است. 
در زیر زمین ایــن عمارت یک آکواریــوم بزرگ و یک 

دیسکو هم قرار دارد. دو اســتخر سرپوشیده و سرباز و 
یک زمین بازى اســکواش از دیگر امکانات در محوطه 

چندهزار مترى این عمارت مجلل است.  
در این گزارش آمده اســت: دو ســال پیــش که قصر 
(تازه ســاز) لوئى چهاردهم بــه فروش رفــت، مجله 
«فورچونــز» آن را گران تریــن خانه دنیا لقــب داد و 
نویســنده مجله مد و زیبایى «تاون اند کانترى» که از 
دیدن مشــخصات این قصر از خود بى خود شــده بود، 
مقاله اى در وصــف فواره هاى طالیى، مجســمه هاى 
مرمرین و پــارك داالن داالن 57 جریبى آن نوشــت؛ 

اما در میان همــه این گزارش ها و مقــاالت توصیفى، 
جاى یــک چیز خالــى بود: «نــام خریــدار این ملک 
300 میلیــون دالرى.» حــاال مشــخص شــده که 
رد این معامله بــه وارث تاج و تخت عربســتان یعنى

محمد بن سلمان مى رسد.
خرید این خانه، یکى از معامالت ســنگین سال 2015 
این شــاهزاده عرب بوده؛ وى 500 میلیون دالر براى 
خرید یک قایق تفریحى و 450 میلیون دالر براى خرید 
یکى از نقاشــى هاى لئوناردو داوینچى هم هزینه کرده

است.
این قصر که در شهر «لوئینز ونسان» فرانسه قرار دارد، بر 
اساس مدارك قانونى به چند شرکت تعلق دارد که همگى 
متعلق به شرکت ســرمایه گذارى «هشت» است؛ این 
یک شرکت سعودى است که مدیریتش در دست بنیاد 
شخصى محمد بن سلمان است. مشاوران مالى خانواده 
سلطنتى عربســتان البته با صراحت به نیویورك تایمز 

گفته اند که این قصر نهایتًا متعلق به بن سلمان است. 
محمــد بن ســلمان براى خریــد آن قایــق تفریحى

 500 میلیون دالرى از یک کارخانه دار روس و خرید یک 
شکارگاه خصوصى مجلل 620 جریبى در نزدیکى پاریس 
هم از هویت همین شرکت ســرمایه گذارى «هشت» 

استفاده کرده است.
نیویورك تایمز نوشــته اســت: قصر جدید بن سلمان، 
ظاهرى قرن هفدهمى دارد اما در زیر این الیه ظاهرى، 
یک ســازه جدید و مدرن قرار دارد. به لطف تکنولوژى 
قرن بیست و یکمى این قصر، فواره ها، سیستم صوتى، 
نورپردازى و سامانه تهویه مطبوع کل مجموعه از راه دور 
و توسط برنامه نصب شده بر روى آیفون بن سلمان، قابل 

کنترل است.
درست در سال گذشته میالدى که دولت سعودى براى 
جبران کسرى بودجه خود، اجراى پروژه هایى به ارزش 
250 میلیارد دالر را متوقف کرد، پادشــاه کشــور یعنى 
ملک سلمان در حال ســاخت قصرى جدید در مراکش 
بود و ولیعهدش هم به ســراغ خرید یک قایق تفریحى 
مجهز به دو اســتخر و یک بالگرد رفته بود. چندى بعد 
هم تابلــوى «ســالوادور ماندى» داوینچــى با قیمت 
450 میلیون دالر به یک خریدار ناشــناس فروخته شد. 
این بیشترین قیمتى بود که تاکنون در یک حراج براى 

خرید یک اثر هنرى پرداخت شده بود.

پرداخت یارانه 7 ساله شد
  تسنیم| یارانه نقدى آذرماه ســاعت 
24 دیشب به حساب سرپرستان خانوار واریز شد 
تا پرداخت یارانه نقدى هفت ساله شود. طى این 
مدت حدود 287 هزار میلیارد تومان یارانه نقدى 
به حســاب حدود 75 میلیون ایرانى واریز شــده 
است. بر اساس برنامه اى که دولت حسن روحانى 
پیش بینى کرده، یارانه نقدى حدود 30 میلیون نفر 

در سال آینده حذف خواهد شد. 

فروش دختران
  آفتاب| پروانــه سلحشــورى، نماینده 
تهران در مجلس گفت: در برخى مناطق کشور 
دختران بــه عنوان ازدواج فروخته شــده و مورد 
معامله قرار مــى گیرند. وى افــزود: 50 درصد

ازدواج هایى که در سنین کودکى انجام مى شود، 
مرگ زودهنگام مادر و یا فرزند را در پى دارد.

دشمن چغازنبیل
  تسنیم| عاطفه رشنوى، مدیر پایگاه 
میراث جهانى «چغازنبیل» گفت: با توجه قدمت 
و ماهیت خشتى آجرى ســاختارهاى معمارى و 
باستان شناختى در محوطه تاریخى چغازنبیل و 
شدت بارش هاى زمستانى در خوزستان به عنوان 
اصلى ترین تهدید در بناهاى خشــتى و آجرى با 
قدمت چند هزاره، ضرورت پایش و رسیدگى دائم 

به آثار این محوطه تاریخى را دوچندان مى کند.

اسنپ و امکانات جدید
  ایلنا | در آینده نزدیک اسنپ از سرویسى 
رونمایى خواهد کرد که چند مسافر (با مبدأ و مقصد 
نسبتاً نزدیک) به طور همزمان بتوانند از یک خودرو 
استفاده کنند. همچنین ژوبین عالقبند، نایب رئیس 
هیئت مدیره اسنپ با اشاره به قابلیت هاى امنیتى 
این سامانه گفت: اکنون در حال کار روى قابلیت 
پنهان سازى شماره تماس هستیم. او همچنین 
اضافه کرد: پنهان ســازى شــماره تلفن همراه 
به  صورت آزمایشى در تهران در حال اجراست و به 

صورت کامًال موفق در مشهد اجرایى شده است.

همسران چند زن در زلزله 
کشته شدند؟

امیــد قــادرى، مدیرکل     خبر آنالین |
بهزیســتى کرمانشــاه در گفتگــو بــا روزنامه 
«شهروند» گفت: 177 زن، همسرشان را در زلزله 
از دســت دادند. از این تعداد 55نفر واجد شرایط 
حمایت از سوى بهزیستى هستند. مابقى افرادى 
هستند که خودشان کارمند هستند یا بیمه تأمین 

اجتماعى دارند.
 

فاجعه داخل دهان
  فارس| در آســتانه برگــزارى کنگره 
سالیانه دندانپزشکان ایران اعالم شد شایع ترین 
مشکالت دندان در کودکان مربوط به پوسیدگى 
است و بر اســاس برخى از بررسى ها در مطب ها 
و کلینیک هاى دندانپزشکى به طور متوسط هر 
کودك پنج تا شش دندان پوسیده دارد که گاهى 

این تعداد به ده تا 15 مورد نیز مى رسد.

کسى یلدا را نمى خواهد
فرهاد نظرى، مدیــر دفتر ثبت    میزان |
آثار سازمان میراث فرهنگى گفت: از سال 2015 
فرم ثبت آیین یلدا را براى یونسکو پر کرده و روى 
ســایت قرار داده ایم و اعالم شــده کشورهایى 
که آیین یلدا را جشــن مى گیرند، مــى توانند با 
ایران پرونده مشــترك تشکیل دهند. اما طى دو 
سال اخیر هنوز کشــورى  اعالم آمادگى نکرده و 
ادعایى هم براى ثبت این آیین به نام یک کشور 

وجود ندارد.

مالک گران ترین خانه جهان را بشناسید 

بریز و بپاش هاى شاهانه

دزدهاى داخلى خواهر و برادرانى که شبانه روز مى خورند! ملکه مارهاى ایران 

محمود خاقانى سده، کارشناس مســائل اقتصادى در 
گفتگویى، به تفاوت 15 میلیــون تومانى هزینه کرد و 
مخارج زندگى میان ارزان ترین و گران ترین شهرهاى 
ایران اشاره کرده و چند شهر کشور را از این حیث مورد 
بررسى قرار داده است. نتیجه این بررسى ها را بخوانید:

*از حیث مخارج ارزاق، یکى از گران ترین شــهرهاى 
ایران، تهــران و ارزان ترین آن معطوف به شــهر قم 

مى شود. 
*در بخــش مســکن، تهــران ســردمدار گرانــى و 

هزینه هاى باالست.
*چهار محال و بختیارى در زمره شــهرهایى است که 

پایین ترین میزان هزینه مســکن را به خود اختصاص 
داده اما از منظر خرید مواد غذایى، هزینه ها در این شهر 

از پایتخت کم ندارد.
*شهر مشــهد نیز از حیث نرخ و قیمت ارزاق در زمره 
مناطق و حــوزه هــاى ارزان قیمت ایران به شــمار

 مى رود که این موضوع معلول شرایط حاکم بر این شهر 
از منظر معنوى و مذهبى و شرایط توریستى و گردشگرى 
آن است. در چنین فضایى، رقابت میان فعاالن مشاغل 
آزاد و کسب و کار بسیار تنگاتنگ و جدى خواهد بود و 
مجموعه این عوامل در کاهش حداکثرى قیمت ها در 

ارتباط با هزینه مواد خوراکى و غذایى، تأثیرگذار است.

 *شهر ســمنان از حیث نرخ مسکن از شرایط مطلوبى 
برخوردار اســت اما از زاویــه تأمین و خریــد ارزاق و 
مواد غذایى، ساکنان سمنان در شرایط بسیار سخت و 
دشوارى به سر مى برند و گاهى در برخى اقالم، هزینه 

کرد خرید اقالمى مانند مواد غذایى از مناطق مرفه 
نشین پایتخت نیز باالتر است.

*در کیش هزینه زندگى بسیار باالست و در صورت 
عدم برخوردارى از درآمــد کافى، مدیریت 

هزینه ها، مخارج و دخــل و خرج در این 
حوزه جغرافیایى بســیار سخت و دشوار 

خواهد بود.

گران ترین و ارزان ترین شهر هاى ایران کدامند؟
خ مسکن از شرایط مطلوبى
ـه تأمین و خریــد ارزاق و 
ن در شرایط بسیار سخت و 
هىدر برخى اقالم، هزینه 

غذایى از مناطق مرفه 
ت.

ر باالست و در صورت 
 کافى، مدیریت

و خرج در این 
خت و دشوار 
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لیلى رشیدى و زهرا داودنژاد به جمع بازیگران 
مجموعــه تلویزیونــى «هیئــت مدیره» 

پیوستند.
به گــزارش فــارس، «هیئت مدیــره» نام 
ســریال پربازیگرى اســت که بــه زندگى 
زوج جوانــى مى پردازد که با نقــل مکان به 
ســاختمانى جدید درگیر اتفاقــات تازه اى 

مى شوند.
این ســریال که محصول شبکه 5 سیماست 
به کارگردانى مازیار میــرى و تهیه کنندگى 
مهران رسام کار تصویربردارى خود را از آبان 

ماه در تهران آغاز کرده است.
احسان کرمى، حدیث میرامینى، ثریا قاسمى، 
مریم امیرجاللى،کمند امیرســلیمانى و الیکا 
عبدالرزاقــى از جمله بازیگران این ســریال 
هستند که مقابل دوربین رفته اند و به تازگى 
لیلى رشیدى و زهرا داودنژاد نیز به جمع آنها 

پیوسته اند.

تهیه کننده مجموعه تلویزیونى «لیسانســه ها» معتقد است اگر این 
سریال به خوبى دیده شده به دلیل روایت واقعى داستان این سریال 

است.
رضا جودى گفت: در حال حاضر در جریان میزان تعداد و آمار مخاطبان 
به صورت رسمى نیستیم ولى خوشبختانه بازخوردهاى بسیار خوبى از 

سوى مردم گرفته ایم که حکایت از استقبال از این اثر دارد. 
وى در پاسخ به این سئوال که خود شما به عنوان تهیه کننده سریال 
نقاط مثبت اثر را در چه مى بینید؟ اظهارداشت: ما در زمان نگارش این 
سریال توجه بسیارى به معضالت دست به گریبان جوانان داشتیم و 
در این زمینه کنکاش بسیارى کرده ایم و حتى مى توانم بگویم که دل 

و روده این مشکالت را وسط ریخته ایم تا درك درستى از معضالت 
موجود داشته باشیم. 

جودى افزود: فکر مى کنم که روایــت واقعى و ملموس کارگردان از 
همین مشکالت باعث شده تا مردم خود را در جاى جاى این سریال 
ببینند و با شــخصیت هاى آن همذات پندارى کنند و همین موضوع 

یکى از دالیل پیگیرى مخاطبان است. 
وى در پایان درباره آخرین وضعیت ســریال «فوق لیسانسه ها» نیز 
گفت: اگر فصل سوم این سریال یا همان «فوق لیسانسه ها» را آقاى 
صحت بنویسد، قطعاً شخصیت هاى جدیدى به سریال اضافه خواهند 

شد ولى در کل همه بازیگرانى که فعًال هستند در کار مى مانند.

در حالى که فیلمبردارى دومین ساخته سینمایى مونا زندى با بازى فاطمه معتمد آریا، سعید آقاخانى و رضا 
بابک، از آبان ماه در شهر آمل ادامه دارد، سازندگان این فیلم به تازگى نام این فیلم را به «بنفشه آفریقایى» 

تغییر داده اند. نام قبلى این فیلم «زنگارى» بود. 
مونا زندى در گفتگو با روابط عمومى فیلم از هدفــش براى انتخاب این نام گفت: از چند جهت تصمیم به 
انتخاب این اسم براى این فیلم گرفتم؛ هم از این حیث که خود گل بنفشه آفریقایى در فیلم حضور دارد و به 
شکلى وارد خانه و زندگى شخصیت هاى فیلم مى شود و از سویى دیگر، این گل در پرورش، نوع نگهدارى 
و میزان مراقبتى که نیاز دارد، گیاهى منحصربه فرد است. فکر مى کنم مختصات و حال و هواى این گیاه با 

موضوع فیلمى که در حال ساختش هستیم، مرتبط است.
در خالصه داستان «بنفشه آفریقایى» آمده است: « شوکو به همراه همسر دومش رضا تصمیم مى گیرند تا 
فریدون همسر سابقش که توسط فرزندانشان به خانه سالمندان  سپرده شده است را به خانه خود بیاورند. 

این تصمیم  اتفاقات جدیدى را در زندگى هر سه نفر رقم مى زند.»

با خرید یک نقش 
صاحب گوشى و 
ماشین شوید!

پشت صحنه سینماى ایران به روایت 
بازیگر قدیمى

تئاتر،  بازیگــر 
سینما و تلویزیون درباره 

فعالیت هاى خــود در عرصه هنر 
گفت: پیشــنهاداتى براى بازى ندارم و دلیل 

آن کمى تولیدات، نبود سرمایه و همچنین خط خوردن 
بازیگران پیشکسوت از عرصه بازیگرى است.

عبدالرضا اکبرى افزود: متأســفانه در این روزها برخــى از هنرمندان در 
دورهمى هایشان نقش ها را بین خود تقســیم مى کنند، برخى بازیگران به دلیل 

نگرفتن یا کم گرفتن پول، ســفارش و نور چشمى بودن به شــکل مداوم در همه آثار بازى
 مى کنند و مدیریتى درباره چرایى این وضعیت وجود ندارد.

این بازیگر درباره وضعیت پیشکسوتان اظهار داشت: بسیارى از هنرمندان توانا که سابقه هاى درخشان در بازیگرى 
دارند خانه نشین شده اند، چشم انتظار پیشنهاد نقش و فیلمنامه هستند و کسى سراغ آنها را نمى گیرد.

اکبرى با اشاره به تبادل پول براى دریافت نقش ها توضیح داد: فیلمسازان سراغ بازیگرانى مى روند که کمتر پول دریافت کنند، در 
این میان کسانى هم براى بازى کردن پول مى دهند و تهیه کننده ترجیح مى دهد پول دریافت کند و این یکى از گرفتارى هاست که گریبان 

بازیگرى را گرفته و این عرصه را به سمت بى عدالتى برده است. از طریق پول و ارتباطات کسانى در آثار بازى مى کنند که هیچ قابلیتى از نظر استعداد، 
بازى، بیان و چهره براى ایفاى نقش ندارند. وى به مهمانى هاى شبانه در میان هنرمندان پرداخت و افزود: اکثریت نقش ها میان کسانى که با هم رابطه دارند و در 

قالب مهمانى هاى شبانه تقسیم مى شوند. بازیگران با حضور در مهمانى هاى شبانه در شکل گیرى این وضعیت دخیل هستند و آمادگى خود را براى گرفتن نقش اعالم 
مى کنند در نتیجه همواره در جلوى چشم مخاطبان حضور دارند. 

بازیگر «مزد ترس» در ادامه تأکید کرد: این نوع مهمانى ها و تقسیم نقش ها براى ورود به بازیگرى عاقبت خوبى ندارد، هیچگاه این بازیگران نمى توانند نشان دهند افراد مستعدى 
براى پیشرفت هستند بلکه فقط حق و حقوق دیگران را پایمال مى کنند و بخاطر یک منفعت لحظه اى و جزئى نقش ها را از دیگر بازیگران به سرقت مى برند. اکبرى اظهار 

کرد: این افراد از همان زمانى که نقش دریافت مى کنند یا اثرى را در حال پخش روى آنتن دارند به واسطه عنوان خود و نقش هایى که دارند وارد مذاکره با مغازه ها، 
شرکت ها و سازمان ها مى شوند و زمین، خانه، ماشین و گوشى به دست مى آورند. این قصه هر روز ادامه دارد و کسى هم نیست که با این سوء استفاده از 

نام هنرپیشه و هنرمندانى که شرافتمندانه زندگى مى کنند مقابله کند. 
وى درباره سوءاستفاده کارگاه هاى آموزش بازیگرى که این روزها تعداد آنها بسیار زیاد شده است توضیح داد: هیچ تضمینى براى ورود 

عالقه مندان به عرصه بازیگرى از طریق کارگاه هاى بازیگرى که براى هنرجویان کیسه دوخته اند وجود ندارد به ویژه وقتى 
نقش ها براى افراد به خصوصى است و در مهمانى هاى شبانه تقسیم مى شود. این افراد نیز باید به این صف اضافه 

شوند، در ته صف بایستند تا روزى که آشنایى پیدا کنند، پولى داشته باشند که روى خود سرمایه گذارى 
کنند یا شانس و اقبال به آنها رو کند تا به واسطه استعداد و آموخته هایشان دعوت به کار شوند 

که چون کسى دلش براى هنر، سینما، تلویزیون و تئاتر نسوخته است بسیار کم پیش
 مى آید. تنها خاصیت ایــن کارگاه ها آموزش الفباى بازیگرى اســت تا 

هنرجویان از افرادى که در مهمانى هاى شــبانه تنها به واسطه 
قیافه، سفارش و بردن حتى یک تئاتر روى صحنه بدون 

دانستن مفهوم بازیگرى نقش دریافت مى کنند 
متفاوت باشند.

بسیارى 
از هنرمندان توانا 

که سابقه هاى درخشان در 
بازیگرى دارند خانه نشین 

شده اند، چشم انتظار پیشنهاد 
نقش و فیلمنامه هستند 

و کسى سراغ آنها را 
نمى گیرد

و

شبکه 3 سیما براى شب یلدا ویژه برنامه اى را با اجراى محمدرضا حسینیان و فرزاد حسنى تدارك دیده است.
جعفر عبدالملکى، قائم مقام شبکه 3 سیما گفت: شبکه 3 سیما براى شب یلدا ویژه برنامه 120 دقیقه اى را تدارك دیده است.

 وى ادامه داد: سید على احمدى، تهیه کننده ویژه برنامه شب یلداست و براى اجراى برنامه از بیشتر مجریان یکسال اخیر شبکه 3 سیما استفاده 
خواهیم کرد؛ البته محمدرضا حسینیان عهده دار اصلى برنامه است و فرزاد حسنى نیز او را همراهى خواهد کرد.

عبدالملکى تصریح کرد: قرار است در شــب یلدا میزبان مهمانان متنوعى باشیم که در طول یکســال گذشته در قاب شبکه 3 سیما شاهد 
درخشش آنها در بخش هاى مختلف اجتماعى، معارفى و ورزشى بودیم. از عوامل سریال ها تهیه کننده، کارگردان  و بازیگران، بخشى 

از مهمانان شب یلدا هستند.
قائم مقام شبکه 3 سیما با اشاره به چهلمین روز درگذشت زلزله زدگان کرمانشاه اظهار داشت: بخشى از برنامه به چهلمین 

روز درگذشت زلزله زدگان کرمانشاه اختصاص دارد و قرار است ارتباط با سرپل ذهاب در شب یلدا برقرار کنیم.
وى عنوان کرد: آیتم هاى مختلفى در ویژه برنامه شب یلدا ازجمله تکریم بزرگان و پرداختن به سنت شب 

یلدا همچنین صله رحم خواهیم داشت. 
عبدالملکى، قائم مقام شبکه 3 سیما خاطر نشان کرد: ویژه برنامه شبکه 3 سیما 

پنج شنبه بعد از اخبار ساعت 22 به مدت 120 دقیقه پخش 
مى شود.

تدارك یلدایى تلویزیون با فرزاد حسنى 

فیلم مونا زندى «بنفشه آفریقایى» شد

لیلى رشیدى هم به 
«هیئت مدیره» پیوست

«افتاده ها» سریال نوروزى شبکه 2 
سیما به کارگردانى علیرضا امینى از 
اول دى ماه در شیراز کلید مى خورد.

ســریال «افتاده ها» بــه تهیه کنندگى 
مجید اوجى و بازیگردانى محمدرضا 
شــریفى نیــا و بــر اســاس طرحى 
از احســان جوانمــرد آمــاده تولید
شــده کــه در تعطیــالت نــوروز 

تقدیم بینندگان مى شود.
تاکنون حضور محمدرضا شریفى نیا، 
افسانه بایگان، على صادقى، مریم 
معصومــى، على اوجى و ارســالن 
قاسمى در این ســریال قطعى شده 

است.
در خالصه داســتان این ســریال 
15 قســمتى کــه در گــروه فیلم 
و ســریال شــبکه 2 ســیما تهیه 
شــده؛ آمده:  «افتاده ها داستان دو 
برادر اســت که هرکدام در مســیر 
علــم و ثــروت بــه موفقیت هایى 
رســیده اند و در ایام نــوروز تصمیم 
مى گیرند به دعوت یکى از برادرها به 
صورت زمینى به کیش سفر کنند. در 

این مسیر...»

«افتاده ها» سریال 
نوروزى شبکه 2 شد

چرا «لیسانسه ها» خوب دیده مى  شود
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کى روش موافق است!
«کارلوس کى روش»، سرمربى تیم ملى ایران اخیرا گفت: بازى 

سال 2010 ایران و برزیل سودى براى فوتبال کشورمان
 نداشت. 

حاال که بحــث بازى تدارکاتى ایــران و برزیل 
دوباره مطرح شــده، ســرمربى تیم ملى هم 

تغییر موضع داده و مخالف برگزارى بازى 
دوستانه مقابل سامباها نیست .

 خبرآنالیــن در توضیح ایــن ماجرا 
نوشــته: در دوره گذشته جام جهانى 
کى روش دوســت نداشت ایران با 
تیم هاى بزرگ بــازى کند چون 
فکر مى کرد آمادگى اش را ندارد 
و از سویى دســتش براى همه رو 

مى شود.
 ایــن دوره امــا کــى روش تیم 

قدرتمندترى ساخته و چون هدفش 
رســیدن به مرحله دوم جــام جهانى 
اســت، تالش مى کند تیــم ملى با

 تیم هاى بزرگى بازى کند. 

فراموش کن

لحظه اى وحشــتناك براى اوســتنده و رامین 
رضاییان بود وقتى پاس ایــن بازیکن ایرانى به 
دروازه بان نرســید و ســلیم بازیکن موسکرون 
گل پیروزى بخــش تیمــش را به ثمر رســاند. 
رضایى به تنهایى عامل شکست اوستنده شد اما 

هم تیمى هایش از او حمایت کردند.
«سیانى»، کاپیتان تیم اوســتنده در این رابطه 
با توجه با اشــک هایى که رامین رضاییان پس 
از تعویض در دقیقــه 76 روى نیمکت ذخیره ها 
ریخت مى گویــد: «رامین رضاییان یک پســر 

عاطفى است و من بالفاصله ســعى کردم او را 
خشنود کنم. اشتباهى که رامین رضاییان انجام 
داد ممکن است براى هر بازیکنى حتى بهترین 
بازیکنان رخ دهد. او باید سرش را باال نگه دارد 
و به سمت جلو حرکت کند. بدون توجه به اینکه 
چند بار سقوط کردى باید روى پیشرفت تمرکز 
کند.» گانو، دیگر بازیکن تیم اوستنده هم گفت: 
«ما با هم مى بازیم و با هم مى بریم. اشک روى 
چشمانش بود و باید خودمان را جاى او قرار دهیم. 

امیدوارم خیلى زود این اتفاق را فراموش کند.»

رانت خوار نیستم
على کریمى به اتهام رانت خوارى که به تازگى به او زده 
شده واکنش تندى نشان داد. على کریمى ستاره 
اسبق تیم ملى ایران و باشگاه پرسپولیس 
در واکنش به شــایعه رانت خوارى و 
خانه اش در لواسان و اتهاماتى که به 
تازگى به او وارد شده اظهار داشت: 
”من تمام هزینه ها را از قبیل خرید 
زمین، ساختن روز از پول قراردادم 
پرداخت کردم، نه زمین مجانى 
گرفتم و نه وامى براى ساختن، 
چه بســا که هنوز هــم به چند 
پیمانکار و شهردارى(بابت پایان 
کار) بدهکار هستم. مدارکش هم 
موجود هست و هر کسى خواست 
مى تونه اون رو ببینه. اگر هر کسى 
مدرکى بیاره که من با رانتى اینجا رو 
ســاختم دیگه هیچ حرفى نمى زنم. 
یعنى من با درآمد خودم هم نمى تونم 

کارى رو که دوست دارم انجام بدم!

همه چیز در مورد ابرقوئى نژاد
■ متولد 30 دى 1336  هســتم و به دلیل اینکه تولد من در نیمه دوم 
سال بود با یک سال تاخیر به مدرسه رفتم و به دلیل شرایط جسمى من 
که نسبت به بقیه همشاگردى ها درشــت تر بودم به عنوان مبصر در 
کالس و به عنوان کاپیتان در رشته هاى ورزشى مدرسه انتخاب شدم! 
من نیز به مانند بقیه دوســتان از زمین  خاکى جلوى مدرسه فوتبال را 
شروع کردم و در رشته هاى دیگر ورزشى نیز در کنار بقیه دانش آموزان 
در مقاطع مختلف ورزشى شرکت مى کردم، اما رشته اصلى من ورزش 

فوتبال بود.
■ اگر اشتباه نکنم در سال 51 با افتتاح استادیومى که االن به نام 22 
بهمن است و باز شدن باشگاه سرباز در این استادیوم و به دلیل نزدیکى 
این استادیوم به خانه ما، من عضو باشگاه ســرباز شدم و در مسابقات 
نوجوانان اصفهان همراه با این تیم شــرکت کردم که در آن مسابقات 
تیم ما در مقابل تیم هاى مختلفى در زمین نصر فعلى قرار گرفت و در 
پایان آن مسابقات شخصى به نام آقا ضیاء که عضو باشگاه سپاهان نیز 
بود از من درخواست بازى در تیم نوجوانان سپاهان را کرد و من بسیار 
از این پیشــنهاد اســتقبال کردم و وارد تیم نوجوانان  سپاهان شدم و 
دوره اى در کنار برخى بازیکنان این تیم از جمله آقاى قاسم زاغى نژاد 
که حاال از مربیان و پیشکسوتان سپاهان هست در این تیم بازى مى 
کردم و بعد از آن در چندین تیم آموزشــگاهى در رده هاى نوجوانان و 

جوانان مشغول بازى بودم. 
■ در اواخر سال هاى تحصیلى که مصادف بود با انقالب اسالمى به 
دلیل فعالیت هاى سیاسى از فوتبال دور شدم و با پیروزى انقالب به دلیل 
حضور در دستگاه هاى اجرایى انقالبى از رشته فوتبال و بازى کردن به 
طور کامل فاصله گرفتم، اما به دلیل عالقه اى که به  فوتبال داشتم در 
همه زمینه هایى که مسئولیتى در استان داشتم، اولین هدف من کمک 
به ورزشگاه ها و تقویت ورزش و فوتبال در حوزه هاى فعالیتى خودم بود.

■ اولین مســئولیت فوتبالى من در هیئت فوتبال اســتان سیستان و 
بلوچستان در سال 66 آغاز کردم و همیشه به دلیل عالقه شدید به  این 

رشته این اعتقاد را داشتم که فوتبال باید در کشور تقویت شود.
■ در سال 73 وارد اصفهان شــدم و به دلیل شــرایط کارى با آقاى 
اسالمیان در ارتباط و تعامل بودیم که در آن زمان معاون استاندار بودند 

از ســابقه فوتبالى بنده، من را و به دلیل شناخت 
مدیر عامل باشگاه سیمان به آقاى تاج که 

سپاهان بود معرفى کردند و بنده به عنوان مشــاور عالى در سال 74 
در این باشــگاه که  آن زمان در ابتداى خیابان مطهرى بود شروع به 

فعالیت کردم.
■ در سال 78 فرماندار خمینى شهر بودم، اما هنوز نگرانى هاى من در 
ارتباط با این باشگاه(سیمان سپاهان) و مشکالت آن وجود داشت و در 
کنار این باشگاه بودم، زیرا در آن زمان باشگاه سپاهان بسیار از نظر مالى 
در بحران بود و کارخانه سیمان سپاهان دیگر اسپانسر این باشگاه نبود 
و مى خواست که آن را واگذار کند. در آن زمان آقاى رضائى سرپرست 
باشگاه بود و به دلیل شناختى که از من داشتند از من درخواست کمک 
کردند تا ســپاهان بتواند چند بازى آخر خود را انجام دهد. بنده نیز از 
هیچ گونه کمکى دریغ نکرده و با به وجودآوردن شــرایطى مناسب، از 
بازیکنان در خواست کردیم که در دو بازى باقى مانده مقتدرانه حضور 
پیدا کنند و با همان دو بازى آخر تیم سپاهان توانست در لیگ باقى بماند. 
بازیکنان وقت سپاهان که هم اکنون جزء پیشکسوتان این تیم هستند 
مى توانند در این باره صحبت کنند. من به دلیل عالقه شدیدى که به 
فوتبال حرفه اى  و حضورى که در سالهاى نوجوانى در سپاهان داشتم 
به شدت طرفدار این تیم شده بودم، روى این تیم تعصب پیدا کرده بودم 
و دوست داشتم  پیشرفت و موفقیت سپاهان را به عنوان امید و دلخوشى 

مردم اصفهان ببینم.
■  در ادامه در سال 81   مدیر کل سیاسى انتظامى استاندارى اصفهان 
بودم و در همان سال مسئولیت هیئت فوتبال استان اصفهان را قبول 
کردم، در آن زمان شرایط انجام بازى ها در استادیوم 22 بهمن به دلیل 
حوادثى که در بازى تیم هاى سپاهان و تیم بهمن تهران رخ داده بود 
وجود نداشت و حتى شوراى تامین امنیت استان اجازه بازى در ورزشگاه 

تختى را نیز به تیم سپاهان نداد.
■ ورود من به هیئت فوتبال استان مصادف بود با شروع لیگ جدید در 
فوتبال ایران که با نام لیگ برتر آغاز شــد و من چون در شوراى تامین 
استان مسئولیتى داشتم، بازدیدى را از ورزشگاه نقش جهان که در آن 
سال ها مشغول ساخت و ساز در آن بودند انجام دادم . در آن زمان آقاى 
ساکت مدیر عامل باشگاه سپاهان بودند و با یکدیگر بررسى هاى الزم 
را براى انجام بازى هاى سپاهان در آن استادیوم انجام دادیم و من این 
برنامه را مستقیما در شوراى تامین استان مطرح کردم و همه مسئوالن 
کمک کردند تا ما بتوانیم در سال 81 آغاز فعالیت هاى باشگاه سپاهان 

را در ورزشگاه نقش جهان استارت بزنیم. 

■ از سال 81 الى 95 که بنده مســئولیت هیئت فوتبال اصفهان را بر 
عهده داشتم هم باشگاه سپاهان و هم باشگاه ذوب آهن بسیار دوران 
درخشانى داشــتند و این درخشــش ها حاصل همکارى همه دست 

اندکارانى بود که در عرصه فوتبال در استان اصفهان فعالیت داشتند.
■ در مورد حضورم در هیئت فوتبــال باید بگویم که بعد از اینکه آقاى 
ساکت به عنوان مدیر عامل در باشگاه سپاهان حضور داشتند، دوستان 
به دلیل سوابق فوتبالى بنده و همچنین اقداماتى که در سال 76 به مدت 
یک سال و نیم به عنوان مشاور عالى هیئت فوتبال استان اصفهان در 
زمان مدیریت مهندس یزدانى و مهندس تابش که دبیر هیئت فوتبال 
بودند انجام داده بودم، دوستان از من درخواست کردند که براى کمک 
به فوتبال استان ، مدیریت هیئت فوتبال  را به عهده بگیرم و از مهرماه 

سال 81  این مسئولیت را بر عهده گرفتم.
■اولین سال حضور من در این هیئت با دومین دوره لیگ برتر فوتبال 
کشور و مشکالت باشگاه سپاهان در خصوص نداشتن یک ورزشگاه 
تخصصى براى ایــن تیم مصادف بود. در ایــن خصوص با همکارى 
دوستان در باشــگاه سپاهان و همکارى شــهردارى اصفهان تالش 
کردیم تا ورزشگاه نقش جهان که به صورت کارگاه بود از نظر شرایط 
براین مسابقات آماده کنیم و هواداران این تیم با وجود همه مشکالتى 
که در این ورزشگاه وجود داشت براى تشویق تیم مى آمدند و بازى هاى 
بسیار پرشورى را در این ورزشگاه از نزدیک مشاهده کردند. 4 دوره از 
بازى هاى لیگ برتر را باشگاه سپاهان با همه شرایط سخت کارآگاهى 
ورزشگاه نقش جهان در این ورزشگاه انجام داد و پیروزى هاى شیرینى 
را باشگاه سپاهان در مقابل چشــم هواداران در این ورزشگاه به دست 
آورد و ورزشگاه نقش جهان با عنوان گودال مرگ براى تیم هاى رقیب 

سپاهان مطرح شد.
■  به نظرم من از سال 81 الى 95 با اقتدار فوتبال اصفهان را اداره کردم 
واگر یک بررسى کلى درمورد ســوابق فوتبالى استان اصفهان داشته 
باشیم، مى بینیم که تا قبل از ســال 81 خیلى نقطه روشنى در فوتبال 
اصفهان وجود نداشت و با کمک و تالش همه دست اندکاران ورزشى 
استان اصفهان از جمله استاندار، مدیریت کارخانه فوالد مبارکه، بخش 
خصوصى، شهردارى و دستگاه هاى انتظامى توانستیم که از بعد از سال 
81 روزهاى طالیى را در فوتبال استان ایجاد کنیم و فوتبال اصفهان را 
گسترش و تقویت کنیم و هر روز شاهد موفقیت هاى جدیدى در فوتبال 

استان اصفهان باشیم.

■ حاصل این 14 سال حضور در هیئت فوتبال چندین قهرمانى لیگ 
برتر و جام حذفى توسط سپاهان و چند قهرمانى حذفى توسط ذوب آهن 
بود. چندین قهرمانى براى فوتسال استان و 3 دوره قهرمانى فوتسال 
اصفهان در لیگ قهرمانان آسیا و حضور مستمر سپاهان و ذوب آهن 
در لیگ قهرمانان آسیا و رسیدن به فینال در آسیا بوده است و  به نظرم 
هیچکس نمیتواند نقــش مثبت و تاثیرگذار هیئــت فوتبال را در این 

افتخارات نادیده بگیرد. 
■ من دو دوره عضو کمیته فوتسال فدراسیون و یک دوره عضو هیئت 
رئیسه لیگ برتر فوتبال بودم و جزء تاثیر گذارترین روساى فوتبال در 
مجامع انتخاباتى فدراسیون بودم و ارتباطات و تعامالتى که بنده در این 
راه به وجود آورده بودم باعث شده بود که اصفهان یک اقتدار کاملى را در 
کشور داشته باشد و حاصل این اقتدار ها افتخاراتى بود که توسط باشگاه 

هاى اصفهانى به دست آمد. 
■ در طى این 14 ســال به هرحــال اختالفاتى بین بنــده با مدیران

 باشگاه هاى مختلف و یا مدیرکل هاى ورزش و جوانان استان وجود 
داشته است، زیرا من به عنوان مدیرى که همیشه اقتدار هیئت فوتبال را 
حفظ کرده بودم توقع داشتم که احترام و اقتدار این هیئت همیشه حفظ 
شده و از طرفى با این باشگا ها همکارى هاى محکمى را داشته باشم، 
زیرا 70 درصد هماهنگى هاى فوتبال خارج از مستطیل سبز است و این 
70 درصد مستلزم هماهنگى ها و برنامه ریزى هاى بسیار دقیقى است 
که در این بین اختالفات سلیقه اى نیز بین مدیران پیش خواهد آمد که 
بعضى از این اختالفات به رسانه ها و گاهى به سکو هام کشیده مى شد 
که تمام تالش ما این بود که این اختالفات خللى در برنامه کارى هیچ 
کدام از مدیران ایجاد نکند و همه کارها به نحو احسن پیش برود، زیرا 
چه بنده و چه مدیران باشگاه ها سعى مى کردیم که تمامى این انتقادها 
را بررسى کرده و براى بهبود کار خود مورد بررسى قرار دهیم و یکى از 

دالیل پیشرفت ما همین انتقادهاى سازنده مدیران بود. 
 به گزارش نصف جهان، سئواالت ما از على اکبر ابرقویى نژاد در مورد 
شایعه مدیرعاملى وى در سپاهان و البته سئواالت حاشیه اى دیگر در 
مورد جزئیات اختالفاتش با مدیرکل وقت ورزش و جوانان اســتان و 
افراد دیگر به روزهاى آینده موکول شد. به نظر شما شایعه مدیرعاملى 
ابرقوئى نژاد در سپاهان چقدر جدى است و وى با این سابقه مى تواند 
از عهده رهبرى این باشگاه کهن برآید؟ منتظر گزارش روزهاى آینده 

ما در این باره باشید.

کاندیداى مدیرعاملى سپاهان در گفتگو با نصف جهان: 

على اکبر ابرقوئى نژاد رئیس ســابق هیئت فوتبال اســتان اصفهان است 
که مدتى خبرى از او نبود. اما شــایعه مدیرعاملى او که ابتدا 25 مهرماه در 
نصف جهان منتشر و چند روز پیش نیز در صفحات هوادارى سپاهان داغ شد. 

نصف جهان در نظــر دارد تا رزومه ابرقوئى نژاد و یکــى دو کاندیداى دیگر 
مدیرعاملى سپاهان را بررسى کند و در میزگردى نیز به بررسى این بپردازد 
که آیا بهتر است در این برهه، سپاهان با محسن طاهرى ادامه دهد و به وى 

فرصت الزم داده شود و یا اینکه  مدیرعاملى جدید جایگزین او شود.

این بخش اول گفتگوى ما با على اکبر ابرقویى نژاد است. در این بخش ابرقوئى 
نژاد از زبان خود به مخاطبان معرفى شــده تا در مورد او براى تحقق شایعه 
احتمالى قضاوت شود. بخش دوم این گفتگو که شامل سئواالت حاشیه اى تر 

بود بنا به اصرار  ابرقوئى نژاد در فرصتى دیگر منتشر مى شود. 

ورزشورزش

کاندیداى مدیرعاملى سپ

بازیکن نوجوانان 
سپاهان بودم 
وروى این تیم 
تعصب دارم!

سعید نظرى

بعد از بختیار رحمانى که چند روز پیش به ذوب آهن 
پیوست، دیروز میالد فخرالدینى هم رسمًا ذوب آهنى 
شــد. او دومین بازیکنى اســت که ژنرال در نقل و 
انتقاالت نیم فصل جذب مى  کنــد. نکته عجیب این 
که فخرالدینى مثل رحمانى کــه در پیکان یک نیم 
فصل ناموفق را پشت سر گذاشت و به راحتى از این 
تیم جدا شد، در گســترش فوالد یک بازیکن کامًال 
معمولى بود که فیروز کریمى کوچک ترین مخالفتى 

با جدایى اش نکرد.
به خدمت گرفتن فخرالدینى در راستاى سیاست هاى 
همیشــگى امیر قلعه نویى در فصل نقل و انتقاالت 
اســت. ژنرال معموًال در چنین مقاطعى عملکردى 
عجیب و البته آشنا دارد و به سراغ بازیکنانى مى رود 
که مدت هاست از دوران اوج خود فاصله گرفته اند. در 
همین ابتداى فصل، ذوب آهن اســماعیل شریفات، 
جرج ولسیانى، محمد باقر صادقى و حمید بوحمدان 
را جذب کرد. به جز بوحمدان، ســایر بازیکنان جدید 
ذوب آهن عملکردى کامًال معمولى و متوسط داشتند 
و نتوانســتند کمکى به این تیم بکنند. عجیب تر از 
همه این موارد، ایمان موســوى بود که به ذوب آهن 
پیوست و بعد از چند هفته به شــکلى کامًال عجیب 
و مبهــم، توســط مدیران باشــگاه کنار گذاشــته 

شد.
با وجــود نتیجه نگرفتن در چند ســال اخیــر، انگار 
قلعه نویى قصد ندارد سیاســت شکست خورده خود 
در بازار نقل و انتقــاالت را تغییر دهد. او در ذوب آهن 
هم به همین رونــد ادامه مى دهــد و احتماًال نتیجه 
چنیــن عملکردى، ادامــه ناکامــى او و البته اضافه 
شــدن یک نمره منفى دیگر در کارنامه مربیگرى او 

خواهد بود.

دبیرکل فدراســیون فوتبال اظهار امیــدوارى کرد 
که موضوع حق پخــش تلویزیونى بــه زودى حل 

شود. 
  محمدرضا ســاکت، دبیرکل فدراســیون فوتبال در 
جلسه هم اندیشــى و توجیهى رؤســاى کمیته هاى 
جوانان استان ها و اســتعدادیابان سراسر کشور اعالم 
کرد جلساتى در خصوص حق پخش تلویزیونى برگزار 

شده است.
دبیرکل فدراسیون فوتبال گفت: هفته گذشته جلساتى 
را در مجلس شــوراى اســالمى و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام برگزار کردیم و امیدواریم مشکل حق 
پخش حل شــود. به این مسئله خوشــبین هستیم و 
امیدوارى هایى داریم تا هفته هاى آینده مشکل حق 

پخش فوتبال حل شود. 

تداوم خریدهاى 
عجیب ژنـرال

خوشبینى ساکت   

ى روش موافق است!
ى روش»، سرمربى تیم ملى ایران اخیرا گفت: بازى 

یران و برزیل سودى براى فوتبال کشورمان

ـث بازى تدارکاتى ایــران و برزیل 
 شــده، ســرمربى تیم ملى هم 

 داده و مخالف برگزارى بازى 
ل سامباها نیست .

ن در توضیح ایــن ماجرا 
 دوره گذشته جام جهانى 
ســت نداشت ایران با 
رگ بــازى کند چون 
 آمادگى اش را ندارد 
ســتش براى همه رو 

 امــا کــى روش تیم 
ى ساخته و چون هدفش 

 مرحله دوم جــام جهانى 
ش مى کند تیــم ملى با

گى بازى کند. 

خواهد بود.د؟ منتظر گزارش روزهاى آینده 

رانت خوار
على کریمى به اتهام رانت خوارىک
شده واکنش تندى نشان دا
اسبق تیم ملى ایران
در واکنش به شـ
خانه اش در لوا
تازگى به او و
”من تمام هز
زمین، ساخ
پرداخت ک
گرفتم و نه
ک چه بســا
پیمانکار و
کار) بدهکا

موجود هست
مى تونه اون
مدرکى بیاره ک
ســاختم دیگه
یعنى من با درآمد
کارى رو که دوست

اسالمیان در ارتباط و تعامل بودیم که در آن زمان معاون استاندار بودند 
ســابقه فوتبالى بنده، من را و به دلیل شناخت  از

آقاى تاج که  مدیر عامل باشگاه سیمانبه
کمک
را در
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  کلى زجر کشیدیم!
بازیکن پدیده معتقد است حکم فیفا به این راحتى نمى شکند و کسر 6 امتیاز ضربه بدى به تیم شان خواهد زد.

محمدرضا خلعتبرى با ابراز ناراحتى از موضوع کسر 6 امتیاز درباره آخرین وضعیت تیمش گفت: تا جایى 
که من مى دانم حکم کسر امتیاز از تیم ما قطعى است و ما حاال با 18 امتیاز در رتبه دهم قرار داریم. هضم 
این اتفاق خیلى سخت است 
و تنها مى توانم امیدوار باشم 

اتفاق خوبى بیافتد.
وى افزود: مدیران باشــگاه

 مى گویند بــا وکالیى که 
صحبت کــرده انــد، امید 
زیادى براى شکســتن راى 
وجود دارد. البته بعید مى دانم 
چون اگر قرار بود حکم فیفا به 
این راحتى بشکند که دیگر 

فیفایى در کار نبود.
 خلعتبرى در مورد تیم ملى نیز 
خاطرنشان کرد: دلم براى تیم 
ملى تنگ شده و من دیگر به 
گذشته فکر نمى کنم. همه مى دانند که من در بهترین شرایط تیم ملى بازى مى کردم و حضور در جام جهانى 
حقم بود. اما به تصمیم کى روش احترام گذاشتم در حالى که او پاى پرواز خطم زد. االن همه تمرکزم روى 

تیم پدیده است و تنها مى توانم براى ملى پوشان آرزوى موفقیت کنم.

بازهم نفت به بحران رفت

 هنوز مدت زیادى از اعتراض تیــم نفت آبادان 
نسبت به شرایط مالى نگذشــته که بار دیگر در 
آستانه بازى حساس این تیم مقابل پرسپولیس 
شرایط مالى وضعیت تیم آبادانى را دچار بحران 
کرده است. در حالى که هفته گذشته مسئوالن 
باشگاه نفت آبادان قول داده بودند مشکالت مالى 
این تیم را حل کنند و بازیکنان نفت با شــنیدن 
این وعده ها تمرینات خود را از سر گرفتند و بازى 
معوقه خود مقابل سرخ پوشان تهرانى را برگزار 

کردند بار دیگر این وعده ها عملى نشده تا صداى 
بازیکنان در بیاید.

البته بازیکنان نفت این بار دســت به اعتصاب 
نزده اند اما به گفته مربیان این تیم با بى انگیزگى 
در تمرینات حاضر شده اند. از سویى در حالى که 
سوشا مکانى در 5 روز گذشته در تمرینات این تیم 
شرکت کرده بود تا با نفت آبادان قرارداد امضا کند 
به دلیل بى توجهى مسئوالن باشگاه براى مذاکره 

با این بازیکن آبادان را ترك کرد.

قراردادها باطل شدند
مســئول نقل وانتقال ســازمان لیگ ثبت قرارداد تراکتورســازى تبریز را باطل اعالم کرد. فریبرز 
محمودزاده، مسئول کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ درباره ثبت قرار داد شش بازیکن تراکتورسازى 
که  انجام شد، گفت:  ثبت قرارداد شش بازیکن تراکتورسازى بى پایه و اساس است و این قراردادها 

مرجع قانونى ندارد و ابطال 
شده اســت. باید مسئوالن 
تراکتورســازى و هیئــت 
فوتبــال مراحــل ادارى را 
مجدداً در تاریخ 28 آذرماه بار 
دیگر آغاز کنند. متأسفانه به 
علت ناهماهنگى که وجود 
داشت تراکتور از دو پنجره 
نقل و انتقاالت محروم بوده 
و تا ســاعت 24 تاریخ 27 
آذرماه و روز آینده هم پنجره 
نقل و انتقــاالت براى این 
تیم باز نخواهند شــد و باید 
این باشــگاه دوباره مراحل 

ادارى را طى کند. بنده در تماسى که با مســئوالن هیئت فوتبال استان هم داشتم آنها اشتباه خود را 
در این باره پذیرفتند.  تیم فوتبال تراکتورسازى قرارداد شــش بازیکن خود را در هیئت فوتبال ثبت

 کرده بود.

پیش بینى ها به واقعیت پیوست و حسن بیت  ســعید بعد از یک نیم فصل بد و 
فاجعه بار از استقالل جدا شد. او یکى از بمب هاى فصل نقل و انتقاالت بود که 
هواداران استقالل به او براى درخشش و موفقیت دل بسته بودند اما بیت سعید  
از استقالل جدا شــد بدون آنکه حتى یک صحنه به یادماندنى از خود در این 
تیم به یادگار بگذارد. او دقیقًا به سرنوشــت بختیار رحمانى در استقالل دچار 
شد. مثل او شــماره 7 را به تن کرد و مثل او با ناکامى از این تیم جدا شد. البته 
بیت سعید تنها خرید ناموفق اســتقالل نبود. به بهانه ناکامى او در استقالل، 
عملکرد همه خریدهاى این تیم در ابتداى فصل را مرور مى کنیم: که باعث 

شده این تیم در صدر جدول «بنجل خرهاى» لیگ قرار بگیرد.
■مهدى قائدى: او در یک رقابت نفسگیر با پرسپولیسى ها، به تور استقالل 
افتاد و در همان تمرینات روزهاى اول نشان داد که مى تواند یک فوق ستاره 
باشد. اما اوضاع براى او و استقالل اصال خوب پیش نرفت. قائدى در بعضى از 
بازى ها به عنوان یار ذخیره به میدان مى رفت و جز چند دریبل تماشاگرپسند 
چیزى از خود نشان نمى داد. او به جز یک شوت منجر به گل در بازى با گل گهر 
ســیرجان، از لحاظ آمارى تاثیر چندانى در استقالل نداشته اما با آمدن شفر و 
البته پس از آن تنبیه چندروزه، به نظر مى رسد کم کم مى تواند تاثیرگذارتر از 

قبل ظاهر شود و به تیمش کمک بیشترى کند.
■حسن بیت سعید: همین امروز از استقالل جدا شــد و داستان بختیار 
رحمانى را در استقالل تکرار کرد. با همان شماره اى که بختیار در استقالل بر 

تن داشت و احتماًال مقصدش هم همان جایى خواهد بود که بختیار از استقالل 
به آنجا کوچ کرد. همه کاره استقالل خوزستان در فصل قبل، در استقالل تقریبًا 
هیچ کارى نکرد. نه منصوریان و نه شفر نتوانستند او را در استقالل جا بیاندازند 

و سرانجام امروز بیت سعید با خاطره اى تلخ از استقالل جدا شد.
■سجاد شهباززاده: بعد از یک فصل ناموفق در آالنیا اسپور و نفت تهران 
و فقط دو گل زده در این دو تیم، به استقالل بازگشت تا با پیراهن شماره 10 
دوباره سکوهاى آبى را به هیجان بیاورد. اما حتى یک بار هم موفق به گلزنى 
نشد تا نیم فصلى فاجعه بارتر از دو نیم فصل قبلى خود را رقم بزند. تالش هاى 
شفر براى بازگرداندن او به روزهاى اوج فعًال بى ثمر بوده و شاید با جذب یک 
مهاجم خارجى، دوران دوم حضور او در استقالل به اندازه یک نیم فصل کوتاه 

شود.
■داریوش شجاعیان: یک گل و یک پــاس گل! این آمارى نازل براى 
ستاره اى اســت که جذبش هزینه اى میلیاردى براى استقالل تراشید. او در 
هفته هاى اخیر جایگاه ثابتش را در تیم شفر از دست داده و اگر هر چه زودتر 
به شرایط ایده آل نرســد، نیمکت ذخیره هاى اســتقالل در نیم فصل دوم، 

گران قیمت تر از نیم فصل اول خواهد شد.
■آرمین سهرابیان: مدافع چپ ذخیره اســتقالل حضورى کوتاه و البته 
ناموفق در ترکیب ثابت این تیم داشته و نتوانســته اعتماد شفر را جلب کند. 
سرمربى آلمانى در غیاب زکى پور، بازیکنى مثل امید نورافکن را به سهرابیان 

ترجیح مى دهد و این به معناى آن اســت که او هم جــزو خریدهاى ناموفق 
استقالل در آغاز فصل است.

■پژمان منتظرى: قرار بود رهبر خط دفاع اســتقالل باشد اما مصدومیت 
بى موقع، او و اســتقالل را غافلگیر کرد. البته با آمدن شفر، استقالل درخط 
دفاع به ثبات و استحکام خوبى رسید و جاى خالى او زیاد احساس نشد. با این 
حال بازگشت او در نیم فصل دوم مى تواند باعث انتقال روزبه چشمى به پست 
اصلى خودش شود و این بهترین اتفاق ممکن براى این دو بازیکن و مجموعه 

استقالل است.
■مجتبى جبارى: آبى ها معتقد بودنــد او با یک پا هم بهتــر از خیلى از 
هافبک هاى ایران است و مى تواند با چند دقیقه بازى در هر مسابقه به استقالل 
کمک کند. اما اوضاع براى جبارى در استقالل به بدترین شکل ممکن پیش 
رفت و او هم نتوانست هیچ کمکى به تیمش بکند. علیرغم کنار گذاشته شدن 
از سوى مدیران باشگاه، هنوز هم آینده او در استقالل مشخص نیست اما دیدار 
چند روز پیش او با شفر شاید روزنه امیدى براى بازگشتش به استقالل باشد.  

■سرور جپاروف: مى توان قاطعانه گفت که او تنها خرید موفق استقالل در 
ابتداى فصل است. البته اگر منصوریان کنار نمى رفت شاید او هم هنوز روى 
نیمکت مى نشست اما با آمدن شفر، جپاروف به ترکیب اصلى استقالل رسید و 
ستاره این تیم در هفته هاى اخیر شد. او قرار بود براى مهاجمان استقالل فرصت 

گلزنى ایجاد کند اما حاال عالوه بر این کار، بهترین گلزن این تیم هم هست.

استقالل در صدر جدول «بنجل خرها»!

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال با بیان اینکه عزیزى 
خادم مى خواهد براى ریاســت فدراسیون کار کند، 
گفت: جامعه فوتبال بستر را براى حضور یکى دیگر از 

نزدیکان مهدى تاج مناسب نمى بیند. 
امیر عابدینى در گفتگویى، به ارزیابى اش از شرایط 
و چانه زنى فدراســیون فوتبال براى برگزارى بازى 
با نمایندگان عربســتان در خاك این کشور و ایران 
پرداخت و اشاره اى به تالش مهدى تاج براى تقویت 
پایگاه خود در فدراســیون فوتبال با حضور محمود 
اسالمیان داشــت. مدیرعامل پیشــین پرسپولیس 
همچنین به مدیریت حمیدرضا گرشاسبى در باشگاه 
پرسپولیس پرداخت و گفت: گرشاسبى بلندمدت مدیر 

نمى ماند چون او استقاللى است.
   آقــاى عابدینــى! باتوجــه به 
اعتــراض فدراســیون فوتبال 
ایران به AFC براى بازى با تیم 
هاى عربستانى در آسیا، فکر مى 
کنید این اعتراض ها و مذاکرات 

نتیجه اى داشته باشد؟
 به نظرم ســیبى که روى هوا افتاده اســت، هنوز دارد 
مى چرخد و مشخص نیست روى سرخ این سیب به 
ما مى رسد یا خیر. فدراسیون فوتبال اصرار دارد که این 
اتفاق رخ بدهد و به جد دنبال این موضوع است. باید قبول 
کنیم زور طرف مقابل یعنى عربســتان هم زیاد است. 
اشکال ما این اســت که در کمیته هاى کنفدراسیون 
فوتبال آسیا، رأى نداریم. اگر على کفاشیان هم یک دوره 
توانست براى حضور در یکى از کمیته ها رأى بیاورد، به 
علت این بود که خیلى کار کرد و وقت گذاشــت. االن 
شاید در یک کمیته 17 نفره در AFC، فقط سه رأى 
به نفع ایران باشد. یکى از دالیلى که در چنین پرونده 
هایى مى بازیم، همین است. البته باید این نکته را هم 
مدنظر داشت که AFC گاهى وعده هایى مى دهد ولى 

عملى نمى کند.
آیا فدراسیون مهدى تاج در این 

زمینه موفق عمل کرده است؟
مهدى تاج قبــل از اعالم رأى گفت کــه تیم هاى 
ایرانى در صورت صدور راى به نفع عربستان از لیگ 
قهرمانان کنار مى کشند. شاید همین صحبت باعث 
شــد تا AFC روى موضع لجبازى بیافتد. هرچند 
خود تاج این صحبت را تکذیب کرد ولى این تکذیب 

بازتابى در خارج از ایران نداشت.
موضــع فدراســیون فوتبال و 
صحبت هاى مهــدى تاج قبل از 

اعالم رأى غیر کارشناسى بود؟
غیر کارشناسى نه، شــاید یک مقدار عجوالنه بود. 
فدراسیون باید اجازه مى داد ابتدا رأى AFC اعالم 
و ابالغ مى شــد. بعد از کنفدراســیون آســیا تشکر 
مى کرد و سپس آن حرف ها را مطرح مى کرد. همیشه 

دیپلماسى در سطح باالى فوتبال جواب مى دهد.
 بــه عنــوان یکــى از منتقدان 
فدراسیون، آیا به عملکرد مهدى 

تــاج در این مدت نمــره قبولى
 مى دهید؟

 ابتدا اجازه بدهید انتخابات هیئت رئیســه بین محمود 
اســالمیان و شــهاب عزیزى خادم برگزار شــود بعد 
حرف هایم را مى زنم. ممکن است صحبت هایم براى یک 
کاندیدا، بار منفى داشته باشد. با این حال نظر شخصى ام
 این است که جامعه فوتبال نمى پســندد یکى دیگر از 
دوســتان و نزدیکان مهدى تاج به هیئت رئیسه برود. به 

همین دلیل اقبال مجمع به عزیزى خادم بیشتر است.
 گفته مى شود عزیزى خادم براى 
انتقام گرفتن از مهدى تاج براى 
هیئت رئیسه ثبت نام کرده است.

خیر عزیزى خادم بــراى انتقام نمى آیــد. بنده با او 
صحبت کرده ام. عزیزى مــى خواهد براى جایگاه 
ریاست فدراسیون فوتبال کار کند که این هم عیبى 

ندارد!
تحلیل شما از ثبت نام اسالمیان 
چیســت؟ آیا تاج مــى خواهد 
موقعیت خود را در فدراســیون 

تقویت کند؟
بله همینطور اســت. تاج نباید اســالمیان را معرفى

 مى کرد. با این حساب و با احتساب على کفاشیان، چهار 
نفر از مسئوالن اصلى فدراســیون فوتبال از اصفهان 

خواهند بود. این موضوع یک مقدار خوب نیست.
چرا شــما براى حضور در هیئت 

رئیسه اقدام نکردید؟
بنــده کارهایــم را بــراى فوتبــال کــرده ام و 
فقــط گاهــى در بعضــى از بخش ها مشــورت 

مى دهم.
 بــه عنــوان یکــى از مدیران 
پرسپولیســى، آیا فکر مى کنید 
محرومیت این باشــگاه بعد از 
رایزنى با مدیران ریزه اســپور 

برداشته شود؟
ما مى توانیــم با ترکیــه تعامل کنیــم هرچند که 
چاشنى حرفه اى گرى آنها بیشتر است. یادم مى آید 
مى خواستیم کریم باقرى را به یکى از باشگاه هاى 
ترکیه منتقل کنیم و اتفاقاتى افتاد که پشیمان شدیم. 
کار کردن در ترکیه ســخت اســت ولى وقتى پاى 
مسئوالن ارشد سیاسى هم وسط آمده، این مشکل 
قابل حل اســت. در این بحث هم نباید بگوییم فقط 

طارمى مقصر است بلکه سیستم مشکل داشت.
 فکر مى کنید بــا رفتن على اکبر 
طاهرى، حمیدرضا گرشاســبى 
مى تواند بار باشــگاه را به دوش 

بکشد؟
قطعــاً آقاى  گرشاســبى مدیر موقت اســت. جعفر 
کاشانى هم گفته بود گرشاسبى براى بلند مدت مدیر 
پرسپولیس نخواهد بود. همه مى دانند که گرشاسبى 
ریشه شدید اســتقاللى دارد و عمًال نمى تواند مدیر 

موفقى باشد.

در حالى که پیش از این عنوان مى شد «عمر عبدالرحمن» راهى تیم الهالل 
عربستان خواهد شد عنوان مى شود مسئله خدمت ســربازى مانع از این 
انتقال خواهد شد. عدم تحقق انتقال «عمورى» باعث شد تا عربستانى ها او 

را بازیکنى عادى بخوانند.
عمر عبدالرحمن که پس از رسیدن به عنوان بهترین بازیکن آسیا، امسال 
نیز یکى از بازیکنان نامزد براى رسیدن به این عنوان بود در هفته هاى اخیر 
بسیارى از اخبار را به خود اختصاص داد. در رابطه با عمورى شنیده مى شد 
وى با انتقالى بزرگ راهى الهالل عربســتان خواهد شد تا براى این تیم به 

میدان برود. اما این انتقال با پیش کشــیده شدن موضوع خدمت سربازى 
این ستاره در هاله اى از ابهام فرو برد و طبق آنچه اماراتى ها عنوان کردند 
عمورى به دلیل خدمت سربازى نمى تواند از کشور خارج شود و باید به انجام 

خدمت سربازى خود بپردازد.
این اتفاق باعث شد تا نظر عربســتانى ها نیز در رابطه با این بازیکن تا حد 
زیادى تغییر کند و او را بازیکنى معمولــى بخوانند. «خالد قاضى» یکى از 
معروف ترین خبرنگاران فوتبال عربستان در صفحه اجتماعى توییتر خود 
مى نویسد: به نظر من عمر عبدالرحمن، بازیکن تیم العین، یک بازیکن کامًال 

معمولى و محلى است او هیچ برترى نسبت به بازیکنانى مثل «سلمان فرج» 
و «نواف عابد» ندارد که نمى تواند چیزى به تیم الهالل اضافه کند.

رسانه هاى عربســتانى نیز این انتقال را کامًال نشــدنى مى دانند و عنوان 
مى کنند به زودى قرار اســت تیم العین امارات جواب منفى خود به انتقال 
عمورى را به طور رسمى به الهاللى ها اعالم کند و به همین دلیل مسئوالن 
تیم الهالل عربســتان به دنبال بازیکن جایگزین هستند تا بتوانند به جاى 
عبدالرحمن از وى استفاده کنند و شــنیده مى شود «آلن پاتریک» برزیلى 

محتمل ترین گزینه براى این جانشینى محسوب مى شود. 

ولتاج نباید اسالمیان را معرفى مى کرد رج راستقالل درص جل «بنجل خخخرررررررررررررررررررههههههها»!ل ب ل

عبدالرحمن یک بازیکن محلى است! 
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سرماخوردگى گاهى با نشانه هایى همراه است که باید 
جدى گرفته شوند. 

در ادامه به چند نشانه جدى سرماخوردگى شدید اشاره 
مى کنیم.

 اگر سرماخوردگى شما بیش از 3 هفته طول 
کشید

اگرچه سه هفته مدتى طوالنى به نظر مى رسد، به گفته 
محققان، طول کشیدن سرماخوردگى به مدت 21 روز 
کامال طبیعى است. اگر سرفه شما بیش از سه هفته طول 
کشید زمان نگران شدن است، این عالیم طوالنى مدت 
هشدارى براى آســم، پنومونى یا انواع مختلف آسیب 
شناسى ریه است. از آن گذشته، بعد از گذشت سه هفته نه 
تنها باید عالیم تان ثابت شده باشند، بلکه باید برطرف 

هم شده باشند.

 اگر عالیم سرماخوردگى برگشت و بدتر از 
قبل هم شد

گاهى اوقات حس مى کنید حالتان رو به بهبود است ولى 
یک باره به وضعیت قبل برگشته و حالتان بدتر مى شود. 
به گفته پزشکان،برخى عالیم اضطرارى وجود دارد که 
به مراقبت هاى پزشکى فورى نیازمند است. یکى از آنها 
عالیم مشابه نشانه هاى آنفلوآنزاست که به نظر مى رسد 

در حال بهبود هستند ولى با تب و سرفه اى بدتر از قبل باز 
مى گردند. به گفته پزشکان، ممکن است دچار عفونت 
ثانویه شده باشید که مى تواند هر چیزى باشد از برونشیت 
گرفته تا پنومونى. بــه هر حال باید بــراى اطمینان به 

پزشک مراجعه کنید.

اگر خلط گلوى شما رنگى بود
وجود ترشــحات غلیظ هنگام ســرماخوردگى طبیعى 
است ولى اگر خلطتان رنگ عجیبى داشت یعنى اتفاقى 
در بدنتان در حال رخ دادن اســت. به گفته پزشــکان، 
آنها گلبول هاى ســفید هســتند که در حــال مقابله 
با عفونت هســتند. بنابرایــن اگر شــاهد رنگ هایى 
مثل زرد، قهوه اى، سبز یا حتى خون بودید، باید نگران 

شوید.

اگر چشم هایتان دچار آبریزش یا خارش و 
سوزش شد

اگر بدون وقفه چشــمتان آبریزش دارد  ممکن است به 
جاى سرماخوردگى معمولى، نوعى حساسیت به چیزهاى 

دیگر باشد. 
گاهى اوقات تشخیص تفاوت این دو کار سختى است. به 
گفته پزشکان،بیش از صد زنجیره ویروس سرماخوردگى 
وجود دارد. هر کدام در زمانى خاص از ســال شیوع پیدا 

مى کنند بنابراین ممکن است سرماخوردگى را به جاى 
حساسیت فصلى اشتباه بگیرید.

سایر عالیم آلرژى عبارتند از کهیر، تورم زبان، احساس 
سرگیجه و گرفتگى معده.

 اگر وزن از دست دادید
به گفته پزشــکان،اگر بــه علت کم غذا خــوردن وزن 
کم کرده اید، مشــکلى نیســت ولى اگر مانند قبل غذا 
مى خورید و همچنــان در حال کاهش وزن هســتید، 
کمى نگران کننده اســت. باید بدانیــد که کاهش وزن 
ناخواسته به همراه عالیم سرماخوردگى مى تواند نشانه

 پرکارى تیروئید، ســرطان بدخیم، عفونت باکتریایى یا 
حتى ایدز باشد. 

اگر خس خس سینه داشتید
به گفته پزشــکان، با اینکه ســرفه یکى از عالیم شایع 
سرماخوردگى است، ولى اگر ســرفه شما با خس خس 
و تنگى قفسه سینه همراه بود، ممکن است دچار حمله 
آسم شده باشید. در زمان حمالت آسم، غشاى راه هوایى 
متورم شده و با مخاط مســدود مى شود و بر اثرانقباض، 
عضالت تنگ مى شود. نفس کشیدن سخت مى شود 
انگار که سعى مى کنید با یک نى که از پنبه پر شده نفس 

بکشید.

مانند یک خزنده حس مى کنید دائم در حال پوست انداختن 
هستید؟ بله، پوست خشک بسیار ناراحت کننده است و دائم 
پوست پوست مى شود و باعث مى شود قسمت هایى از بدنتان 
دچار خارش شود. معموًال خشکى پوست، هنگام سردى هوا 
و کاهش رطوبت آن به سراغ تان مى آید. اما چون در فصل 
سرما چنین چیزى شایع اســت، بدان معنا نیست که تا ابد 

بخواهید آن را تحمل کنید. 
صورت

همین که پوست پوست شدن شروع شد، مالیم رفتار کردن 
به قانون طالیى صورت تان تبدیل مى شود. براى تمیز کردن 
پوست صورت، از صابونى که در آن تمیز کننده هاى صورت 

وجود نداشته باشد و همچنین از آب ولرم استفاده کنید. سپس 
پوست را به آرامى خشــک کنید، اما رطوبتش را نگیرید و 

بالفاصله از یک کرم مرطوب کننده استفاده کنید. 
پاها و دست ها

باید با حمام هاى طوالنى مدت و داغ خداحافظى کنید. اگر 
پا و دست تان پوست پوست مى شود، به دلیل از دست رفتن 
رطوبت شان است. مدت زمان حمام کردن را تا کمتر از 10 
دقیقه با آب گرم کاهش دهید و سپس بالفاصله بعد از بیرون 

آمدن از حمام، از یک مرطوب کننده قوى استفاده کنید. 
پوسِت کِف سر

پوست پوست شدن کف سر، بیشــتر به دلیل شوره اتفاق

 مى افتد. بسیارى از افراد فکر مى کنند شستشوى سرشان 
مشــکل را بدتر مى کند، اما در واقع شستشوى مرتب سر با 
شامپوى دارویى مى تواند به بهبود شرایط کمک کند. به دنبال 
شامپوهایى با ترکیباتى مانند سولفید سلنیوم یا پیریتین زینک 

باشید تا به صورت مؤثر، پوسِت کِف سرتان را درمان کنید. 
قسمت پایین پا

استفاده از مرطوب کننده با مالیدن کرم ضخیم یا استفاده از 
پماد در شب و پوشــیدن جوراب براى حفظ کردن رطوبت، 
بسیار مناســب است. اســتفاده از موادى غنى مانند روغن 
کاکائو، روغن شیا و ویتامین E براى التیام پاها بسیار کارساز 

است. 

ظروف استیل، چدن، رویى، مسى، پیرکس یا شیشه اى، 
تفلون و... از جمله ظروف متداول براى طبخ مواد غذایى 
است. تحقیقات نشان داده افسردگى، اختالالت گوارشى، 
کم خونى، سرطان و... برخى از بیمارى هایى هستند که 
استفاده از ظروف نامناسب براى پخت و پز غذا در بروز 
آنها بى تأثیر نیستند. اما واقعاً کدام یک از این ظروف سالم 
ترین گزینه براى طبخ غذا به خود اختصاص داده است؟

حســین فودازى، متخصص آنکولوژى در این باره  بیان 
داشت: معموًال ظروف فلزى شایع ترین ظروفى هستند 
که افراد براى پخت و پز از آنها استفاده مى کنند. تمامى 
ظروف با جنس هاى متفاوت، هنگامى که به یک درجه 
حرارت خاصى (350درجه)مى رسند مقدارى از فلز خود 

را در مواد غذایى رها مى کنند.
وى افزود: سطح ظروف تفلونى از یک الیه پالستیکى 
به نام «پلى تترافلورواتیلن» پوشانده شده و هنگامى که 
این سطح خراشیده مى شود، موادى را در داخل غذا آزاد 
کرده که به هیچ عنوان براى سالمتى مفید نیست. وى 

ادامه داد:از آنجایى که تفلون ها جزو گروه پالستیک به 
بــر شمار مى آیند که به صورت سطحى، 

روى ظروف فلزى کشیده مى شود، این الیه در حرارت 
باال از ظرف جدا شده و به مرور زمان به وسیله غذا وارد 
بدن شده و در درازمدت زمینه اى براى بروز سرطان هاى 

دستگاه گوارش، مثانه و مجارى ادرارى نیز مى شوند.
فودازى خاطرنشــان کرد: ظروف فلزى، اگر از فلزات 
سنگین ساخته شــده باشــد در مواجهه با مواد غذایى 
عوارض به نسبت زیادى را براى سالمتى رقم مى زند. 
ظروفى «استیل و روى» مناســب ترین، ظروف براى 

پخت و پز مواد غذایى به خصوص سبزیجات هستند.
این سرطان شــناس در رابطه با ظروف رویى و مسى 
اظهار داشت: مشکل عمده این دسته از ظروف 
این اســت که 
مکرر  مصرف 
مــواد غذایى در 
آنها خیلــى راحت 
مى توانــد باعث 
انتقال امالح به 

خل  ا د

غذا شــود که این میزان باالى امالح براى بدن انسان 
بسیار خطرناك اســت. اگرچه «روى» یک ماده مغذى 
موردنیاز بدن است اما مصرف بیش از اندازه آن یا سایر 
فلزات ازجمله مس و آهــن مى تواند به عنوان یک ماده 
سمى مشکالتى جدى براى ارگان هاى حیاتى بدن مثل 
کبد ایجاد کند. در نتیجه افرادى که براى طوالنى مدت 
در این ظروف غذا طبخ مى کنند، در خطر مسمومیت با 

این امالح قرار دارند.
وى متذکر شد: پیرکس(ظروف شیشــه اى) و استیل، 
را مى توان جزو ســالم ترین ظروف براى تهیه و طبخ 
خوراك معرفى کرد. این ظروف دیگر مشکل ورود امالح 
به غذا را ندارند و مشکلى براى سالمت ایجاد نمى کنند. 
وى هشدار داد: ظروف مســى حاوى موادى هستند که 
در اســتفاده بى رویه از این آنها باعث آسیب رساندن به 
سالمت انسان مى شود، بنابراین نباید از این ظروف به 
طور مداوم استفاده کرد. وى افزود: اگر مس بیش از نیار 
بدن وارد بدن شود، در کبد رســوب کرده و مسمومیت 
ایجاد مى کند؛ همچنین تجمع بیــش از حد آن در بدن 

موجب بروز تهوع و سر درد مى شود. 

یک دندان پزشک گفت: دختران تا سن 14و15 سالگى و پسران تا 
سن 17 تا 18 سالگى نمى توانند ایمپلنت کنند.

عماد کوثریه با اشــاره به اینکه نکته قابل توجه براى اقدام به انجام 
ایمپلنت دندان ها، این است که رشد استخوانى فک به پایان رسیده 
باشد و تراکم استخوانى آن زیاد باشــد، گفت: معموًال در دختران تا 
سن 14 الى 15 سالگى و در پسران تا سنین 17 تا 18 سالگى این رشد 
به پایان نمى رسد، از همین رو معموًال براى سنین پایین تر این عمل 

توصیه نمى شود.
وى افزود: پیش از انجام این عمل بایــد حتمًا حجم و میزان حجم 
اســتخوانى بررســى شــود و در صورت کافى بودن میزان تراکم 

استخوانى، این مهم صورت بگیرد.
این دندان پزشــک خاطرنشــان کــرد: افرادى کــه بیمارى هاى 
سیستماتیک نظیر دیابت دارند، در صورت کنترل شدن این بیمارى، 
مى توانند اقدام به انجام ایمپلنت کنند، در حالى که این بیمارى کنترل 

نشده باشد اجازه این عمل داده نخواهد شد.
کوثریــه تصریح کــرد: یکســرى از فاکتورهاى خطــر، احتمال 
ریسک پذیرى این عمل را افزایش مى دهد که یکى از محدودیت هاى 
استفاده از ایمپلنت در افرادى است که از دخانیات استفاده مى کنند، 

چون اثر منفى در کارکرد ایمپلنت مى گذارد.
وى ادامه داد: استفاده از نیکوتین میزان خون رسانى به آن را کاهش 
مى دهد، در حالى که ما پس از انجــام ایمپلنت نیاز به این داریم که 

خون رسانى به این منطقه بدون وقفه ادامه پیدا کند. 

شما باید غذاهاى سالم بخورید تا به اندام هاى تان کمک 
کنید، بهترین عملکرد را داشته باشند؛ یعنى به کلیه ها، 
کبد و روده ها. بدین ترتیب این اندام ها خواهند توانست 
سموم خون را به بهترین و مؤثرترین شیوه  ممکن از بدن 
دفع کنند. در ادامه لیستى از بهترین خوراکى ها را به شما 
معرفى مى کنیم که در این کار به شما کمک مى کنند و 

مى توانید با مصرف آنها از یک زندگى سالم لذت ببرید.
 

سیر
 سیر، صدر نشین لیســت بهترین خوراکى ها براى سم 
زدایى بدن است، چون سرشار از سولفور است. این ماده  
معدنى به روش هاى مختلفى به بدنتان سود مى رساند؛ به 
کبد کمک مى کند آنزیم هاى طبیعى سم زداى خود را رها 
کرده و مواد شیمیایى را از جریان خون خارج کند. ضمنًا، 
سولفور، بســیارى از باکترى هاى پاتوژنیک (بیماریزا)، 
ویروس ها و انگل هاى موجود در روده  بزرگ و کوچک 

را نابود کند.

سیب
سیب، براى پاکسازى بدن از سموم، عالى است. پکتین 
سیب که نوعى فیبر است، به مولکول هاى کلسترول و 
فلزات سنگین مى چسبد و فوراً آنها را فیلتر مى کند. سیب 

به بدنتان کمک مى کند تا با تسریع تولید صفرا، عوامل 
بیمارى زا نابود شوند.

گشنیز
معموًال فلزات ســنگین در خون رسوب مى کنند. غیر از 
ســیب که پکتین موجود در آن براى فیلتر کردن فلزات 
سنگین عالى است، خوردن گشنیز هم مى تواند تأثیرى 

مشابه سیب داشته باشد. 

ریحان
مصرف ریحان، یک راهکار کهن براى حذف ســموم 
از کلیه هاســت که ادرارآور بوده و به همین دلیل، میزان 
سموم دفع شده از سیستم بدن توســط ادرار را افزایش 

مى دهد.

آووکادو
گلوتاتیون موجود در آووکادو، براى جمع آورى سموم از 

کبد، بسیار سودمند است.

 ترکیب آب و آبلیمو
براى تولید گلوتاتیون، به ویتامین C نیاز است و به همین 
علت است که شــما باید ترکیب آب و آبلیموى بیشترى 

بنوشید. نوشیدن آب ترکیب شده با آبلیمو، سیستم تان 
را به اندازه  کافى قلیایى کرده و در نتیجه مى تواند سموم 
را به انواع محلــول در آب تبدیل کرده و نهایتًا به راحتى 

همراه ادرار از بدن تان خارج خواهند شد.

گیاه قاصدك
آیا تا به حال این ســئوال براى تان پیــش آمده که چرا 
چاى قاصدك تا این اندازه در تمام دنیا رایج است؟ چاى 
قاصدك لوزالمعده و کبــد را تحریک کرده تا مواد مضر 

بیشترى از بدن تان جمع کرده و دفع کنند.

 بذر کتان
بذر کتان، این روزها شــهرت زیادى در حوزه  سالمت 
و تغذیه پیدا کرده اســت. بذر کتان، منبع بسیار خوبى از 
فیبر است که مى تواند با سموم پیوند خورده و در نتیجه 

خروج شان را از بدن سرعت بدهند.

 زردچوبه
زردچوبه، دارویى بسیار معروف و پرکاربرد در طب بوده که 
مى تواند عملکرد کبد را بهبود بخشد. کروکومین موجود 
در زردچوبه، عنصرى فعال است که به عنوان محرکى در 

پروسه  سم زدایى طبیعى بدن عمل مى کند.

وقتى باید سرماخوردگى را جدى بگیرید

باورهاى غلط پخت غذا در ظروف مسى

ت: معموال ظروف فلزى شایع ترین ظروفى هستند 
 فراد براى پخت و پز از آنها استفاده مى کنند. تمامى 
وفبا جنس هاى متفاوت، هنگامى که به یک درجه 

پخت و پز مواد غذایى به خصوص سبزیجات هستند.
این سرطان شــناس در رابطه با ظروف رویى و مسى 
اظهار داشت: مشکل عمده این دسته از ظروف 

وى متذکر شد: پیرکس(ظروف شیشــه اى
را مى توان جزو ســالم ترین ظروف براى ته
خوراك معرفى کرد. این ظروف دیگر مشکلو
د
ى
ر
ن
 بی
م

ش

رت خاصى (350درجه)مى رسند مقدارى از فلز خود 
ر مواد غذایى رها مى کنند.

 افزود: سطح ظروف تفلونى از یک الیه پالستیکى 
ام «پلى تترافلورواتیلن» پوشانده شده و هنگامى که 
 سطح خراشیده مى شود، موادى را در داخل غذا آزاد 
ده که به هیچ عنوان براىسالمتى مفید نیست. وى

ه داد:از آنجایى که تفلون ها جزو گروه پالستیک به 
بــرار مى آیند که به صورت سطحى، 

این اســت که 
مکرر  مصرف 
مــواد غذایى در 
خیلــى راحت  آنها
مى توانــد باعث 
انتقال امالح به 

خل ا د

مشکلى براى سالمت ایجاد غذا را ندارند و به
وى هشدار داد: ظروف مســى حاوى موادى
در اســتفاده بى رویه از این آنها باعث آسیب
سالمت انسان مى شود، بنابراین نباید از این
طور مداوم استفاده کرد. وى افزود: اگر مس
بدن وارد بدن شود، در کبد رســوب کرده و
ایجاد مى کند؛ همچنین تجمع بیــش از حد
موجب بروز تهوع و سر درد مى ش

بهترین خوراکى ها براى سم زدایى بدن

با پوست پوست شدن قسمت هاىبا پوست پوست شدن قسمت هاى مختلف بدن چه کنیم؟مختلف بدن چه کنیم؟

بهترین سن
 براى ایمپلنت دندانى
 چه زمانى است؟

رفع گرفتگى بینى
 با نسخه هاى گیاهى

گرفتگى بینى زمانى اتفــاق مى افتد که 
در حفره بینى تورم ایجاد شود. این تورم 
مجراى بینى را مســدود مى کند و باعث 
تجمع خلــط در بینى مى شــود؛ در این 
حالت فرد نمى تواند به درســتى تنفس 
کند. گرفتگى بینى اغلب با سرماخوردگى، 
آنفلوآنزا و واکنش هاى آلرژیک (حساسیت 
ها) در ارتباط است. در این مطلب گیاهانى 
دارویى معرفى مى کنیم که تأثیر بسزایى 

در رفع گرفتگى بینى دارند.

سیر
سیر یکى از بهترین دارو هاى خانگى براى 

کاهش احتقان (گرفتگى) بینى است.
سرکه سیب

سرکه ســیب مى تواند به ســرعت و با 
نازك کردن مخاط بینى، گرفتگى بینى 

را برطرف کند.
بخور دادن

بخــور دادن نیــز در تســکین درد و 
رفع گرفتگــى بینى مؤثر اســت. بخار 
آب مجــراى تنفســى را روان مى کند و 
خروج خلط به صــورت طبیعى را بهبود 

مى بخشد.
البته استنشــاق بخار بــه دلیل امکان 
ابتال به سوختگى براى کودکان توصیه 
نمى شود. همچنین زنان باردار و مبتالیان 
به فشار خون، اختالالت قلبى و عروقى و 
سیستم عصبى مرکزى نیز باید با مشورت 
کردن با پزشــک خود از بخور اســتفاده 

کنند.
شستشوى بینى

شستشوى بینى ســبب درمان احتقان 
بینى مى شود. 

روغن اکالیپتوس
روغن اکالیپتوس بــه علت خواص ضد 
احتقان و التهابى کــه دارد براى درمان 
گرفتگى بینى بسیار مؤثر است. براى این 
منظور باید یک یا دو قطره از این روغن 
را در یک دستمال تمیز بچکانید و آن را 

مرتب بو بکشید. 
چاى نعناع

نوشیدن روزانه چند بار چاى نعناع نیز به 
باز شــدن گرفتگى مجراى بینى کمک 

مى کند.
شنبلیله

شــنبلیله به پاکســازى مجراى بینى و 
مرطوب نگهداشــتن مخاط بینى کمک 

شایانى مى کند. 

خون رسانى به این منطقه بدون وقفه ادامه پیدا کند.  شرکت پارسیان لیزر اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 33209
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت پارسیان لیزر اسپادانا سهامى خاص 
به شماره ثبت 33209 دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده شرکت که رأس ساعت 9:00 مورخ 96/10/16 روز شنبه به آدرس: 

اصفهان- شیخ صدوق شمالى- بعد از چهارراه نیکبخت- بن بست پیام- ساختمان 

پیام- طبقه 5 کدپستى 8164743411 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه

- انتخاب اعضاى هیئت مدیره
- انتخاب بازرسان

- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العادهآگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده

هیئت مدیره شرکت 
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پدر «هانیه»، قهرمان 14 ساله کرمانشاهى عنوان کرد 
على رغم اینکه مسئوالن اســتاندارى اصفهان با وى 
تماس گرفته و اعالم کرده اند کــه مى تواند دخترش 
را براى درمان به این اســتان ببرد و شرایط اسکان این 
خانواده نیز در اصفهان فراهم است، اما وى حاضر نیست 
کرمانشاه را ترك کند و هانیه را براى درمان به استانى 

دیگر ببرد.
هانیه، نوجوان فداکارى است که در زمان زلزله و در پى 
نجات خواهر سه ســاله اش دچار ضایعه نخاعى شده 
اســت و روایت این روز هاى او و خانواده اش در سطح 
رسانه ها از جمله رســانه ملى، واکنش هاى زیادى را 
برانگیخت و بســیارى از مســئوالن و افراد خّیر براى 

کمک به آنها اعالم آمادگى کردند.
محســن مهرعلیزاده، اســتاندار اصفهان نیز از جمله 
مسئوالنى بود که اعالم کرد این استان آمادگى پرداخت 
هزینه هاى درمان هانیه را دارد و این پیشنهاد را داد که 
وى براى درمان به اصفهان منتقل شود. همچنین دو 
بانک در این استان نیز براى ساخت مسکن براى خانواده 

هانیه اعالم آمادگى کردند.
«على یزدان شناس»، پدر هانیه در پاسخ به این پرسش 
که آیا تاکنون از سوى مسئوالن تماسى مبنى بر کمک 
با شما گرفته شده است یا خیر، تصریح کرد: «از  جانب 
مسئوالن استاندارى اصفهان با من تماس گرفته شد که 
مى توانم براى درمان، دخترم را به اصفهان ببرم و آنجا 
شرایط اسکان خانواده ما نیز فراهم است. اما کرمانشاه، 
شهر من است و حاضر نیســتم حاال که در شهرم زلزله 
آمده آنجا را ترك کنم و به شــهر دیگرى برم.» وى با 
اشاره به مشورت هایى که با پزشکان کرمانشاه داشته 
است، خاطرنشان کرد: «با پزشکان کرمانشاه صحبت 
کردم و آنها اعالم کردند که شرایط براى درمان هانیه 
در کرمانشاه مهیاست. من حاضر نیستم فرزندم براى 

درمان به استانى دیگر برود.»
پدر هانیه با بیان اینکه پزشکان وضعیت جسمى هانیه 
را مطلوب ارزیابى کــرده اند، اظهار داشــت: «هانیه 
توانسته انگشــت پایش را حرکت دهد و پزشکان ابراز 
امیدوارى کرده اند که او بهبود پیدا کند.» یزدان شناس 
در خصوص وعده هاى داده شــده از سوى خیرین به 

خانواده وى اذعان داشت: «یکى از خیرین به من قول 
داده که خانه اى در کرمانشــاه براى مــا اجاره کند، اما 
تاکنون این اتفاق عملى نشــده و من به همراه پسرم 
که به تازگى از بیمارســتان مرخص شــده و دختر سه 
ســاله ام در خانه یکى از اقوام در کرمانشــاه مســتقر 
هستیم.» وى در خصوص وضعیت تحصیل فرزندانش 
تصریح کرد: «از زمان زلزله تاکنون اقدامى براى درس 
خواندن هانیه و برادر او صورت نگرفته و امیدوار هستم 
بعد از مدتى که وضعیت خانه ما مشــخص شد، براى 
تحصیل هانیه و برادر او نیز اقدامى صورت گیرد. هانیه 
اکنون 14 ساله و کالس هشتم است و نباید از تحصیل 

عقب بماند.»

کمبودى براى تکمیل درمانى هانیه وجود 
ندارد

در همین حال رئیس دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه 
درباره وضعیت درمانى هانیــه گفت: «تمامى امکانات 
درمانى دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه براى تکمیل 
درمان هانیه در اختیار تیم پزشــکى وى قرار گرفته و 

کمبودى وجود ندارد.»
محمودرضا مرادى با تقدیر از خّیریــن به دلیل اعالم 
آمادگى براى کمک بــه هانیه و خانــواده اش اظهار 
داشــت: «هانیه و خانواده اش تمایل دارند ادامه درمان 
در کرمانشــاه انجام شــود. اقدامات الزم فیزیوتراپى 
براى بهبود نســبى حرکت زانوهاى هانیه انجام شده، 
اما همچنان بى حسى در انگشــتان پاى او وجود دارد، 
همچنین اقدامات درمانى الزم شامل عمل شکستگى 

دنده ها و ترمیم صورت براى هانیه انجام شده است.»
وى یادآور شد: «اقدامات درمانى الزم براى مادر و برادر 
هانیه به موقع انجام شــده و مادر هانیه نیز که به علت 
اینکه مدت زیــادى زیر آوار در مجــاورت با نفت قرار 
داشته و دچار سوختگى سطح 2 و هم چنین له شدگى 
پاى راست شده بود به بیمارســتان بعثت تهران اعزام 
شــده و همه اقدامات درمانى الزم براى پیشگیرى از 
عفونت هاى ناشى از ســوختگى براى وى انجام شده 
است.» مرادى گفت: «پدر این خانواده اصرار دارد که در 
کرمانشاه اسکان داشته باشد، چراکه امکان ادامه درمان 

و فیزیوتراپى براى هانیه در کرمانشاه وجود دارد.»

هانیه قطع نخاع نشده است 
رئیس انجمن فیزیوتراپى ایران آخرین وضعیت جسمانى 
هانیه را تشــریح کرد و گفت: «هانیه قطع نخاع نشده 
است و با فیزیوتراپى مناسب به زودى مى تواند به زندگى 

عادى خود بازگردد.»
دکتر محمدعلــى محســنى بندپى اظهار داشــت: 
«خوشــبختانه در حال حاضر وضعیت جسمانى هانیه 
بسیار خوب است و اینکه شــایعه شده بود این دختر به 
طور کامل قطع نخاع شده، درست نیست. مراقبت هاى 
پزشکى در حد اعال براى او انجام شده و اکنون حضورش 
در بیمارستان از نظر درمانى مفهومى ندارد و هانیه باید 
درمان فیزیوتراپى دریافت کند.» وى ادامه داد: «خودم 
شــخصًا وضعیت جســمانى هانیه را ارزیابى کردم و 
خوشــبختانه اوضاع جسمانى اش نســبت به آنچه در 
شبکه هاى مجازى بیان شده بود، بهتر است و با معاینه 
او متوجه شدم که نخاعش قطع نشــده است و با یک 
توانبخشــى و فیزیوتراپى مناسب به زودى مى تواند به 

زندگى عادى خود بازگردد.» 
رئیس انجمن فیزیوتراپى ایران افزود: «بعد از مالقات 
این دختر نشستى با مدیرکل بهزیستى استان کرمانشاه 
و مسئول انجمن فیزیوتراپى شعبه کرمانشاه داشتیم و 
به این نتیجه رســیدیم که در خود کرمانشاه مى توانیم 
خدمات فیزیوتراپى الزم را بــراى هانیه انجام دهیم و 
همه امکانات الزم در آنجا وجود دارد؛ چراکه شــرایط 
هانیه استثنایى نیست. او آسیب نخاعى دیده، اما نخاعش 
قطع نشده اســت و بعد از جراحى هایى که روى ستون 
فقراتش انجام شد، اوضاع بهترى دارد. بنابراین هانیه 
باید مراقبت هاى توانبخشى و فیزیوتراپى دریافت کند 
و دیگر نیازى به مراقبت هاى پزشــکى ندارد.» وى با 
بیان اینکه ممکن است در مناطق سرپل ذهاب و ثالث 
باباجانى امکانات مناسب توانبخشــى نداشته باشیم، 
گفت: «خوشــبختانه این امکانات در کرمانشاه وجود 
دارد. از طرفى قرار شد تا مراکز توانبخشى و فیزیوتراپى 
سرپل ذهاب و ثالث باباجانى هم از نظر نیروى انسانى 

و امکانات تجهیز شوند و گسترش یابند.»

درمان «هانیه»
 در کرمانشاه پیگیرى مى شود

رئیس پلیس آگاهى خراسان شمالى از قتل پسر دو 
ساله بجنوردى به دست مادر ناتنى اش خبر داد.

سرهنگ رضا عرب زاده بابیان اینکه در تاریخ 13 
آذرماه سال جارى پسر دوساله اى به طور مشکوك 
دریکــى از بیمارســتان بجنورد فــوت مى کند،

 اظهار داشــت: با فوت این کودك، مســئوالن 
بیمارســتان به پلیس 110 اطالع مــى دهند و 
درنهایــت مرگ مشــکوك کودك مشــخص 

مى شود.
ســرهنگ عرب زاده بابیان اینکه به قتل رسیدن 
کودك توسط پزشــکى قانونى خراسان شمالى 
تائید شده، افزود: پس از حضور مأموران پدر و مادر 
کودك دستگیر و مورد بازجویى قرار گرفتند. وى 
تصریح کرد: تاکنون نامادرى این پســر دوساله 
منکر قتل مى شــد، اما پس از گذشــته 13 روز، 
صبح روز یک شــنبه(دیروز) به کشــتن کودك 

اعتراف کرد.
رئیس پلیس آگاهى خراسان شمالى درباره علت 
قتل کودك دوســاله بجنوردى گفت: کودك به 
علت ضربات مشــت و لگد توسط همسر پدرش 
دچار مرگ مغزى مى شــود و پس از رساندن به 

بیمارستان فوت مى کند.

رئیس کالنترى 161 ابوذر تهــران گفت: مواد 
فروشــى که در ایام مرخصى زنــدان مجدداً در 
منطقه فالح مواد روانگردان از نوع «شیشــه» 

مى فروخت، دستگیر شد.
سرهنگ اردشــیر نادرى اظهار داشت: فروشنده 
مواد مخدرى که باقرار وثیقــه یک میلیاردى از 
زندان آزاد شــده بود، زنــدان او را متنبه نکرد و 
مجدداً پس از رهایى از زندان شــروع به اعمال 

مجرمانه کرد.
 وى افــزود: با توجه بــه اینکه ســوژه در رصد 
اطالعاتى تیم عملیاتى این یگان قرار داشــت 
با شناســایى محل اختفاى وى در محله گمرك 
تهران به گمان اینکه پلیس از مخفیگاه جدیدش 
بى خبر اســت طى یک عملیات حساب شده در 
محل اعالمى دســتگیر و باتفتیش جاســاز وى 
مقدار 210 گرم مواد روانگردان از نوع شیشــه 

کشف شد.

عامــالن ســه جنایــت خونین در شــوش در 
عملیات جداگانه دستگیر شدند.

دادســتان عمومى و انقالب شهرســتان شوش 
در این بــاره گفت: ایــن دو نفر که هــر دو 30 
ساله هستند اواخر اردیبهشــت ماه سوار بر یک 
موتورسیکلت در حالى که ســر و صورت خود را 
پوشانده بودند خودروى حامل دو نفر از کارکنان 
نیشکر هفت تپه را به رگبار بسته و متوارى شدند.  
در این حادثه «بهزاد حسنوندیان» و «عبدالرضا 
آل کثیر» از کارکنان این شرکت به قتل رسیدند. 
این حادثه در خارج از شــرکت کشت و صنعت 
نیشــکر هفت تپه و در جاده هاى اطراف شرکت 

رخ داد. 
مصطفى نظرى اظهار داشت: در پى این جنایت، 
پلیس آگاهى شــوش وارد عمل شــده و پس از 
شناسایى عوامل قتل هر دو نفر را دستگیر کرد. 
وى افزود: پــس از بازجویى و تشــکیل پرونده 
توسط بازپرس پرونده، این قاتالن راهى زندان 
شدند. این افراد علت قتل را اختالف شخصى با 

مقتوالن اعالم کردند. 
دادستان شوش همچنین از دستگیرى عامل قتل 
یک زن که چندى پیش در یکى از روســتاهاى 

شوش به قتل رسیده بود خبر داد. 
زنى جوانى با حدود 28 ســال ســن 15 آذرماه 
ســال جارى در خانــه محل ســکونت خود در 
روستاى دوار بخش مرکزى شوش به قتل رسید.

رگ هاى گردن این زن جوان با شىء برنده بریده 
شــده بود و وى بر اثر خونریزى شدید جان خود 

را از دست داد. 
نظرى گفت: عامــل این جنایت ،  شــوهر این 
زن بوده که دســتگیر شــده و راهى زندان شد. 
وى اظهار داشــت: فرد مذکور داراى سوء سابقه

 است.

قتل هولناك پسر 2ساله 
به دست نامادرى

مرخصى از زندان 
با هدف فروش «شیشه» 

رازگشایى از 
معماى قتل 3 نفر

جزئیات دستگیرى متهمان پرونده سرقت مسلحانه از یک 
طالفروشى در گچساران تشریح شد. دادستان عمومى و 
انقالب یاسوج با اعالم جزئیاتى از چگونگى دستگیرى 
سارقان سرقت مسلحانه شــهریور امسال در گچساران 
که هفته گذشته انجام شد، گفت: بیش از هفت کیلوگرم 
طالى به ســرقت رفته توسط این ســارقان به خانواده 
مالباخته تحویل داده شــد. مهرداد کرمى گفت: در پى 
انجام سرقتى مسلحانه از یکى از طالفروشى هاى شهر 
گچساران در شــهریور ماه امسال که متأسفانه به کشته 
شدن دو نفر منتهى شد، به منظور شناسایى هر چه سریع 
تر سارقان مسلح دستورات قضائى الزم صادر و کارهاى 

اطالعاتى و عملیاتى مناسبى آغاز شد. 
وى افزود: پس از انجام پیگیــرى ها و رصدهاى الزم و 
مناسب، باالخره این دو سارق مسلح فرارى که دو برادر 24 
و 26 ساله هستند طى عملیاتى دستگیر شدند و تحقیقات 

از آنان آغاز شد.
کرمى تصریح کرد: پــس از انجام بررســى هاى الزم 
طالهاى به سرقت رفته به میزان هفت کیلو و 463 گرم 

نیز کشف و ضبط شد و سپس به خانواده مالباخته تحویل 
داده شد. وى افزود: عالوه بر دو متهم اصلى، سه نفر دیگر 
نیز به عنوان خریدار طالها و تحصیل مال مســروقه در 
شــیراز دســتگیر و با قرار وثیقه به زندان معرفى شدند. 
دادستان یاســوج با اعالم اینکه رئیس کل دادگسترى 

استان کهگیلویه و بویر احمد و دادستان گچساران در کنار 
نیروهاى انتظامى و اطالعاتى، امنیتى تالش هاى شبانه 
روزى به منظور رسیدگى سریع به این پرونده و شناسایى و 
دستگیرى سارقان مسلح انجام دادند گفت: در یکى دو روز 
گذشته بازسازى صحنه جرم نیز به انجام رسیده و پرونده 

در حال سیر مراحل قانونى خود است
 وى در خصوص انگیزه متهمان به انجام سرقت مسلحانه 
و اقدام به قتل دو نفر حین سرقت گفت: انگیزه آنها مالى 
و کسب مال و ثروت بیشتر بوده است. به گفته دادستان 
یاســوج دو متهم اصلى پرونده با صدور قرار بازداشــت 
موقت در زندان هستند. عصر روز دوشنبه 6 شهریور ماه 
سال جارى سارقان مسلح به یک طالفروشى در خیابان 
بالدیان گچساران حمله کردند و مقادیرى طال به سرقت 
بردند. آنها ضمن به قتل رساندن دو نفر و زخمى کردن 
یک نفر دیگر، با خودروى پژو متوارى شدند. این قاتلین 
فرارى پس از سه ماه، عصر روز چهارشنبه 15آذرماه در 
یک عملیات ویژه توسط مأموران آگاهى دستگیر شدند و 

طالهاى مسروقه به همراه اسلحه نیز کشف شد.

پدر نوجوان فداکار کرمانشاهى درخواست استاندار اصفهان را رد کرد

رئیس کالنترى 124 قلهــک تهران از 
دستگیرى ســارقى که با تهدید چاقو و 
ضرب و شتم اقدام به سرقت گوشى هاى 

موبایل در شمال تهران مى کرد، خبر داد.
سرگرد ضرغام آذین اظهار داشت: عوامل 
تجســس کالنترى در حین گشتزنى در 
خیابــان دولت خیابان یخچــال به یک 
دستگاه موتورســیکلت پالك مخدوش 
تیزرو با یک نفر راکب جوان مشــکوك 
شدند که در حال پرســه زنى در اطراف 
شهروندان بودند. وى افزود: پس از متوقف 

کردن از وى یک قبضه چاقو و چهار دستگاه گوشى تلفن همراه که به طور حرفه اى جاسازى کرده بود 
کشف کردند. با توجه به تناقض گویى در خصوص علت حضورش در محل دستگیرى و کشف چاقو و 

گوشى به کالنترى داللت شد.
رئیس کالنترى 124 قلهک گفت: در بررسى گوشى هاى مکشوفه دو نفر از مالکان که جوان 20 ساله 
بودند که با حضور در کالنترى با مشاهده متهم دستگیر شده و گوشى موبایلشان اقدام به شناسایى وى 
کردند. سرگرد ضرغام افزود: مالکان در ادامه اظهار داشتند روز گذشته(شنبه) در خیابان اختیاریه در حال 
تردد بودند که متهم مذکور به همراه چهار نفر از همدستانش با موتورسیکلت به وى نزدیک شدند و با 
تهدید چاقو و ضرب و شتم اقدام به سرقت دستگاه گوشى موبایل، ساعت مچى و مبلغ 250 هزار تومان 

وجه نقد کردند و از محل متوارى شدند.
وى افزود: در ادامه متهم با مشاهده مستندات و شنیدن اظهارات شاکیان به سرقت به عنف اموالشان 
با تهدید و ضرب و شــتم اعتراف کرد و گفت با همدستى سه نفر دیگر از همدستانش با موتورسیکلت 
در مناطق باالى شهر در نقاط خلوت پرســه زنى مى کرده اند و با شناسایى شهروندان با تهدید چاقو 
اقدام به زورگیرى و سرقت اموالشان مى کردند و در صورت مقاومت مالباختگان به ضرب و شتم آنها 

مى پرداختند.

آخر و عاقبت پرسه زنى و زورگیرى

سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران از 
آتش سوزى در یک کارگاه مبل سازى در 

چهاردانگه خبر داد.
سید جالل ملکى اظهار داشت: در ساعت 
23دقیقه بامداد روز یک شنبه حادثه آتش 
سوزى در یک کارگاه مبل سازى واقع در 
خیابان چهاردانگه، داخل شهرك صنعتى 
به آتش نشانى اعالم شد. وى افزود: در 
پى وقوع این حادثه نیرو هاى ایستگاه 12 

آتش نشانى به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوى ســازمان آتش نشانى شهر 

تهران اذعان داشت: محل آتش سوزى یک سوله اى به وسعت هزار متر بود که به عنوان کارگاه تولید 
مبلمان از آن استفاده مى شد. وى افزود: نیروهاى آتش نشانى در حالى که آتش در حال سرایت به سایر 
بخش هاى سوله بود بالفاصله عملیات اطفاى حریق را آغاز کردند و توانستند آتش را مهار کنند. ملکى 
با بیان اینکه این حادثه خسارت جانى در برنداشت، تصریح کرد: این حادثه خسارات مالى فراوانى را 

بر جاى گذاشت.

آتش سوزى در کارگاه 1000مترى مبل سازى 

ریزش آوار ســاختمانى، جان جوان 27 
ساله را گرفت.

معاون آتش نشانى شــهر رشت گفت: 
طى تماس شهروند با سامانه 125 آتش 
نشــانى در ســاعت 15و20دقیقه روز 
شنبه 25 آذر مبنى برسقوط دیوار منزل 
مســکونى بر روى کارگر ســاختمانى، 
بالفاصله سه تن از آتش نشانان به همراه 
یکدســتگاه خودروى نجــات به محل 

حادثه اعزام شدند.
شــهرام مؤمنى اظهار داشت: به هنگام 

مرمت و شمع گذارى نامناسب، متأسفانه یکى از دیوار هاى داخلى تخریب و منجر به فوت جوان 27 
ساله شد. وى در ادامه افزود: بالفاصله ایمن سازى و آوار بردارى توسط آتش نشانان اعزامى صورت 
گرفت تا معاینات پزشکى انجام شود که متأسفانه به واسطه آسیب هاى وارده به سر و صورت، مرد 

جوان در همان لحظات اولیه فوت کرده بود.
بر اساس این گزارش،  جوان فوت شده که خود به شغل ساختمانى مشغول بود، در حین انجام مرمت 

و بازسازى منزل مسکونى اش دچار حادثه شد.

مرگ پسر جوان بر اثر ریزش آوار

دادستان عمومى و انقالب مرکز استان 
گلستان از دســتگیرى دو کالهبردار با 

جعل عنوان کارمند دادگسترى خبر داد. 
حجت االسالم و المسلمین سید مصطفى 
حقى گفت: این دو، با معرفى خود به عنوان 
کارمند یکى از بخش هاى قوه قضائیه با 
وعده اشتغال، همچنین آشنایى با قضات 
و استفاده از این آشــنایى در حل و فصل 
پرونده ها از مردم کالهبردارى مى کردند. 
وى افزود: در پى گزارش هاى مردمى و 
پس از بررسى هاى صورت گرفته اقدامات 

این دو کارمند جعلى محرز شــد و با هماهنگى و همکارى حفاظت اطالعات دادگسترى کل استان 
گلستان و پلیس آگاهى متهمان دستگیر و روانه زندان شدند.

دادســتان گرگان تأکید کرد: مــردم عزیز باید در مواجهه بــا افرادى که با وعــده پیگیرى کارها و 
پرونده ها به آنان مراجعه مى کنند بسیار دقت کنند تا فریب آنها را نخورند و البته در صورت مواجهه با 
چنین اشخاصى موضوع را سریعاً به مراجع اطالعاتى و قضائى اطالع دهند. حقى در پایان گفت: پرونده 

این دو کالهبردار در شعبه سوم بازپرسى گرگان در حال رسیدگى است.

دستگیرى کارمندان قالبى دادگسترى

سارقان 7 کیلو طال چگونه به دام افتادند
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پیش از آنکه مرگ شــما فرا رســد بــا اعمال نیکــو آماده باشــید، زیرا 
در گرو کارهایى هســتید کــه انجــام داده اید و پــاداش داده مى شــوید 
بــه کارهایى کــه از پیــش مرتکب شــده ایــد. ناگهان مرگ وحشــتناك

سر مى رســد که دیگر بازگشــتى در آن نیســت و از لغزش ها نمى توان 
پوزش خواست. خداوند ما و شما را در راه خود و پیامبرش استوار سازد 

موال على (ع)و از گناهان ما و شما به فضل رحمتش درگذرد.

دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در نظر دارد محل هاى زیر را از طریق برگزارى مزایده عمومى به شرکت ها یا افراد واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا از متقاضیان دعوت مى شود جهت دریافت اســناد و اطالعات، حداکثر ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار این آگهى به سایت اینترنتى 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد به آدرس iaun.ac.ir (قسمت مزایده/ مناقصه) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
الف) مرکز دندان پزشکى

ب) سالن تجهیزات ورزشى دیجیتال
شرایط به شرح ذیل مى باشد

1- سپرده شــرکت در مزایده براى هر کدام مبلغ 20/000/000 ریال (بیست میلیون ریال) مى باشــد. که مى بایست به حساب سپرده شماره 
0216236554001 نزد بانک ملى شعبه دانشگاه آزاد اســالمى نجف آباد واریز و یا در قالب ضمانتنامه معتبر بانکى با موضوع شرکت در مزایده 

دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد ارائه گردد.
2- بابت خرید اسناد مزایده مبلغ 350/000 ریال (سیصد و پنجاه هزار ریال) مى باشد. که به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک 

ملى شعبه دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد واریز و اصل فیش را همراه با اسناد ارسال نمائید.
3- هزینه چاپ آگهى به عهده برندگان مزایده مى باشد.

4- دانشگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مجاز است.
آدرس نجف آباد: بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد، ساختمان کتابخانه مرکزى، طبقه همکف، دبیرخانه کمیسیون معامالت

تلفن دبیرخانه کمیسیون: 42292020- 031
نمابر: 42291107- 031 و 42291016- 031

 Email:monaghese@iaun.ac.ir

آگهى مزایده عمومى

اداره کل روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد

شهردارى قهجاورستان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 96/172 مورخ 96/03/04 شوراى محترم اسالمى 
شهر قهجاورستان نسبت به اجاره یکساله پارکینگ عمومى شهر با مشخصات: مساحت عرصه 7400 مترمربع، 

محصور، داراى اتاق نگهبانى و استراحت کارگران، واحد تعمیرگاه، واقع در خیابان صنعت براساس قیمت 
کارشناسى رسمى دادگسترى و اجاره ماهیانه 5/000/000 ریال از طریق آگهى مزایده اقدام نماید.

متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت مدارك شرکت در مزایده همه روزه به جز
 ایام تعطیل از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى مورخ 96/10/12 به امور مالى شهردارى قهجاورستان مراجعه 

فرمایند. 
تاریخ ارائه پیشنهادات 96/10/14  

تاریخ بازگشایى پیشنهادات 96/10/16.
تلفن تماس: 35249910 و 35214411 

آگهى مزایده نوبت اول

محمود صادقین- شهردار قهجاورستان

چاپ اولچاپ اول

سازمان حمل و نقل جمعى شهردارى هاى شهرستان فالورجان به استناد مصوبه هیئت مدیره 
در راستاى بهبود و توسعه خدمات حمل و نقل در شهرستان فالورجان در نظر دارد دو دستگاه 
مینى بوس خود را از طریق مزایده به مدت یک سال به متقاضیان واجد شرایط اجاره دهد. لذا 

از افراد واجد شرایط و داراى تجربه کافى دعوت مى شود از تاریخ نشر آگهى نوبت دوم تا پایان 
وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 96/10/13 جهت دریافت اسناد مزایده به این سازمان مراجعه 
و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. ضمناً سازمان در رد یا 

قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. (کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده 
مى باشد). 

نشانى: اصفهان- فالورجان- بلوار بسیج-  خیابان شهداى نیکان
تلفن: 37423147- 031 دورنگار: 37431023- 031

  www.falavarbus.ir:سایت اینترنتى

آگهى مزایده نوبت دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهردارى هاى شهرستان فالورجان

چاپ اولچاپ اول

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید. 
موضوع مناقصه: 

1- آسفالت معابر منظریه مرحله دوم 
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال 
2- آسفالت معابر منطقه 2 

- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال 
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات  شهردارى 
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/10/16 

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 96/10/17 
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 96/10/30 

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

آگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى شهردار خمینى شهر

چاپ اول چاپ اول 

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد  مصوبه شماره 5/316 مورخ 96/08/25 شوراى محترم اسالمى شهر 
فالورجان نسبت به صدور دو مجوز تأسیس آژانس به شرح ذیل به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. 

1- قیمت پایه مجوز حق التأسیس آژانس بانوان در محله گارماسه براساس تعرفه دفترچه عوارض محلى سال 96 
مبلغ 31/000/000 ریال مى باشد. 

2- قیمت پایه مجوز حق التأسیس آژانس سرویس مدارس در شهر فالورجان براساس تعرفه دفترچه عوارض 
محلى سال 96 مبلغ 31/000/000 ریال مى باشد. 

الف) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 
96/10/12 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 

ب) شرکت کنندگان براى آژانس بانوان مى بایست خانم و براى سرویس مدارس آقا باشند. 
ج) کلیه هزینه ها از جمله بیمه مالیات، چاپ آگهى و... به عهده برنده مزایده مى باشد. 

د) شهردارى (کمیسیون) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

آگهى مزایده 

جواد نصرى شهردار فالورجان

نوبت اولنوبت اول

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (4338، 1396)
1- عملیات امدادرسانى شهرى و روستایى، تعمیرات و نگهدارى تأسیسات گازرسانى در سطح شهرستان فالورجان و توابع

2- میزان تضمین شرکت در مناقصه: 1/250/000/000 ریال (یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال)
3- کد فراخوان: 1509441

4- نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان
5- مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 96/10/06 

 www.nigc-isfahan.ir مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى شرکت گاز استان اصفهان به آدرس
www.iets.mporg.ir ، یا با شماره تلفن هاى 5- 36271031- 031 امور قراردادهاى شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.  

نوبت اولنوبت اول

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

شرکت گاز استان اصفهان

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

انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

به مــا اطمـینـان کـنیـد

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

دانشگاه آزاد نجف آباد
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تجلیل ازپژوهشگران 
فنى و مهندسى گلپایگان 

5 نفر از پژوهشـگران برتر دانشـکده فنى و مهندسـى 
گلپایگان در آیینى به مناسبت «هفته پژوهش» با اهداى 

لوح سپاس تجلیل شدند.
رئیس دانشکده فنى و مهندسـى گلپایگان گفت: این 
پژوهشگران از اعضاى هیئت علمى پنج دانشکده این 

دانشگاه هستند.
دارا معظمى افزود: این استادان بر اساس شاخص هاى 
تعیین شـده تحقیقاتى شـامل ارائه مقالـه در مجالت 
معتبر، ساخت دستگاه و طرح هاى پژوهشى در شوراى 
پژوهشى دانشکده فنى و مهندسـى گلپایگان در سال 

96 انتخاب شدند.
وى با اشـاره بـه رویکـرد دانشـکده فنى و مهندسـى 
گلپایگان به سمت پژوهش هاى کاربردى و کارآفرینى 
خاطرنشـان کرد: این دانشـکده بـا ارتباط دوسـویه با 
واحدهاى تولیدى صنعتى این شهرستان در این جهت 

گام برمى دارد.

عرضه اقالم بازار گیاهان 
دارویى با تخفیف 30 درصدى 
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان گفت: اقالم موجود در بازار گیاهان 
دارویى با بهترین کیفیت و 10 تا 30 درصـد ارزان تر از 

بازارهاى شهر به شهروندان عرضه مى شود.
اصغرکشاورزراد اظهارداشـت: بازار تخصصى گیاهان 
دارویى نخستین بازارى است که در شهر با هدف تأمین 
نیازهاى شهروندان و ارائه محصوالتى با کیفیت و سالم 
راه اندازى شده است. وى با اشاره به اینکه محصوالت 
این بازار به دو صورت عمده و جزئى به شهروندان ارائه 
مى شـود، عنوان کرد: اقـالم این بازار شـامل گیاهان 
دارویى خشـک، انواع عرقیجات، عسـل، ادویه جات، 
روغن هـاى گیاهى، دمنـوش هاى گیاهـى، بذرهاى 

گیاهان دارویى، محصوالت طبیعى و... است.

تولید 301 کیلوگرم طال 
در موته 

میزان تولید شمش طال در مجتمع طالى موته در هفت 
ماهه امسال 78 درصد افزایش یافت.

مجتمع طالى موته از ابتداى فروردین تا پایان مهر ماه 
جارى، 301 کیلوگرم شمش طال تولید کرد. این رقم در 
مدت مشابه سال گذشته، 169 کیلوگرم بود. همچنین 
میزان تولید این مجتمع در برنامه 158 کیلوگرم بود که 

در این مدت 91 درصد افزایش داشته است.
مجتمع طالى موتـه در تا پایان مهر مـاه 70 کیلوگرم 
شمش تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

(26 کیلوگرم) 169 درصد رشد داشته است.

امروز؛ بازدید اعضاى کمیسیون 
امنیت ملى از سایت هسته اى

سـخنگوى کمیسـیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلـس شـوراى اسـالمى از بازدیـد هیئتـى از ایـن 
کمیسـیون، از سـایت هسـته اى اصفهان طـى امروز 

خبر داد.
حسین نقوى حسینى  اظهارداشت: هیئتى از کمیسیون 
امنیت ملى، دوشـنبه27 آذر(امـروز) از UCF اصفهان 
بازدید خواهد کرد تا در جریان آخرین تغییر و تحوالت در 

فعالیت هاى این سایت هسته اى قرار گیرد.

همکارى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان و بلونیاى ایتالیا

مقدمات گسترش روابط آموزشى و پژوهشى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان و بلونیاى ایتالیا فراهم شد.

حمید میرمحمدصادقى، مدیر روابط بین الملل دانشگاه 
علوم پزشـکى اصفهان گفت: همکارى مشترك بین 
المللـى درحیطه آموزش دانشـجو، بسترسـازى ایجاد 
دوره هاى مشـترك آموزشـى کوتاه وبلند مدت، تبادل 
استاد و دانشجو و زمینه هاى مختلف آموزشى و پژوهشى 
در برخى رشته هاى تخصصى از جمله برنامه هاى توسعه 
همکارى مشترك بین دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 

و دانشگاه هاى مطرح ایتالیاست.

خبر

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان با اشاره به 
آغاز طرح بازرســى و نظارت ویژه اصناف در آستانه شب 
یلدا گفت: در این طرح 245 نفر از بازرسان اصناف استان 

بر بازار شب یلدا نظارت ویژه دارند.
جواد محمدى فشارکى اظهار داشت: با نزدیک شدن به 
شب یلدا و همچنین افزایش تقاضاى برخى از کاالها، این 
مدیریت با نظارت 245 نفر از بازرسان اصناف در راستاى 
پیشگیرى از افزایش غیرمنطقى قیمت ها، طرح تشدید 

بازرسى و نظارت را در سراسر استان برگزار مى کند.
وى هدف از اجــراى این طرح را جلوگیــرى از افزایش 
بى رویه قیمت ها و برخورد با تخلفات احتمالى، نظارت بر 

رعایت نرخ هاى تعیین شده براى این کاالها اعالم کرد 
و افزود: طرح تشدید نظارت و کنترل بازار با هدف نظارت 
بر روند عرضه اقالم از جمله انواع میوه، آجیل، شــیرینى 
و اقالم مخصوص شــب یلدا تــا اول دى ماه به صورت 
همزمان در سراسر اســتان اجرا مى شود. مدیر بازرسى و 
نظارت اصناف استان اصفهان ادامه داد: بازرسان اصناف 
استان در قالب تیم هاى محسوس و نامحسوس با حضور 
در بازار، با پایش عرضه اقالم ضرورى در بازار، با هرگونه 
تخلف صنفى برخورد قانونى الزم را انجام مى دهند و با 
تشکیل پرونده، متخلفان هر صنف را به اداره کل تعزیرات 

حکومتى استان معرفى مى کنند.

رئیس کل دادگســتري اســتان اصفهان از عزم جدى 
مدیریت دستگاه قضائى استان در ساماندهى و کاهش 

آمار جمعیت کیفرى زندان ها خبر داد.
احمد خسروى وفا اظهار داشت: عدم تناسب امکانات و 
فضاى مناسب زندان ها با حجم فزاینده ورودى زندانیان 
و آثار و تبعات مخرب آن براى مددجویان و خانواده هاى 
آنها و به تبع آن آسیب هاى جبران ناپذیر آن براى اجتماع، 
لزوم توجه هر چه بیشتر مســئوالن و قضات را در اقدام 
سریع و چاره اندیشى و هم فکرى سازنده در این خصوص 

مى طلبد.
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان به بیان برخى 

راهکارهاى مهم و قابل اجــرا در این خصوص پرداخت 
و خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح ورودى هاى زندان 
با تکیه بر محور قانون و نظارت عالیه دادســتان ها، بر 
صدور قرارهاى صادره از ســوى قضات دادسرا، احصا و 
تعیین تکلیف دقیق و مشخص رد مال ها در پرونده هاى 
محکومیت و استفاده از مجازات هاى جایگزین حبس، از 

مهمترین راهکارها در این خصوص است.
وى افزود: استفاده از ظرفیت بسیار خوب و اثرگذار قانونى 
مجازات  جایگزین حبس که بى شک نتایج مثبت بهتر و 
بیشترى نسبت به مجازات زندان دارد، کمتر مورد عنایت 

و توجه قرار گرفته است.

آمار جمعیت کیفرى زندان هاى 
اصفهان کاهش مى یابد

آغاز بازرسى اصناف در 
آستانه شب یلدا 

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: ضریب سفر در 
اصفهان دو سفر در روز به ازاى هر نفر است که گاهى 60 
درصد از آن با وسایل حمل ونقل شخصى انجام مى شود. 
فتح ا....معین با اشــاره به معضل آلودگى هوا در فصول 
ســرد هوا اظهارداشــت: باید در افق بلند مدت تالش 
کنیم نیاز به سفر شــهروندان را کاهش دهیم و به سمت 
شــهر الکترونیک حرکت کنیم. وى ادامه داد: امروز آمار 
ســفرهایى که با خودروهاى شــخصى انجام مى شود، 
نگران کننده اســت. معین افزود: گاهى تا 60 درصد از 

ســفرها با خودروي شخصی انجام مى شــود؛ 18 تا 20 
ســفر در اصفهان با اتوبوس انجام مى شود؛ درحدود 12 
درصد ســفرها با تاکســى و 10 درصد با موتورسیکلت 

انجام مى شود. 
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: شهر اصفهان 
بخاطر بافت تاریخى مرکزى، امکان پذیرش ترافیک را 
در مرکز خود ندارد، به همین دلیل اصفهان باید همچون 
دیگر کالنشهر هاى جهان براى رفع مشکل آلودگى هوا، 
کاهش مصرف ســوخت و کاهش زمان ســفر به سمت 

حمل ونقل عمومى برود.
معین ادامه داد: به همت شــوراى اسالمى و شهردارى 
اصفهان در حال بهبود شرایط سامانه اتوبوسرانى هستیم 

و حمل ونقل عمومى در حال نوسازى است. 
وى با اشاره به اهمیت تکمیل خط یک مترو گفت: خط 
یک مترو در مراحل نهایى خود قرار دارد و امید اســت تا 
پایان سال به تکمیل 100 درصد برسد. معین افزود: خط 
2 و3 نیز در حال پیگیرى است و براى خط3 قراردادى با 

بنیاد مستضعفان بسته شده است.

سهم60 درصدي خودروهاي 
شخصی در رفت و آمد اصفهانى ها

در آخرین روزهاى فصل پاییز، بازار سینماهاى اصفهان گرم 
است و با توجه به تنوع فیلم هاى در حال اکران، مخاطبان 
با سلیقه هاى مختلف هر روز جلوى گیشه سینماهاى این 

شهر صف مى کشند.
در تازه ترین اکران فیلم در سینماهاى اصفهان، فیلم «وقتى 
برگشتم...» ســاخته وحید موساییان در سالن چهلستون 

پردیس سینمایى چهارباغ اصفهان در حال اکران است.
این فیلم با بازى رضا کیانیان، افشــین هاشــمى، الدن 
مستوفى، بیتا فرهى، رعنا آزادى، سروش صحت، منظر 
لشگرى، امید روحانى، حســین محب اهرى، نورالدین 
جوادیان، سحر آربین و با حضور احترام برومند، در ایران، 

دبى و پاریس فیلمبردارى شده است.
■■■

«اشنوگل» نیزفیلمى به کارگردانى على سلیمانى و هادى 
حاجتمند، نویسندگى ابراهیم اصغرى و مهدى محمدى و 
تهیه کنندگى ابراهیم اصغرى ساخته سال 1395 است که 
برزو ارجمند، ماه چهره خلیلى، کاوه سماك باشى و رحیم 

نوروزى در این فیلم به ایفاى نقش مى پردازند.
■■■

فیلم کمدى «آینه بغل» هم آخرین ساخته منوچهر هادى 
بر پرده پردیس سینمایى چهارباغ اکران شد. در این فیلم 
محمدرضا گلزار، جواد عزتى، یکتــا ناصر، نازنین بیاتى، 
سیامک صفرى، مه لقا باقرى، رضا نیکخواه و بهاره رهنما 

به ایفاى نقش مى پردازند.

■■■
فیلم سینمایى «آذر» دومین فیلمى است که نیکى کریمى 
در مقام تهیه کننده در آن حضور دارد. پیش از آن کریمى 
فیلم «شیفت شب» را هم عالوه بر کارگردانى تهیه  کرده 

بود. 
در این فیلم نیکى کریمى، حمیدرضا آذرنگ، فرید سجادى 
حسینى، هستى مهدوى، مهران نائل، شیرین آقاکاشى، 
مائده طهماسبى، پریسا هاشــم پور، مانیا علیجانى و لیال 
زارع با حضور پژمان جمشیدى و هومن سیدى به ایفاى 

نقش مى  پردازند.
■■■

همچنین فیلم سینمایى کمدى «شکالتى» هم یک اثر 
متفاوت در ژانر کودك و نوجوان به شمار مى رود که نگاه 
تازه اى به دنیاى کودکان دارد. «شکالتى» نخستین فیلم 
بلند سینمایى سهیل موفق در ژانر کودك و نوجوان است. 

در این فیلم شــبنم مقدمى، ناصر هاشــمى، محمدرضا 
هدایتى، ارژنگ امیرفضلى، على مسعوى، فرزین محدث و 

همراز اکبرى به ایفاى نقش مى پردازند.
■■■

همینطور فیلم «قاتل اهلى» به کارگردانى مسعود کیمیایى 
و تهیه کنندگى منصور لشــکرى قوچانى و با بازى پرویز 
پرستویى، پگاه آهنگرانى، پرویز پورحسینى،  رضا رشیدپور، 
پوالد کیمیایى، لعیا زنگنه و... در پردیس سینمایى چهارباغ، 

فلسطین و سینما قدس در حال اکران است.

مرکز بین المللى رشد صادرات، نخستین بار در کشور با 
حضور وزیر صنعت، معدن و تجــارت در اصفهان افتتاح 

مى شود.
عضو هیئت رئیســه اتــاق بازرگانى،صنایــع، معادن و 
کشاورزى اصفهان گفت: مرکز بین المللى رشد صادرات، 
روز سه شنبه (فردا) با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى گشایش 

مى یابد.
مسعود گلشــیرازى  اظهار داشت: مرکز رشد بین المللى 
صادرات، کلید گشودن گره رشد نیافتن صادرات یا کاهش 
صادرات است. وى حمایت دولت براى رفع موانع پیش 
روى صادرات و صنعت در استان را خواستار شد و افزود: 
امسال شیب منفى صادرات در استان کنترل شده و حتى 

با توجه به آمار، این شیب با رشد مثبت ادامه یافته است.
گلشیرازى گفت: با این حال، در صنعتى ترین استان کشور 
نباید به این میزان صــادرات، آن هم با کاالهاى محدود 
همچون آهن و فوالد و صنایع پتروشیمى به چند کشور 

محدود بسنده کرد.
رئیس کمیســیون تجارت اتاق بازرگانى اصفهان گفت: 
بازاریابى، خلق ارزش براى مصرف کننده و خلق ســود 
براى تولیدکننده و بازاریابى صادراتى نیز وظیفه مرکز بین 

المللى رشد صادرات است.
وى بیان کرد: برنامه راهبردى تجارى اســتان اصفهان 
مورد مطالعه قرار گرفته است و 12 برنامه اصلى براى آن 
در نظر گرفته شده که اولین آنها که کلید رشد و توسعه 
صادرات نیز هست، شرکت هاى مدیریت صادرات است. 

معاون بهره بردارى شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان 
گفت: بیم بالنک و شــمش گرد اخیراً توسط این شرکت 
براى اولین بار در ایران تولید شد که امکان صادرات آنها 

نیز وجود دارد.
اردشیر افضلى با اشــاره به اینکه هم اکنون در ذوب آهن 
تیرآهن هاى H تا سایز 20 تولید مى شود، افزود: بیم بالنک 
امکان تولید تیرآهن هاى بال پهن با سایزهاى بزرگ تر را 
فراهم مى کند که در صنعت ساختمان جایگزین تیرورق 

مى شود.
 وى ادامه داد: شمش گرد نیز کاربردهاى خاص دارد که از 
جمله آن لوله هاى بدون درز در سایزهاى بزرگ است و در 

صنعت نفت و دیگر صنایع استفاده مى شود.
معاون بهره بردارى شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 
از دیگر مزایاى تولید بیم بالنک، به افزایش بهره ورى و 
کیفیت محصوالت اشاره کرد و یادآور شد: این محصول با 
استفاده از دانش و توان متخصصین ذوب آهنى ساخته شد. 

معاون اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: بیمه هنرمندان در مجلس تصویب و قانون شده 
صنایع دستى و فرش اصفهان بیمه مى شوند.و بــه زودى هنرمندان 

اشاره به وضعیت بیمه هنرمندان صنایع دستى جعفر جعفرصالحى با 
داشت: به نظر مى رســد تا دوماه آینده بیمه و قالى بافــان اظهار 
تصویب ابالغ شــود و تفاوت این قانون با هنرمندان پس از 
در دوره هاى قبل که چندسال برقرار بود و آئین نامه هــا 

قطع شد، این بود که هیئت وزیران تصمیم 
گرفتند .

معــاون صنایع دســتى اداره کل میــراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 
بیمــه هنرمندان صنایع دســتى به 
عنوان یک قانون در مجلس شوراى 
اسالمى تصویب شده است، گفت: بحث 
بیمه براى هنرمندان یک دغدغه بود که  در 

حال حاضر این مسئله  برطرف شده است.

گزارشى از پاییز سینماهاى اصفهان
«وقتى برگشتم...»، روى پرده پردیس سینمایى چهارباغ 

افتتاح مرکز بین المللى رشد صادرات در اصفهان 

تولید«بیم بالنک و شمش گرد»در ذوب آهن

به زودى؛
 هنرمندان صنایع دستى و فرش اصفهان بیمه مى شوند

معاون اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: بیمه هنر
صنایع دسو بــه زودى هنرمندان 

اشاره بهجعفر جعفرصالحى با 
داشتو قالى بافــان اظهار 
تصویبهنرمندان پس از 
در دوآئین نامه هــا 

قطع
گرفتن
معــا
فرهنگ

اس
ب بیمه
حال حاضر

به زودى؛
 هنرمندان صنایع دستى و فرش اصفهان ب

مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه اصفهان از استفاده 
پنج میلیون و 207 هزار و 745 خط مشغول به کار تلفن 

همراه در استان اصفهان خبر داد.
مهدى حیدرى زاده اظهارداشــت: دو هزار و 29 سایت  
BTS در استان و 839 سایت BTS در شهر اصفهان 
وجــود دارد. وى افزود: تعداد ســایت هاى ارائه دهنده 
سرویس نسل سوم موبایل در استان اصفهان 863 عدد 
و در شهر اصفهان 447 عدد است. حیدرى زاده گفت: 
همچنین تعداد مراکز ارائه دهنده سرویس نسل چهارم 
موبایل در استان اصفهان 912 سایت و در شهر اصفهان 

485 سایت است. مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه 
اصفهان با بیان اینکه پنج میلیــون و 207 هزار و 745 
خط مشغول به کار تلفن همراه در استان و سه میلیون و 
743 هزار و 60 خط مشغول به کار تلفن همراه در شهر 
اصفهان وجود دارد، افزود: ضریب نفوذ تلفن همراه در 
استان اصفهان 98/5 درصد است که این رقم در شهر 
اصفهان به 175 درصد مى رســد. وى با بیان اینکه دو 
میلیون و 468 هزار و 585 خط تلفن ثابت مشــغول به 
کار در استان اصفهان و یک میلیون و 91 هزار و 65 خط 
تلفن ثابت مشغول به کار در شهر اصفهان وجود دارد، 
 ADSL خاطرنشان کرد: تعداد خطوط مشغول به کار
در اســتان اصفهان 586 هزار و 859 پورت و در شهر 

اصفهان 256 هزار و 64 پورت است. 

استفاده از5 میلیون 
خط تلفن همراه در 

استان 
نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس شــوراى 
اسالمى با بیان اینکه براساس چشم انداز، در آینده 
شاهین شهر، فالورجان و خمینى شهر جزو اصفهان 
مى شوند، گفت: شوراهاى شهر پیگیر الحاق این 

سه شهرستان به اصفهان باشند.
جواد ابطحى در پاسخ به این سئوال که شهرستان 
خمینى شهر به دلیل نزدیکى به مرکز استان، محروم 
از امکانات موجود مى شود و مردم یکى از راهکارها 
را الحاق این شهرســتان به اصفهــان مى دانند، 
اظهار داشت: براساس چشم انداز ، شاهین شهر، 
فالورجان و خمینى شهر جزو اصفهان خواهند شد.

وى با بیان اینکه زیر ساخت ها در این راستا در حال 
آماده سازى اســت، افزود: قطار شهرى و مترو از 
جمله این زیرساخت ها هســتند که اصفهان را از 
طریق راه هاى ارتباطى به این شهرستان ها متصل 

مى کند.

الحاق 3 شهرستان به اصفهان
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معاون اداره کل بهزیستى استان اصفهان گفت: بیش از 540 
هزار سالمند در استان اصفهان وجود دارد که 25 هزار نفر آنها 

تحت پوشش بهزیستى استان اصفهان قرار دارند.
اصغر فیاض اظهار داشــت: بر اســاس آمار اعالم شــده، 
10 درصد جمعیت ایران را ســالمندان تشــکیل مى دهند 
و اســتان اصفهان با داشــتن 10/3دهم درصد سالمند، از 
نرخ رشد سالمندان کشور باالتر اســت. وى افزود: با توجه 
به مشــکالت مالى، درمانى و محدودیت امکانات رفاهى 
اجتماعى سالمندان، الزم است تمام مجموعه ها به فکر این 

قشر از جامعه باشند.
معاون توانبخشى بهزیستى استان اصفهان با اشاره به دالیل 

مختلف پذیرش سالمندان توســط بهزیستى بیان داشت: 
دالیلى چون، مشکالت مالى، نداشتن بیمه، سرپناه، نداشتن 
فرزند یا دور بودن از فرزندان سبب شــده 25 هزار سالمند 
اصفهانى زیر پوشش بهزیستى استان اصفهان قرار گیرند. 
وى افزود: سالمندان زیر  پوشش بهزیستى از خدمات مختلف 
از جمله خدمات درمانى، مشاوره، مددکارى و خدمات رفاهى 
استفاده مى کنند. فیاض خاطرنشــان کرد: تعدادى از این 
سالمندان از طریق خانواده هایشان به مراکز نگهدارى سپرده 
شــدند و تعدادى مجهول الهویه هستند که توسط مقامات 
قضائى به بهزیستى معرفى شده اند. تعدادى هم به صورت 

اختیارى تمایل به حضور در مراکز اقامتى دارند.

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: با وجــود گام هاى جدى دولــت و بانک مرکزى 
براى کاهش نرخ سپرده ها و تســهیالت بانکى، هنوز 
هم نرخ ســود تســهیالت در کشور نســبت به رقباى 
منطقه اى و بین المللى باالســت و سبب کاهش قدرت 

رقابت تولیدکنندگان مى شود.
محمدجواد بگى افزود: این امر سبب افزایش بهاى تمام 
شده تولید و کاهش قدرت رقابتى در بازارهاى صادراتى 
خواهد شد.  وى نظام بانکى به همراه بخش هاى تولیدى 
و صنعتى کشور را، یکى از بازنده هاى اصلى باال بودن نرخ 
سود سپرده ها و تسهیالت عنوان کرد و گفت: استمرار این 

روند مى تواند لطمات جبران ناپذیرى به اقتصاد، اشتغال و 
معیشت شهروندان وارد کند. 

مدیر عامل شــرکت شــهرك هاى صنعتــى اصفهان 
اظهارداشت: باال بودن نرخ ســپرده ها، هزینه تمام شده 
جذب ســرمایه را در نزد بانک ها افزایش داده اســت و 
بانک ها با جذب ســپرده هاى گرانقیمت، با چالش هاى 
بزرگى مواجه خواهند بود.  وى افزود: نخســتین چالش 
جذب سپرده هاى گرانقیمت در نظام بانکى، هزینه باالى 
نگهدارى سپرده هاى مردم در نزد بانک است و بانک ها به 
منظور پرهیز از این هزینه، ناگزیر به پرداخت تسهیالت به 
متقاضیان پر ریسک و براى فرار از این هزینه خواهند بود.

حمایت بهزیستى 
از 25هزار سالمند

سود تسهیالت، عامل کاهش 
قدرت رقابت تولیدکنندگان 

12میلیارد صرفه جویى در 
پاالیش نفت اصفهان

ساخت 260 قطعه در شـرکت پاالیش نفت اصفهان 
در سـال جارى به صرفه جویى 120 میلیارد ریالى در 

این شرکت منجر شد.
در هشت ماهه سال جارى، 260 قلم با تیراژ 33 هزار 
و 450 قطعه در واحد تحقیق و ساخت تدارکات و امور 

کاالى این شرکت تولید شده است.
بر اساس این گزارش، از میان این قطعه ها، 161 قلم 
براى نخسـتین بار با تیراژ هشـت هزار و 136 قطعه 

ساخته شده است.
محمد على صفرى، رئیس پشـتیبانى سـاخت داخل 
شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه با بیش از 
500 شرکت سـازنده داخلى براى تولید این قطعه ها 
ارتباط داریم، گفت: با این روش، کارهاى بسیار مهم 
و ارزشـمندى صـورت گرفته که حتى بـا نمونه هاى 

خارجى قابل رقابت و معتبرتر از آنها هستند.

کشف130 کیلوگرم گوشت 
کبابى فاسد در یک رستوران 

مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره2 
اصفهان از کشـف130 کیلوگرم گوشت کبابى فاسد 

در یکى از رستوران هاى اصفهان خبر داد.
هوشـنگ طاهـرى اظهارداشـت: همچنیـن در این 
رستوران مقدار 60 کیلوگرم گوشت مرغ منجمد شده 
و تاریخ مصرف گذشته، کشـف و از دسترس مصرف 

کننده خارج و معدوم شد.

خبر

فقدان سند مالکیت
شــماره: 1396/12/443899 صدیقه مرادى نجف آبادى فرزند حیدر بموجب درخواســت وارده بشــماره 
961209141538471 مورخ 96/08/30 باستناد یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین پالك ثبتى 2607 فرعى 
مجزا شده از شماره 902 اصلى جدا گردیده واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 89 
دفتر 594 امالك ذیل ثبت 134628 بنام نامبرده ثبت و سند بشماره سریال 0247142 صادر و تسلیم گردیده و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى و اسباب کشى مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/09/27، 6998/م الف- حسین زمانى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد/9/515
حصر وراثت

آقاى رحمت اله ایزدى داراى شناسنامه شماره 42 به شرح دادخواست به کالسه 2673/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم ایزدى به شناسنامه 824 در تاریخ 96/7/11 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و همسر و مادر و پدر 
به نام هاى ذیل: 1- علیرضا نقاش زرگر ش.ش 9- 466756-127 فرزند 2- ابراهیم نقاش زرگر ش.ش 580 
همسر متوفى 3- بتول نیک رفتار ش.ش 646 مادر متوفى 4- رحمت اله ایزدى ش.ش 42 پدر متوفى والغیر. 
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 و اال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 28502 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/536
حصر وراثت

آقاى جلیل رستگار رامشه داراى شناسنامه شماره 58195 به شرح دادخواست به کالسه 2654/96ح/10 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه رجائى رامشه به شناسنامه 
2062 در تاریخ 95/7/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 
پسر و 2 دختر 1- خلیل رستگار رامشه به ش.ش 288 نسبت با متوفى فرزند 2- جلیل رستگار رامشه به ش.ش 
58195 نسبت با متوفى فرزند 3- محمدرضا رستگار رامشه به ش.ش 224 نسبت با متوفى فرزند 4- فرخنده 
رستگار رامشه به ش.ش 1135 نسبت با متوفى فرزند 5- شــهربانو رستگار رامشه به ش.ش 1532 نسبت با 
متوفى فرزند والغیر. 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 و اال 

گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28507 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/540
حصر وراثت

آقاى محسن توکلى دارکانى داراى شناسنامه شماره 3274 به شرح دادخواست به کالسه 2646/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مسلم توکلى دارکانى به شناسنامه 18 در 
تاریخ 96/7/21  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 4 
دختر و یک همسر 1- محسن توکلى دارکانى به ش.ش 3274 نسبت با متوفى فرزند 2- محمد توکلى دارکانى 
به ش.ش 9055 نسبت با متوفى فرزند 3- لیال توکلى دارکانى به ش.ش 260 نسبت با متوفى فرزند 4- صفورا 
توکلى دارگانى به ش.ش 1667 نسبت با متوفى فرزند 5- مهرى توکلى دارکانى به ش.ش 1788 نسبت با متوفى 
فرزند 6- زهرا توکلى دارگانى به ش.ش 1465 نسبت با متوفى فرزند 7- شهره توکلى دارگانى به ش.ش 14 
نسبت با متوفى همسر والغیر. 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 
و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28510 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/543

حصر وراثت
خانم مرجان شــرافت داراى شناسنامه شماره 613 به شــرح دادخواست به کالســه 2641/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اکبر پیردهقان به شناسنامه 167 در 
تاریخ 90/12/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مرجان 
شرافت ش.ش 613 همسر متوفى 2- شوکت توکلى دارگانى ش.ش 827 مادر متوفى 3- نرگس پیردهقان 
ش.ش 6-576913-127 فرزند والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28512 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /9/545
حصر وراثت

خانم شــکوفه قدیریان نجف آبادى داراى شناســنامه شــماره 25875 به شــرح دادخواســت به کالسه 
2645/96ش ح/10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا 
ذوالفقارى به شناســنامه 598 در تاریخ 96/7/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به دو دختر و یک همسر 1- فائزه ذوالفقارى به ش.ش 1080445013 نسبت با متوفى 
فرزند 2- فرزانه ذوالفقارى به ش.ش 1080181032 نسبت با متوفى فرزند 3- شکوفه قدیریان نجف آبادى 
به ش.ش 25875 نسبت با متوفى همسر والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 28516 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /9/549
حصر وراثت

علیرضا خالفتى داراى شناسنامه شماره 1171 به شرح دادخواست به کالسه 96-2678 ش ح 10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهرام خالفتى بشناسنامه 177 در تاریخ 
96/8/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر- سه 
دختر- 2 همسر: 1- علیرضا خالفتى به ش ش 1171 نســبت با متوفى فرزند 2- هستى خالفتى به ش ش 
8- 127535311 نســبت با متوفى فرزند 3- طیبه خالفتى به ش ش 1741077591 نسبت با متوفى فرزند 
4- طاهره خالفتى به ش ش 578 نســبت با متوفى فرزند 5- فرزانه تیمورى لطف آباد به ش ش 407 نسبت 
با متوفى همسر 6- کیمیا بندریان پور به ش ش 441 نسبت با متوفى همسر والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28538 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/561
حصر وراثت

گل بناز قائدى بارده داراى شناسنامه شماره 675 به شرح دادخواست به کالسه 96- 2644 ش ح 10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالفتح آسال بشناسنامه 112 در تاریخ 
96/8/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر- سه 
دختر- یک همسر: 1- شهرام آسال به ش ش 184 نســبت با متوفى فرزند 2- فاطمه آسال به ش ش 7344 
نسبت با متوفى فرزند 3- شهره آسال به ش ش 3061 نسبت با متوفى فرزند 4- شهال آسال به ش ش 40 نسبت 
با متوفى فرزند 5- گل بناز قائدى بارده به ش ش 675 نسبت با متوفى همسر والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28547 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/569
حصر وراثت

مریم سلطانى آفارانى داراى شناســنامه شماره 2298 به شرح دادخواست به کالســه 96/ 2705 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس سلطانى آفاران بشناسنامه 37 در 
تاریخ 90/1/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- نصرت 
رضائى برزانى ش ش 10 همسر متوفى 2- مریم ســلطانى آفارانى ش ش 2298 فرزند 3- فاطمه سلطانى 
آفارانى ش ش 2112 فرزند 4- اکبر سلطانى آفارانى ش ش 1964 فرزند 5- مرتضى سلطانى آفارانى ش ش 
1840 فرزند و الغیر 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 باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28554 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/620
حصر وراثت

زهرا منصور کوپائى داراى شناســنامه شماره 1270407211 به شرح دادخواســت به کالسه 96/ 2700 ح/ 
10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود منصور کوپائى 
بشناسنامه 688 در تاریخ 96/6/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به یک دختر و یک همســر: 1- زهرا منصور کوپائى به ش ش 1270407211 نسبت با متوفى فرزند 
2- شهربانو آقایى ریزى به ش ش 445 نسبت با متوفى همســر 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28558 شعبه 10 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان /9/621
حصر وراثت

سید ابوالحسن احمدى شیخ شبانى داراى شناسنامه شماره 1731 به شرح دادخواست به کالسه 96- 2649 ش 
ح 10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زیبا خانم حسن حیدرى 
بشناسنامه 7 در تاریخ 94/3/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به سه پسر- شش دختر- یک همسر: 1- سید محسن احمدى شیخ شبانى به ش ش 19 نسبت با متوفى فرزند 
2- سید داود احمدى به ش ش 8- 004533- 461 نسبت با متوفى فرزند 3- سید مهدى احمدى شیخ شبانى به 
ش ش 9140 نسبت با متوفى فرزند 4- زهرا احمدى شیخ شبانى به ش ش 31 نسبت با متوفى فرزند 5- صغرى 
احمدى شیخ شبانى به ش ش 4623209067 نسبت با متوفى فرزند، 6- زینب السادات احمدى شیخ شبانى 
به ش ش 20 نسبت با متوفى فرزند 7- سیده بتول احمدى شیخ شبانى به ش ش 789 نسبت با متوفى فرزند 
8- سیده فرشته احمدى شیخ شبانى به ش ش 521 نسبت با متوفى فرزند 9- سیده فریبا احمدى شیخ شبانى 
به ش ش 0- 142236- 127 نسبت با متوفى فرزند 10- سید ابوالحسن احمدى شیخ شبانى به ش ش 1731 
نسبت با متوفى همسر 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 باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28560 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/622
حصر وراثت

اعظم حقیقى داراى شناسنامه شماره 1009 به شرح دادخواســت به کالسه 96- 2703 ش ح 10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود ادیب بشناسنامه 1057 در تاریخ 
94/8/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اعظم حقیقى 
به ش ش 1009 نسبت با متوفى زوجه 2- فاطمه فرزاد مهر به ش ش 311 نسبت با متوفى مادر 3- محمدباقر 
ادیب به ش ش 4019 نسبت با متوفى پدر 4- مهشاد ادیب به ش ش 1271679801 نسبت با متوفى فرزند و 
الغیر 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 و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 28565 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/623
حصر وراثت

سکینه کاظمى جروکانى داراى شناسنامه شــماره 857 به شرح دادخواست به کالسه 96- 2701 ش ح 10 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفرعلى تیمورى جروکانى 
بشناسنامه 28 در تاریخ 96/6/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پسر- دو دختر- یک همسر: 1- بیژن تیمورى جروکانى به ش ش 0- 054042- 338 نسبت با 
متوفى فرزند 2- صفیه تیمورى جروکانى به ش ش 1483 نسبت با متوفى فرزند 3- سارا تیمورى جروکانى به 
ش ش 487 نسبت با متوفى فرزند 4- سکینه کاظمى جروکانى به ش ش 857 نسبت با متوفى فرزند و الغیر 
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 و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 28567 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/624
حصر وراثت

علیرضا نریمانى داراى شناسنامه شماره 145 به شرح دادخواست به کالسه 96- 2699 ش ح 10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه نریمانى زمان آبادى بشناسنامه 
568 در تاریخ 95/5/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
یک پسر- شش دختر: 1- علیرضا نریمانى به ش ش 145 نسبت با متوفى فرزند 2- زهره نریمانى به ش ش 
33 نسبت با متوفى فرزند 3- ناهید نریمانى به ش ش 16 نسبت با متوفى فرزند 4- پروین نریمانى به ش ش 
18 نسبت با متوفى فرزند 5- شوکت خلقى به ش ش 63 نسبت با متوفى فرزند 6- بتول نریمانى زمان آبادى به 
ش ش 166 نسبت با متوفى فرزند 6- فاطمه نریمانى زمان آبادى به ش ش 15 نسبت با متوفى فرزند 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

28569 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/625

حصر وراثت
علیرضا نریمانى داراى شناسنامه شماره 145 به شرح دادخواست به کالسه 96- 2698 ش ح 10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس نریمانى زمان آبادى بشناسنامه 
456 در تاریخ 87/2/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک 
پسر- شش دختر- یک همسر: 1- علیرضا نریمانى به ش ش 145 نسبت با متوفى فرزند 2- زهره نریمانى به 
ش ش 33 نسبت با متوفى فرزند 3- عزت نریمانى زمان آبادى به ش ش 16 نسبت با متوفى فرزند 4- شوکت 
خلقى به ش ش 63 نسبت با متوفى فرزند 5- بتول نریمانى زمان آبادى به ش ش 166 نسبت با متوفى فرزند 
6- فاطمه نریمانى زمان آبادى به ش ش 15 نسبت با متوفى فرزند 7- علیرضا نریمانى به ش ش 145 نسبت 
با متوفى فرزند 8- معصومه نریمانى زمان آبادى به ش ش 568 نسبت با متوفى همسر و الغیر. 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

28570 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/626
حصر وراثت

حسن عزیزاللهى داراى شناسنامه شماره 47 به شــرح دادخواست به کالسه 2709/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدعلى عزیزاللهى بشناسنامه 529 در تاریخ 
96/7/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 7 فرزند و همسر به 
نام ذیل: 1- حسن عزیزاللهى ش ش 47 فرزند 2- علیرضا عزیزاللهى ش ش 1071 فرزند 3- مهدى عزیزاللهى 
ش ش 63737 فرزند 4- زهره عزیزاللهى ش ش 62891 فرزند 5- ملیحه عزیزاللهى ش ش 1860 فرزند 6- 
مریم عزیزاللهى ش ش 1782 فرزند 7- زهرا عزیزاللهى ش ش 23510 فرزند 8- اشرف اسدى جاجائى ش ش 
17683 همسر متوفى و الغیر. 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 
و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28571 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/627

حصر وراثت
على رسولى داراى شناسنامه شماره 30611 به شرح دادخواســت به کالسه 2714/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زهرا رسولى بشناسنامه 254 در تاریخ 96/8/25 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پدر به نام ذیل: 1- گل 
بناز صادقى ش ش 8 مادر متوفى 2- على رسولى ش ش 30611 پدر متوفى و الغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28572 شعبه 

10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/628
حصر وراثت

هومان پیمانى داراى شناسنامه شماره 4504 به شرح دادخواست به کالسه 2710/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فرهاد پیمانى بشناسنامه 34 در تاریخ 96/8/17 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 1 دختر و همسر به 
نام ذیل: 1- هومان پیمانى ش ش 4504 فرزند 2- هوتن پیمانى ش ش 1270052470 فرزند 3- هما پیمانى 
ش ش 1622 فرزند 4- مهناز توکلى تفتى ش ش 811 همسر متوفى و الغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28573 شعبه 10 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/629
اخطار اجرایى

شماره 96/352 به موجب راى شماره 608 تاریخ 96/05/07 حوزه نهم شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه علیرضا بویراحمدى فرزند محمدجواد به نشــانى مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت نفقه معوقه که مبلغ یکصدوده هزار تومان ازتاریــخ 95/12/20 الى 95/12/30 و 
ماهیانه مبلغ سیصدوچهل هزارتومان از تاریخ 96/01/01 الى 96/04/30 و ماهیانه مبلغ دویست هزار تومان 
از مورخ 96/03/07 بعنوان نفقه حال و آتیه فرزند مشــترك ضمنًا مبلغ نود و سه هزار و پانصد تومان بابت نیم 
عشر دولتى درحق محکوم علیه مى باشــد.محکوم له: مریم رضایى به نشانى: امیرآباد خ مطهرى شمالى ك 
محمدجوادصابریان. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم 

نماید. 7076/م الف-شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/9/707
فقدان سند مالکیت 

شماره: 1396/12/445833 سیداسداهللا قریشى فرزند سیدحسن باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 523/3 واقع در قطعه 
10 بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 183 دفتر 183 امالك ذیل ثبت 32032 بنام سیداسداهللا قریشى فرزند 
سیدحسن ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/09/27، 7069/م الف- حسین 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/9/708
مزایده

در پرونده کالسه 96/737 اجرایى و به موجب دادنامه 94-1616 صادره از شعبه 14 اصفهان محکوم علیهم 
اجرایى البرز غیبى پور محکوم است به پرداخت 7/391/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره 
در حق محکوم له و مبلغ 18/250/000 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 لطفعلى محمودى به 
شرح ذیل ارزیابى گردیده است: الف-طى بررسیهاى انجام شده واحد مزبور براساس مبایعه نامه مشاور امالك 
بشماره 151 باشماره سریال 7485(پیوست یک) درتاریخ 1387/10/29 به خانم وجیهه حیدرى حسین آبادى 
فرزند محمدعلى فروخته شده و ثمن آن پرداخت گردیده اســت اگرچه بنابر ادعاى خریدار تاکنون پیگریهاى 
انجام شده جهت نقل و انتقال پالك ثمربخش نبوده است ضمن اینکه واحد موردنظر درموقع معامله درحد سفت 
کارى بوده و عملیات نازك کارى و تعمیر و تجهیز آن توسط خریدار و با هزینه هاى نامبرده تامین گردیده است 

همچنین انشعابات آب،برق،گاز و تلفن نیز همزمان جهت بهره بردارى توسط خریدار و بنام وى تهیه گردیده 
است ب-ششدانگ پالك مزبور باشماره ثبتى 4440 فرعى از 790 اصلى بخش یازده اصفهان و در مساحت 
180/43مترمربع با کاربرى مسکن واحد اثاث آن از نوع اسکلت بتنى با سقف تیرچه بلوك و شامل مجموعه هاى 
خواب، پذیرایى، آشپزخانه و سرویس بهداشتى و تراس مى باشد کفپوش داخل ساختمان سرامیک، بدنه گچ اندود 
و گچبرى و نقاشى با درب هاى چوبى داخلى و شیشه خور سمت حیاط مى باشد. باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
96/10/25 ساعت 10 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 نســبت بــه واریز مابقــى آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کســر هزینه 
به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده 
از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 7074/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگســترى نجف 

آباد/9/709
ابالغ

حکم پرداخت بدهى به استناد چک و سفته- تاریخ 96/09/12 شماره پرونده: 725/96 . خواهان: محمودفاضل 
فرزند ابراهیم به نشانى: نجف آباد خ 17 شهریورغربى نبش خ باهنر، خوانده: رضا دلیریان فرزند محرم به نشانى: 
مجهول المکان، جلســه حوزه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد تشــکیل است شورا با بررسى 
محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعوى محمودفاضل بطرفیت 
رضا دلیریان به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک بشماره 1582/55303/52 
مورخ 96/03/20 عهده بانک ملت و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى، باتوجه به محتویات پرونده 
رونوشت چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و نظربه اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
از طریق نشرآگهى درجلسه رسیدگى شورا حاضر نشده و دفاع و انکارى ننموده است. لذا شورا دعوى خواهان 
را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 307 و 309 و 310 و 313 
قانون تجارت و نظربه مشورتى شورا خوانده را به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
3/500/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک 96/03/20 لغایت اجراى 
حکم طبق شاخص قیمتها درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 

عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. 7055/م الف- کاظمى،قاضى شوراى حل اختالف گلدشت/9/710
اخطار اجرایى

 شماره 387/96 به موجب راى شماره 527 تاریخ 96/06/14 حوزه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه امیر ادریسى پور به نشانى گلدشت خ اصلى خ امام جنب باربرى ارشیا 
محکوم است به پرداخت مبلغ ســیزده میلیون و چهارصدو نود و نه هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ صد و 
شصت و نه هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ تقدیم دادخواست 96/05/02 لغایت 
اجراى دادنامه و پرداخت نیم عشر حق االجراء. محکوم له: محمودفاضل نجف آبادى فرزند ابراهیم به نشانى: 
نجف آباد خ 17شهریورغربى نبش خ باهنر مصالح ساختمانى عدالت پالك 442. ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 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. 7054/م الف-شعبه 7 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/9/711
اخطار اجرایى

 شماره 535/96 به موجب راى شماره 695 تاریخ 96/08/06 حوزه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه جواد فدائى فرزند حسین به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و سى هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیردرتادیه از مورخ سررســیدچک 96/04/15 لغایت اجراى کامل دادنامه برابر شاخص تورم بانک مرکزى 
ایران و پرداخت نیم عشر حق االجراء. محکوم له: محمودفاضل نجف آبادى فرزند ابراهیم به نشانى: نجف آباد 
خ 17شهریورغربى نبش خ باهنر مصالح ســاختمانى عدالت پالك 442. ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 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. 7053/م الف-شعبه 7 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/9/712
اخطار اجرایى

شماره 440/96 به موجب راى شماره 527 تاریخ 96/06/14 حوزه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه مجتبى فخارى به نشانى گلدشت میدان امام محکوم است به پرداخت مبلغ 
چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
سررسید چک 84/09/20 لغایت اجراى حکم طبق شاخص قیمت و پرداخت نیم عشر حق االجراء. محکوم له: 
محمودفاضل نجف آبادى فرزند ابراهیم به نشانى: نجف آباد خ 17شهریورغربى نبش خ باهنر مصالح ساختمانى 
عدالت پالك 442. 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. 

7052/م الف-شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/9/713
اخطار اجرایى

شماره 532/96 به موجب راى شماره 694 تاریخ 96/08/06 حوزه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه عزیز رحیمى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ نوزده هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از 
تاریخ سررسید چک 95/06/28 لغایت اجراى کامل دادنامه برابر شاخص تورم بانک مرکزى و پرداخت نیم عشر 
حق االجراء. محکوم له: محمودفاضل نجف آبادى فرزند ابراهیم به نشانى: نجف آباد خ 17شهریورغربى نبش 
خ باهنر مصالح ساختمانى عدالت پالك 442. 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، صریحاً اعالم نماید. 7051/م الف-شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/9/714

نماینده شاهین شهر و میمه در مجلس و عضو جبهه پایدارى 
نسبت به حضور گشت هاى محلى سپاه واکنش نشان داد.

حسینعلى حاجى دلیگانى در گفتگو با انتخاب اظهار داشت: 
یکى از وظایف اصلى سپاه و بسیج، پاســدارى از انقالب و 
دستاوردهاى آن است. در همین راستا، اگر تشخیص دهند 
یکى از دســتاوردهاى ارزش هاى انقالب مورد تعدى قرار 
گرفته، وظیفه دارند بیایند و از آن دفــاع کنند. بنابراین، این 
موضوع جاى نگرانى ندارد، چون جزو وظایف ذاتى این نیرو 
اســت، البته با رعایت آنچه اخالق، رفتار و چارچوب و قواعد 
اسالمى خوانده مى شود.وى در پاسخ به سئوالى در مورد برخى 
مخالفت ها با این گشت ها و همچنین وظایف ناجا، ابراز داشت: 
تعارضى وجود ندارد. جایى که مباحث در حد این باشد که ناجا 
به عنوان ضابط اقدامات خود را انجام دهــد، این یک روال 
عادى دارد. خیلى از مواقع هست که یک نوع جرمى در جامعه 
به قدرى خودش را نشان مى دهد و عرض اندام مى کند که 

الزم است یک اقدام ویژه اى به صورت مقطعى انجام بشود.
حاجى دلیگانى ادامه داد: گشت هاى سپاه مقطعى است اما تا 
زمان رفع عارضه اى که به وجود آمده است. سپاه و بسیج در 
همه زمینه ها، براساس آنچه در قوانین وجود دارد مى توانند 
نقش خودشــان را ایفا کنند. لذا مى بینید که برهمین اساس 
نجات مردم در زلزله کرمانشاه ضرورت حضور آنها را مى طلبد.

وى اضافه کرد: به نظر من گشت هاى سپاه منافاتى با وظایف 
ناجا ندارد. اگر تداخلى وجود دارد، وظیفه مسئولین است که 

هماهنگى ایجاد کنند.
حاجى دلیگانى در ادامه در مورد نگاه این گشت ها به بحث امر 
به معروف گفت: تذکرات در بحث حجاب، آن هم در چارچوب 
اختیاراتى که داده شده و براساس آداب اسالمى انجام مى شود. 
در حوزه امر به معروف و نهى از منکر، وظایفى برعهده نیروهاى 
بسیج است. این گشت ها ممکن است با حضور در صحنه باعث 

انسجام نیروهاى مؤمن و انقالبى و بسیج شوند.

سابقه طرح گشت هاى بسیج
طرح بزرگ «حماســه خدمت و امنیت» نام طرحى متعلق 

به سازمان بسیج مســتضعفین است که با هدف پیشگیرى 
از ســرقت و ایجاد امنیت براى مردم در قالب گشــت هاى 
محله محور در سطح کشــور در حال اجرا است. بنا بر آنچه 
تاکنون درباره جزئیات این طرح اعالم شــده، قرار است با 
کاهش قابل مالحظه برپایى تورهاى ایســت و بازرســى 
بسیج، گروه هایى ســه الى پنج نفره متشکل از بسیجیانى 

که دوره هاى آموزشــى خــاص را گذرانده انــد، به صورت 
پیاده و سواره و بدون در اختیار داشــتن اسلحه، از غروب تا 
طلوع آفتاب در ســطح شهرهاى کشــور اقدام به گشتزنى 

کنند.
براى نخستین بار سردار غالمحسین غیب پرور، رئیس سازمان 
بسیج بیش از یک ماه پیش در یک نشست خبرى کلیاتى از 

برپایى این گشــت ها را اعالم کرد و گفت: در زمینه تأمین 
امنیت کشور برادران نیروى انتظامى در این زمینه اقدامات 
خوبى انجام داده اند و ما هم به کمک آنها آمده ایم و بنا داریم 
ایست هاى بازرسى بسیج را تقلیل داده و آن را به گشت هاى 
محله اى تبدیل کنیم، چارچوب این گشت هاى محله اى این 
است که افراد اول با احراز شرایط انتخاب مى شوند، سپس در 

دوره هاى آموزشى قرار مى گیرند و با هماهنگى قوه قضائیه و 
نیروى انتظامى فعالیت خواهند کرد. وى تأکید کرد: آنها مسلح 
نخواهند بود و به حریم خصوصى افراد وارد نخواهند شد و فقط 

تأمین امنیت را بر عهده مى گیرند.
وى در مورد ورود احتمالى این گشت ها به بحث امر به معروف 
خاطرنشان کرد: اگر بسیج جرم آشکارى ببیند، مى تواند ورود 
کند و براى جلوگیرى از آثار آن، براساس قانون عمل کند. هر 
نیروى بسیجى که آموزش هاى الزم را دیده باشد، مى تواند 
هنگامى که صحنه جرم علنى را مى بیند، براى جلوگیرى از 

بین رفتن آثار جرم، ورود کند.

گشت هاى محلى سپاه، مقطعى است

تذکرات در بحث 
حجاب، آن هم در 

چارچوب اختیاراتى 
که داده شده و 
براساس آداب 
اسالمى انجام

 مى شود. در حوزه 
امر به معروف و نهى 

از منکر، وظایفى 
برعهده نیروهاى 
بسیج است

نماینده شاهین شهر: خیلى مواقع جرمى به قدرى خودش را نشان مى دهد که
 الزم است اقدام ویژه اى به صورت مقطعى انجام شود
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تبدیل ساالنه 150 هکتار از 
اراضى آران به باغ 

 معاون فرماندار آران و بیدگل گفت: مقرر اسـت ساالنه 
150 هکتار از اراضى زراعـى آران و بیدگل به باغ تبدیل 

شود.
على محمد یوسـفیان اظهار داشت: متوسط بارندگى در 
آران و بیدگل در سال جارى 2/5میلیمتر بوده است که در 
مقابل حدود دو هزار و 600 میلیمتر تبخیر، وضع اسفبارى 

را به همراه دارد.
وى افزود: شهرستان آران و بیدگل به دلیل قرار گرفتن در 
کویر، از این قاعده مستثنى نیست و مى طلبد با توجه به 
منفى بودن بیالن آب سفره هاى زیرزمینى، تدابیر خاص 
متناسـب با اهداف برنامه ششـم توسـعه در شهرستان 

اتخاذ شود.

برپایى نمایشگاه کتاب با 
50درصد تخفیف درمبارکه

معاون دانشجویى، فرهنگى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
مبارکه گفت: در راستاى ترویج فرهنگ مطالعه و تشویق 
جوانان به  سـوى کتاب و کتابخوانى، نمایشگاه کتابى با 
بیش از هزار جلد و در 300 عنوان با تخفیف50 درصدى 
در دانشکده مدیریت و حسابدارى دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد مبارکه دایر شده است.
حاجـى کریمـى اظهارداشـت: کتـب ارائه شـده در این 
نمایشـگاه در موضوعات تاریخى، دینى، فلسفى، ادبى، 
اجتماعى، فرهنگى و... است که با 50 درصد تخفیف در 

اختیار عالقه مندان قرار مى گیرد.  

خبر

فرودگاه اصفهان در آبان 96 با اعزام و پذیرش 53 هزار و 
276 مسافر، نسبت به زمان مشابه ماه گذشته به رشد 28 

درصدى دست یافت.
بر اساس آمار ارائه شده از ســوى گروه آمار و اطالعات 
هوانــوردى و فرودگاهى اداره کل مخابــرات و فناورى 
اطالعات هوانوردى شرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوایى، 
آبان ماه امســال در فرودگاه بین المللى شــهید بهشتى 
اصفهان تعداد 431 پــرواز خارجى صورت گرفت که 53 

هزار و 276 مسافر اعزام و پذیرش شدند.
طبق این آمار، فرودگاه اصفهان رشد 28 درصدى در اعزام 
و پذیرش مسافر و رشد 23 درصدى در نشست و برخاست 

نسبت به ماه قبل داشته و در رتبه سوم بین فرودگاه هاى 
کشور در پروازهاى خارجى قرار گرفته است.

بر اساس آمار ارائه شــده، به طور کلى در آبان ماه سال 
جارى تعداد دو هزار و 228 پرواز انجام شده که به وسیله 
آنها 253 هزار و 529 مسافر اعزام و پذیرش شدند که این 
آمار گویاى رشد 13 درصدى در اعزام و پذیرش مسافر و 
رشد 15 درصدى نشست و برخاست نسبت به زمان مشابه 

در سال گذشته است.
همچنین در پروازهاى داخلى نیز تعداد هزار و 797 پرواز 
انجام شــده که تعداد 200 هزار و 253 مســافر اعزام و 

پذیرش شد.

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
طرح آموزش سبک زندگى اســالمى، از اواسط دى ماه 
امسال به صورت رســمى در جوار بقاع متبرکه اصفهان 

اجرا مى شود.
حجت االسالم والمسلمین حســن امیرى اظهارداشت: 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان با هدف ترویج زندگى 
به سبک اسالمى با محوریت بقاع متبرکه شاخص و تبدیل 
امامزادگان به قطب هــاى فرهنگى، در نظر دارد تا مرحله 
اول طرح آموزش ســبک زندگى اسالمى را با همکارى و 
مشارکت مربیان متخصص و آموزش دیده اجرا کند. وى 
افزود: این طرح در جوار حرم مطهر امامزاده محســن(ع) 

اصفهان، امامزاده زینب بنت موسى بن جعفر(ع) اصفهان و 
مقبره عالمه مجلسى(ره) اصفهان اجرا خواهد شد.

معــاون اداره کل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: بر همین اســاس، معاونت فرهنگى و 
اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با 
اعالم فراخوانــى اقدام به گزینش تعــدادى مربى از بین 
مراجعه کنندگان حوزه هاى علمیه کرد و 18 نفر مربى خواهر 
براى اجراى این مرحله انتخاب شدند که همه آنها به قم 
اعزام شده و پس از گذراندن دوره هاى تخصصى، مدرك 
مربیگرى براى اجراى این طرح را از سازمان اوقاف و امور 

خیریه دریافت کردند.

اجراى سبک زندگى اسالمى در 
بقاع متبرکه 

رشد 28درصدى پروازهاى 
خارجى فرودگاه اصفهان

اداره کل پزشکى قانونى استان اصفهان اعالم کرد: طى 
هشت ماهه امسال، 743 نفر در حوادث ترافیکى در این 
استان جان خود را از دست دادند که از این آمار، 172 نفر 

زن و 571 نفر مرد هستند.
بر اساس این گزارش، این آمار در مقایسه بامدت مشابه 
ســال قبل (179 زن و 614 مــرد) 6/3درصد کاهش 

داشته است.
این اداره کل افزود: بیشــترین تلفات حوادث ترافیکى 
با430 نفــر در جاده هــاى برون  شــهرى، 279 نفر در 
مسیرهاى درون  شهرى، 12 نفر جاده هاى روستایى و 

22 سایر گزارش شده است. 
همچنین در مدت فوق 17 هزار و 793 مصدوم حوادث 

ترافیکى به اداره کل پزشــکى قانونى استان اصفهان و 
مراکز تابعه مراجعه کرده اند که از این تعداد، چهار هزار و 

715 نفر زن و 13 هزار و 78 نفر مرد هستند.
بر این اساس، آمار مصدومان حوادث ترافیکى در هشت 
ماهه سال جارى در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 0/8 

درصد کاهش داشته است.

آغوش باز مرگ در جاده ها

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در 
مورد تعلق نگرفتن کانکس به کسانى که پیش از زلزله 

کرمانشاه مستأجر بوده اند، توضیحاتى ارائه داد.
غالمحسین خانى اظهار داشــت: براى مالکان منازل 
تخریب شده در زلزله کرمانشــاه پرونده تشکیل شده 
است. وى افزود: بر همین اســاس، مالک و مستأجر را 
به ستاد بازسازى سرپل ذهاب فراخواندیم و با تشکیل 
پرونده براى مستأجران، مبلغ پنج میلیون تومان اجاره 

بهاى بالعوض را به حساب آنان واریز مى کنیم.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان  
گفت: ما فضــاى کافى براى نصــب کانکس به تعداد 
همه مردم را نداریم. خانى یادآور شد: ما فقط به مالکان 
کانکس مى دهیم که در زمین ملک خود نصب کنند و 
هم اکنون در سرپل ذهاب 9 هزار مسکن وجود دارد که 
به تعمیر نیاز دارد، بنابراین مستأجران مى توانند با استفاده 

مبلغى که به آنان تعلق مى گیرد، مسکن اجاره کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان   
اظهار داشــت: در شهرستان ســرپل ذهاب پنج هزار 
واحد مسکونى به صورت 100درصد تخریب شده که 
به مالکان آنها کانکس تعلق مى گیرد؛ البته اگر مالک 
اجازه بدهد، مى توانیم به مستأجر هم کانکس بدهیم که 
در این زمین نصب کنند و مشکلى در این زمینه نداریم؛ 
بنابراین باید مالک و مســتأجر در این منطقه به توافق 
برسند. وى با اشاره به اینکه ما اجبار و اصرار نمى کنیم 
که مستأجران اجاره بها دریافت کند، افزود: تاکنون 14 
هزار و 900 واحد مسکونى را ارزیابى کرده ایم و پرونده 
هشت هزار واحد مسکونى نیز تکمیل شده است. وى 
ادامه داد: سه هزار و 500 پرونده نیز براى عقد قرارداد به 
بانک ها معرفى شده اند و وام هاى بالعوض آنها نیز هم 

اکنون در حال پرداخت است.

پرداخت 5 میلیون تومان وام بالعوض
 به مستاجران کرمانشاه

 حصروراثت 
هوشنگ اصالنى داراى شناسنامه شــماره 7 به شرح دادخواست به کالســه 1034/96 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ذبیح اله اصالنى بشناسنامه 
640 در تاریــخ 96/04/21 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1-هوشــنگ اصالنى ش ش 7، 2-زهرا اصالنى ش ش 963، 3-توران اصالنى 
ش ش 14، 4-اقدس اصالنى ش ش 4549، 5-محســن اصالنى ش ش 3632، (فرزندان متوفى)، 
6-فرنگیس مقدسى ش ش 13، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. 7057/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/9/715
 دادنامه

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده: 1205/96 شماره دادنامه:96/09/01-1611 
مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: على یزدانى به نشانى پلیس 
راه نجف آباد پشــت بانک ملى ســنگبرى صخره خوانده رجبعلى ابراهیمى به نشانى مجهول المکان 
بخواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شــعبه 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 على یزدانى بطرفیت رجبعلى ابراهیمى به خواسته مطالبه مبلغ 
سه میلیون تومان وجه یک فقره چک بشماره 9412/358597-07 به تاریخ 95/12/01 عهده بانک 
ملى بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه لغایت اجراى حکم. 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  مســتنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون تومان بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ دویست و پنجاه و دو هزار و پانصد تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه 
از مورخ 95/12/01 لغایت اجراى حکم 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 باشــد. 6880/م الف-قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/9/716
احضار متهم

 وفق ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى- شــماره نامه-9610113732301294 شماره پرونده: 
9609983732300891 شــماره بایگانى: 960946 در پرونده کالســه 960946 د 4 نظربه این که 
محمدرضا لطفى فرزند عبدالنبى متهم است به خیانت در امانت یک فقره چک بشماره 2/378376 به 
مبلغ پانزده میلیون ریال نظربه اینکه مشــارالیه در نشانى اعالمى شناخته نشده است لذا حسب دستور 
دادیار محترم شعبه و تقاضاى شکایت شاکى مهدى علیدوست فرزند عبدالحمید طبق ماده 115 قانون 
آئین دادرســى کیفرى دادگاههاى عمومى و انقالب مراتب یکبار دریکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و آگهى میشود و بدینوسیله به متهم مذکور ابالغ میگردد درروز دو شنبه تاریخ 96/11/10 ساعت 
10 صبح جهت رسیدگى به اتهام فوق الذکر در دادگســترى نجف آباد واقع در کمربندى جنوبى نجف 
آباد حاضر شوید. درصورت عدم حضور دروقت مقرر یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل، 
دادسرا غیابًا رســیدگى و تصمیم مقتضى اخذ خواهد نمود. 7075/م الف- ســبکتکین-دادیار چهارم 

دادسراى عمومى و انقالب نجف آباد/9/718
 ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان سعید رجایى فرزند اسداله باوکالت فرزانه سیف قلى پور دادخواستى به طرفیت پریوش جعفرى 
فرزند جالل بخواسته مطالبه مبلغ سیصد و دوازده میلیون ریال تقدیم دادگاههاى عمومى شهرستان 
نجف آباد نموده که جهت رســیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در 
نجف آباد ارجاع و به کالسه 960978ح2 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/11/10 و ساعت 8/30 
تعیین گردیده. بعلت مجهول المکان بودن خوانده پریوش جعفرى فرزند جالل و درخواست خواهان و 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. 7077/ م الف 

شفیعى- مدیرشعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد/9/719
 حصر وراثت

کیانوش طاهرى راد داراى شناسنامه شماره 26 به شرح دادخواســت به کالسه 144/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضان طایرى بشناسنامه 46 
در تاریخ 96/6/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحص ر است به: 
1- ایران باقرى باغبادرانى به ش ش 781 همســر متوفى 2- حسام طاهرى راد به ش ش 185 فرزند 
متوفى 3- داریوش طاهرى راد به ش ش82 فرزند متوفى 4- کیانوش طاهرى راد به ش ش 26 فرزند 
متوفى 5- بابک طاهرى راد به ش ش 3 فرزند متوفى 6- احســان طاهرى راد به ش ش 179 فرزند 
متوفى اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1247 شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان باغبادران /9/596

حصر وراثت
محسن جانقربان اصفهانى داراى شناسنامه شماره 198 به شرح دادخواست به کالسه 2689/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اشرف خزعلى بشناسنامه 
243 در تاریخ 96/8/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 5 فرزند به نام ذیل: 1- محسن جانقربان ش ش 198 فرزند 2- حمید جانقربان اصفهانى ش 
ش 298 فرزند 3- جمشــید جانقربان اصفهانى ش ش 249 فرزند 4- اقدس جانقربان اصفهانى ش 
ش 2205 فرزند 5- ســیامک جانقربان اصفهانى ش ش 861 فرزند 6- اشرف خزعلى فرزند 2430 

همسر متوفى و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت 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 و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 28574 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /9/630
حصر وراثت

زهرا افضلى خوراسگانى داراى شناسنامه شماره 9722 به شرح دادخواست به کالسه 2708/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا افضلى بشناسنامه 141 
در تاریخ 95/11/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 2 پسر و 1 دختر و همسر و پدر به نام ذیل: 1- جواد افضلى ش ش 7- 127212952 فرزند 2- فرهاد 
افضلى ش ش 1270334451 فرزند 3- فرحناز افضلى ش ش 3041 فرزند 4- زهرا افضلى خوراسگانى 
ش ش 9722 همسر متوفى 5- رمضانعلى افضلى خوراسگانى ش ش 186 پدر متوفى و الغیر. 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 و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 28575 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/631
حصر وراثت

رضا طاهرى داراى شناسنامه شماره 297 به شرح دادخواست به کالسه 2706/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى طاهرى بشناسنامه 8 در تاریخ 
96/7/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 7 فرزند 
و همسر به نام ذیل: 1- رضا طاهرى ش ش 297 فرزند 2- امیر طاهرى ش ش 4736 فرزند 3- على 
طاهرى ش ش 259 فرزند 4- محســن طاهرى ش ش 13080 فرزند 5- میترا طاهرى ش ش 55 
فرزند 6- کبرى طاهرى ش ش 1025 فرزند 7- لیال طاهرى ش ش 91 فرزند 8- حکیمه طاهرى ش 
ش 5 همسر متوفى و الغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28576 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /9/632
حصر وراثت

محمد تابش داراى شناسنامه شماره 244 به شرح دادخواست به کالسه 2707/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حســین تابش بشناسنامه 258 در تاریخ 
96/3/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 فرزند و 
همسر به نام ذیل: 1- محسن تابش ش ش 1938 فرزند 2- مسعود تابش ش ش 1308 فرزند 3- محمد 
تابش ش ش 244 فرزند 4- اختر تابشیان ش ش 375 همسر متوفى و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به  شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 28577 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/633
حصر وراثت

زهرا حقیقت داراى شناسنامه شماره 76737 به شرح دادخواست به کالسه 2715/96 ح/10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حقیقت بشناسنامه 43845 
در تاریخ 91/2/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
3 دختر و یک همسر: 1- زهرا حقیقت به ش ش 76737 نسبت با متوفى فرزند 2- مریم حقیقت به ش 
ش 197 نسبت با متوفى فرزند 3- عزت حقیقت به ش ش 949 نسبت با متوفى فرزند 4- طیبه دالوند 
به ش ش 340 نسبت با متوفى همسر و الغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28578 شعبه 10 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان /9/634
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک در باغ مشجر محصور   پالك  شــماره 606واقع درقطعه 6  نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مصطفــى نمازیان نجف آبادى   فرزند 
سیدحیدرعلى وغیره  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 96/10/18 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/9/27 

م الف: 7104 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/722
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 367/10 واقع درقطعه 7  نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حمید کاظمى  نجف آبادى   فرزند محمدصادق   در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/10/18 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/9/27 م الف7105حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/723
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 465/2 فرعى از 465واقع درقطعه 6  نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم بصیرت مصطفائى    فرزند على  در جریان ثبت 

است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/10/18 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/9/27 م الف 7106حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/724
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه    پالك  شماره 1026/8واقع درقطعه 7  نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عباسعلى جابرى  نجف آبادى   فرزند غالمعلى   در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/10/18 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/9/27 م الف 7107حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/725
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 419/5واقع درقطعه 11  نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم آزاده منتظرى  نجف آبادى   فرزند على محمد   در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/10/18 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/9/27 م الف 7108حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/726
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 332/1واقع درقطعه 4  نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدرضا براتى چشمه  فرزند نصراله   در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/10/18 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/9/27 م الف 7109حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/727 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 192/53 فرعى از 192/2واقع درقطعه 11  نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على قیصرى  ملک آبادى   فرزند ابوالقاسم  
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/10/18 
ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/9/27 م الف 7110 

حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/728
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک انارى پالك  شماره 890/4واقع درقطعه 10  نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم پروین وســهیال میرزائیان   فرزند عباس  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/10/18 ساعت 
8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/9/27 م الف 7111حسین 

زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/729
 دادنامه

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده: 1206/96 شماره دادنامه:96/09/09-1615 
مرجع رسیدگى کننده: شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: على یزدانى به نشانى 
پلیس راه نجف آباد پشت بانک ملى سنگبرى صخره خوانده محمدرحیمى به نشانى مجهول المکان 
بخواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت به کالسه 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 شــورا درخصوص دعوى على یزدانى بطرفیت محمدرحیمى به خواســته 
مطالبه مبلغ هفت میلیون و پانصد هزارتومان وجه دو فقره چک بشماره هاى 95/06/15-249441 
و 400397-94/12/10 عهده بانک صادرات بانضمام هزینه هاى دادرســى و خســارت تاخیرتادیه 
لغایت اجراى حکم. 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 هفت میلیون و پانصدهزارتومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و هشت هزار 
و هفتصد و پنجاه تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خســارت تاخیرتادیه از مورخ هاى 95/06/15 
و 94/12/10 لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مــى 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. 6881/م الف-قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/9/717
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه    پالك  شماره 1357/28واقع درقطعه 1 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم بتول صالحى  نجف آبادى   فرزند غالمعلى   در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/10/18 ساعت 
8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/9/27 م الف7112حسین 

زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/730
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 130/12واقع درقطعه 6  نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم مهناز صالحى  نجف آبادى   فرزند محمدرضا  در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/10/18 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/9/27 م الف7113حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/731
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 431/19واقع درقطعه 8  نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم رباب حاج اسمعیلى  نجف آبادى   فرزند حسن  در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/10/18 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/9/27 م الف7114حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/732
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 880/24 واقع درقطعه 9  نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مجتبى گلشادى قلعه شاهى  فرزند مصطفى  در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/10/18 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/9/27 م الف7115حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/733
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 354/5واقع درقطعه 7  نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى رســول مکاریان   نجف آبــادى   فرزند محمد وخانم 
معصومه خدائى فرزند جعفر   در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبــرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/10/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.م 

الف7116حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/734
ابالغ

شماره: 370/96ح4 در خصوص تحریر ترکه صادره با شماره دادنامه 527- 96/8/30 از شعبه چهارم 
شوراى حل اختالف زرین شهر با نام خواهان  ها شهناز، مهناز، لقمان، نخواسته، فاطمه، صغرى، اصالن، 
جمشید، زهرا همگى اسماعیل پوردشــتکى و خوانده قربانعلى اسماعیل پور قیم قانونى محجور رعنا 
اسماعیل پور مقتضى است کلیه ورثه نامبرده شــده و نمایندگان قانونى آنها و بستانکاران و مدیونین 
متوفى و کســان دیگرى که حقى بر متوفى دارند در روز چهارشنبه 96/10/27 ساعت 8/30 صبح در 
محل شوراى حل اختالف زرین شهر براى تحریر ترکه اموال مرحوم مندعلى اسماعیل پور حاضر شوند. 

م الف: 1213 دبیرخانه شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان  /9/721
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بیش از 214هزار هکتــار از مراتع طبیعى اســتان زیر 
پوشش بیمه هستند.

مدیر اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان گفت: در ســال زراعى 96-95، بیش از 
115هزار هکتار ازمراتع ییالقى و 98هزار هکتار از مراتع 

قشالقى استان بیمه شدند.
ابراهیم مســائلى، هدف از اجراى این طرح را، کمک و 
حمایت از مجریان طرح هاى مرتعدارى خسارت دیده بر 
اثر عوامل طبیعى دانست و افزود: این طرح مى تواند یکى 
از راهکار هاى اصولى سرمایه گذارى براى توانمندسازى 
جوامع روســتایى و مجریان و بهره برداران این بخش 

باشد. وى از بیمه شــدن 150خانوار بهره بردار استان با 
اجراى این طرح خبرداد و گفت: مرتع داران مى توانند با 
در دست داشتن پروانه چراى دام و یا طرح مرتع دارى به 
منظور نام نویسى در صندوق بیمه محصوالت کشاورزى 
و منابع طبیعى به بانک کشــاورزى شهرســتان محل 
سکونت خود مراجعه کنند.  مسائلى افزود: طرح هاى مرتع 
دارى به مدت شــش ماه در مقابل خطر ناشى از بالیاى 
طبیعى شامل خشکسالى، سیل و تگرگ زیر پوشش بیمه 
قرار مى گیرند.وى افزود:از وسعت ده میلیون و 700هزار 
هکتارى استان، شــش میلیون و 300هزار هکتار آن را 

مراتع تشکیل مى دهند.

مدیرکل حوزه هنرى اســتان اصفهان، یکپارچه سازى و 
ایجاد همبستگى بیشتر بین گروه هاى مختلف تئاتر اصفهان 

را برنامه حوزه هنرى در خصوص تئاتر استان دانست.
مهدى احمدى فر درخصوص برنامه هاى حوزه هنرى در 
زمینه تئاتر گفت: ما مى خواهیم حوزه هنرى حلقه اتصال 
گروه هاى مختلف تئاتر استان شــود. وى افزود: در حال 
حاضر ارتباط خوبى با گروه هاى مختلف نمایش اصفهان 
چه در تاالر هنر و چه در مجتمع فرهنگى-هنرى اســتاد 
فرشــچیان ایجاد کرده ایم و کارهاى مشترکى نیز با هر 

دوگروه انجام شده است.  
احمدى فر  با اشــاره به ضرورت ایجاد یکپارچگى در تئاتر 

اصفهان اضافه کرد: حوزه هنرى بر این اعتقاد اســت که 
کارهاى جزیره اى پاسخگوى نیاز یک کالنشهر در زمینه 
هنرهاى نمایشى نیست و باید کارهاى انفرادى افراد کم کم 
رنگ و بوى جمعى بگیرد.  وى درباره نقش حوزه هنرى در 
زمینه افزایش کارآیى کیفى نمایش در ســطح استان نیز 
گفت: در حال حاضر حوزه هنرى در عرصه هنرهاى نمایشى 
با دو رویکرد گسترش سخت افزارى و توسعه نرم افزارى پا 

به عرصه گذاشته است. 
احمدى فر ادامه داد: در بُعد سخت افزارى، ایجاد سالن پالتو 
و نمایش که اصلى تریــن معضل بچه هاى تئاتر اصفهان 

است، در اولویت کارى ما قرار دارد.

مراتع منابع طبیعى استان 
زیر چتر حمایتى بیمه

یکپارچه سازى گروه هاى 
مختلف تئاتر دراصفهان 

تعداد کانون هاى فرهنگى- 
هنرى مساجد باید بیشتر شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: 
اصفهان، استانى دینى اسـت و الزم است تالش هاى 
بیشـترى در این حوزه انجام شـود تا تعداد کانون هاى 

فرهنگى- هنرى مساجد استان بیشتر شود.
حجت االسالم  و المسلمین محمدعلى انصارى افزود: 
مسجد، اصلى ترین کانون تالش دینى است و در صدر 
اسـالم، محور تمام فعالیت هاى حاکمیت دینى بوده و 

انقالب اسالمى نیز از مساجد شکل گرفته است. 
مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمى اسـتان اصفهان 
با تأکید بـر لزوم داشـتن نـگاه کیفى بـراى فعالیت در 
کانون هاى فرهنگى- هنرى مسـاجد گفت: اصفهان 
استانى دینى اسـت و الزم اسـت تالش هاى بیشترى 
در این حوزه انجام شود تا تعداد کانون هاى فرهنگى- 
هنرى مساجد اسـتان افزایش یابد. وى گفت: تا پایان 
سـال هزار و 900کانـون فرهنگى- هنرى در سـطح 

استان فعالیت خواهند داشت.

کوچ پرندگان مهاجر به 
تاالب هاى اصفهان 

با خشکسـالى هاى چند سـال اخیر، جمعیت پرندگان 
مهاجِر آبگیرهاى اسـتان اصفهـان، 40 درصد کاهش 

داشته است.
در سال هاى گذشته با آغاز فصل کوچ پرندگان مهاجر، 
اصفهان در فصل سـرما میزبـان 20 هزار قطعـه انواع 
پرنده مهاجر بود که با خشک شدن زاینده رود و تاالب 
گاوخونى، این پرنـدگان در تصفیه خانه هاى فاضالب 
شاهین شـهر، جنوب، شـمال، شـرق و حوضچه هاى 
تصفیه خانه هاى پساب کارخانه هاى ذوب آهن، فوالد 
مبارکـه، قایقرانـى ذوب آهـن، دریاچه سـد گلپایگان، 
سـد حنا و بندها و آبگیرهاى اطراف تـاالب گاوخونى 

اتراق کنند.

برگزارى آزمون سراسرى 
حفظ قرآن کریم در نطنز

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان نطنز از 
برگزارى آزمون سراسرى حفظ و مفاهیم قرآن کریم در 

این شهرستان خبر داد.
على مشربى ادامه داد: این آزمون با دو موضوع حفظ و 
مفاهیم و در 24 رشـته برگزار مى شود که عالقه مندان 
در بحث حفظ، در 16 رشته و در بحث مفاهیم در هشت 

رشته مى توانند ثبت نام کنند. 
وى  در مورد زمان و مکان ثبت نام در این آزمون گفت: 
عالقه منـدان تـا 20 دى ماه سـال جـارى مى توانند با 
مراجعـه به مؤسسـات قرآنـى، خانه هاى قرآنـى و یا با 
مراجعه به پایگاه اینترنتى به نشـانىquranedu.ir در 

این آزمون شرکت کنند.

پلمب 14 واحد صنفى 
لوازم آرایشى و بهداشتى

رئیس پلیس امنیت عمومى فرماندهی انتظامى استان 
اصفهـان از پلمـب 14 واحـد صنفى لـوازم آرایشـى و 
بهداشـتى متخلـف در اجـراى طـرح بازدیـد و کنترل 

واحدهاى صنفى این پلیس در شهر اصفهان خبر داد.
اکبر عاصمى اظهارداشـت: در همین راستا مأموران از 
230 واحد صنفـى بازدید به عمل آوردند کـه در پایان، 
تعـداد 14 واحد صنفى بـه علت عدم رعایـت قوانین و 

مقررات مربوطه شناسایى و پملب شدند. 
وى از صدور اخطار پلمب بـراى 20 واحد صنفى دیگر 
خبر داد و گفت: همچنین از متصـدى 42 واحد صنفى 
دیگر نیز تعهد کتبى اخذ شد که در صورت عدم رعایت 
مقررات مربوطه، در موعد مقرر با برخورد قانونى مواجه 

خواهند شد.

ثبت ملى شدن
10میراث ناملموس عشایر

فریدون اللهیـارى، مدیر کل میـراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى اسـتان اصفهان اظهار داشت: 10 
میراث ناملموس عشایر استان اصفهان، تا پایان امسال 

ثبت ملى مى شود.

خبر

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: 
از سال گذشته تاکنون قهوه خانه هاى غیر مجاز در استان 
طبق قانون بسته شده و امکان بازگشایى قهوه خانه ها در 

اصفهان وجود ندارد.
مهدى رفیعى اظهار داشت: پلمب قهوه خانه هاى غیرمجاز 
در اصفهان بر اســاس یک خرد جمعــى و با هماهنگى 

دستگاه هاى مختلف صورت گرفت.
وى با اشــاره به اینکه پلمب قهوه خانه هاى غیرمجاز بر 
اساس قانون جامع مبارزه با دخانیات از سال 85 و اصالح 
ماده 13 قانون مواد خوردنى، آشامیدنى و بهداشتى صورت 
گرفت، افزود: اگر امروز قهوه خانه غیر مجاز بســته شده، 
برپایه سالیق شخصى نیست و بر اساس قانون، این کار 

صورت گرفته است.
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان با 
اشاره به اینکه قرار نیست، قهوه خانه غیرمجاز بازگشایى 
شود، تصریح کرد: پلمب قهوه خانه ها طى برگزارى جلسات 
متعدد کارگروه هاى سالمت، شوراى مبارزه با مواد مخدر، 
نیروى انتظامــى و در پى یک هماهنگــى کامل با تمام 

اعضاى این کارگروه صورت گرفت.
وى گفت: جمــع آورى قلیان ها در یــک اقدام جمعى و 
با فرهنگســازى در بین چایخانه داران و حتى اخطار به 
فروشندگان قلیان صورت گرفت که خوشبختانه توانستیم 
با همت جمعى، اقدام اساسى در راستاى این کار صورت 

دهیم.

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان از توقیف تعداد 
هشت دستگاه موتورســیکلت غیر مجاز سنگین به 

ارزش ده میلیارد ریال خبر داد.  
ســرهنگ حســن یاردوســتی گفــت: مأمــوران 
گشــت انتظامــی شهرســتان اصفهــان حیــن 
گشــتزنی مشــاهده کردنــد هشــت موتورســوار 
با موتورســیکلت هــاي ســنگین اقدام بــه انجام 
حرکات نمایشــی مى کنند. وى اظهارداشــت: این 
راکبــان موتورســیکلت ایجاد رعب و وحشــت می 
کردند که بالفاصلــه مأموران انتظامــى  وارد عمل

 شدند.

سرهنگ یاردوســتى با اشــاره به توقیف هر هشت 
دستگاه موتورسیکلت در عملیاتی ضربتی و سنجیده 
افزود: راکبان موتورســیکلت ها مــدارك قانونی را 

نداشتند که به مراجع قضائی تحویل داده شدند.
این مقام انتظامی بیان داشــت: ارزش موتورسیکلت 
هاي سنگین کشف شده توسط کارشناسان ده میلیارد 

ریال برآورده شده است.
سرهنگ یاردوســتی در پایان خاطر نشان کرد: ورود 
غیر قانونی موتورسیکلت هاي غیر مجاز و سنگین و 
استفاده از آنها جرم است و پلیس با اینگونه افراد برخورد 

قاطع و قانونی می کند.

توقیف موتورسیکلت هاى میلیاردى در اصفهان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
اعالم کرد: پیرو اجراى طرح رونق دولت، هم اکنون بازار 

مسکن از رکود کامل خارج شده است.
اسرافیل احمدیه افزود: بر اساس این طرح، سال گذشته 
بیش از 830 میلیارد تومان تســهیالت به بیش از هزار 
واحد صنعتى داراى شــرایط رکود اعطا شد. وى اضافه 
کرد: در چارچــوب اجراى این طرح، 20 هــزار میلیارد 

تومان تسهیالت به صورت سراسرى و بدون تقسیمات 
استانى تخصیص یافت و 183 میلیارد تومان به واحدهاى 

صنعتى پرداخت شد.
احمدیه ادامه داد: بانک هاى اســتان نیز آمادگى دارند 
معادل دوهزار میلیارد تومان تســهیالت به واحدهاى 

تولیدى(براى امور سرمایه در گردش) اختصاص دهند.
وى یکى از مهمترین برنامه هاى این طرح را، بازسازى و 

نوسازى واحدها به ویژه واحدهاى از کارافتاده اعالم کرد.
احمدیه اظهار داشــت: بیش از 9 هزار واحد صنعتى در 
استان وجود دارد که این برنامه، براى بیش از پنج هزار 
واحد در نظر گرفته شده اســت. رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان اصفهان  اضافه کرد: واحدهاى 
صنعتى باید به روز شوند و بر اساس نیاز و مقتضیات بازار 

به ویژه بازارهاى خارجى، تولیدات خود را انجام دهند.

بازسازى و نوسازى 
واحدهاى از کارافتاده استان

این برنامه، براى 5000واحد در نظر گرفته شده است

در مراســم ویژه اى، از مســتند «رؤیاى خالفت» روایتى 
از عملیات آزادســازى شــهر موصل در کتابخانه مرکزى 

شهردارى اصفهان رونمایى شد.
مستند حدود 45 دقیقه اى «رؤیاى خالفت» را سید مجتبى 
خیام الحســینى تهیه و کارگردانى کــرده، تصویربردارى 
این مســتند را روح ا... جوانى انجام داده است و نویسنده و 
تدوینگر این اثر ســید مهدى خیام الحسینى و گوینده آن 

ناصر طهماسب است.
تهیه کننده و کارگردان مســتند «رؤیــاى خالفت»، این 
مستند را گزیده اى از اتفاقات موصل عراق دانست و گفت: 
این مستند در موصل قدیم تصویربردارى شد که کار بسیار 

سختى بود.
سید مجتبى خیام الحسینى اظهار داشت: بعد از بغداد، موصل 
بزرگ ترین شهر عراق است و بسیارى از عملیات انتحارى 
از این شهر آغاز شد و در نهایت آزادسازى موصل از دست 
داعش، هشت ماه به طول انجامید. وى از همه عوامل این 
مســتند به ویژه تصویربردار آن، که در اوج گرما در تیرماه 

تصویربردارى مستند را انجام داد، تشکر کرد. 
در ادامه، مستند «رؤیاى خالفت» براى شرکت کنندگان در 

این مراسم، به نمایش درآمد.
سپس حسن شمشادى، خبرنگار صدا و سیماى جمهورى 
اسالمى که مدتى را در عراق و سوریه بوده، گفت: مستند 
«رؤیاى خالفت»، مستند واقع گرا و روشنگرانه اى است که 

امروز همراه با هنرمندان، اساتید و... در اصفهان دیدم که کار 
بسیار خوب و اثرگذارى است.

وى افزود: من خودم هشت سال در سوریه و عراق، جنگ را 
از نزدیک شاهد بودم و فرم به فرم این مستند که تولید آن 

کار سختى بود را لمس کردم.
شمشادى گفت: شاید بســیارى از افراد بتوانند خبرنگار، 
عکاس و مستندساز باشند ولى طبیعتاً خبرنگار جنگ نیستند. 
مثًال شاید همه فوتبال بازى کنند یا کشتى بگیرند، اما همه 
بازیکن حرفه اى فوتبال یا کشتى گیر نمى شوند و باید مراحل 
مختلفى را براى حرفه اى شدن طى کنند و البته مستندسازى 
در جنگ هم از این قاعده مستثنى نیست و همه نمى توانند 

در این کار موفق شوند.
خبرنگار صدا و ســیماى جمهورى اســالمى ایران اظهار 
داشت: هیچ دوربینى نمى تواند آنچه در موصل عراق گذشته 
را به تصویر بکشد و این مستند بخشى از آوارگى مردم در 

موصل را نشان مى دهد و تأکید مى کنم براى تهیه مستندات 
جنگ، نوشتن سناریو از قبل اشتباه است.

شمشادى گفت: از اطالعات همکارم جالل خالدى در این 
مستند به خوبى استفاده شــد و این مستند نگاه کوچک و 
گذرایى دارد به آنچه سه سال در موصل گذشت و در حقیقت 
قطعه کوچکى از یک پازل بزرگ را به نمایش گذاشته تا ما 
بیشتر تفکر کنیم. وى همچنین به همه دست اندرکاران به 
خصوص تصویربردار این مستند دست مریزاد گفت و افزود: 
امید است از اینگونه مستندسازان جنگ که براى تهیه مستند 
حتى حاضر هستند از جان مایه بگذارند و شهید زنده به شمار 

مى روند بیش از پیش حمایت شود. 
شمشادى با اشاره به جنایات داعش هم گفت: درخصوص 
داعش مى توان بسیار گسترده کتاب نوشت و یادمان نرود 
که وقتى داعش شکل گرفت مقامات آمریکایى یک پروسه 

هفت تا ده ساله براى مقابله با آنان اعالم کردند.
خبرنگار صدا و سیماى جمهورى اســالمى گفت: سردار 
سلیمانى پایان دولت داعش را اعالم کرد، اما این به معناى 
پایان تفکر داعش و... نیست و قاطعانه مى گویم داعش پروژه 
یک شبه نبود و بروز بحران در سوریه به نام اسالم و به کام 
رژیم صهیونیستى بود. این در حالى است که بیشتر کسانى 
که در موصل آزار دیده و کشته شدند اهل سنت بودند.  وى 
البته به برخى کاربران فضاى مجازى هم که مسائل را به 
تمسخر مى گیرند گفت: باید در میدان کارزار باشید و ببینید و 

احساس کنید و آن وقت قضاوت کنید.

مستند «رؤیاى خالفت» در اصفهان به نمایش درآمد

روایت هنرمندان اصفهانى از آزادسازى موصل

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: درخواست هایى که مبنى بر واگذارى 
کارخانه ریسباف اصفهان شده، در شوراى سیاستگذارى و 

کمیته راهبردى تصمیم گیرى مى شود.
فریدون اللهیارى با اشــاره به درخواست براى واگذارى 
کارخانه ریسباف اصفهان اظهار داشت: درخواست هایى 
که مبنى بر واگذارى کارخانه ریسباف اصفهان شده، در 
شوراى سیاستگذارى و کمیته راهبردى تصمیم گیرى 
مى شود. وى افزود: در حال حاضر ریسباف در اختیار وزارت 
راه و شهرسازى است و در این مورد فراخوان عمومى براى 
طرح هاى پیشنهادى درباره موزه ریسباف تهیه شده است.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: این طرح باید آماده شود و در شوراى 

سیاستگذارى و کمیته راهبردى راجع به عملیاتى شدن آن 
برنامه ریزى صورت گیرد.

وى بیــان کــرد: در واقع درخواســت ها بایــد در آنجا 
تصمیم گیرى شــود و پس از آن، با مشارکت کسانى که 

قصد در پیشبرد آن دارند، از طرح استفاده شود.
گفتنى است؛ ریسباف، دومین کارخانه ریسندگى اصفهان 
است، که در سال 1311 با مشارکت جمعى از سرمایه داران 
در اصفهان راه اندازى شد. این اثر در تاریخ 8 مرداد 1381 
با شــماره ثبت 6018 به عنوان یکى از آثار ملى ایران به 

ثبت رسیده است.

واگذارى «ریسباف»  در انتظار تصمیم میراث فرهنگى

برگزارى نمایشگاه 
آداب و رسوم

 شب یلدا 
معاون صنایع دستى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: با حضور 13 هنرمند جوان، نمایشگاه صنایع دستى و 
میراث ناملموس با موضوع«آداب و رسوم شب یلدا» در نقش خانه سنتى 

اصفهان برگزار مى شود.
جعفر جعفرصالحى اظهارداشــت: این نمایشــگاه با حضور 13 هنرمند 
جوان در رشته هاى قلمزنى، میناى نقاشى، ســراجى سنتى، زیورآالت 
ســنتى، نگارگرى، پارچه قلمکار، معرق چرم، منبت چوب، قالب بافى، 
بافته هاى سنتى، ملیله کارى، خوشنویسى و سرمه دوزى در گالرى نقش 
خانه هنرهاى سنتى برگزار مى شود. وى افزود: از آنجا که شب یلدا جزو 
میراث ناملموس کشور مطرح مى شود و آداب و رسوم خاصى در آن صورت 
مى گیرد و در حافظه معنوى و تاریخى ملت ما ثبت و ضبط است، مى توان 

نقش صنایع دستى را در این مراسمات پررنگ تر کرد.
جعفرصالحى خاطرنشان کرد: این نمایشــگاه تا یکم دى ماه از ساعت 
10 صبح تا 8 شب در نقش خانه هنرهاى سنتى در میدان امام(ره)، پذیراى 

عالقه مندان به هنر صنایع دستى است.

امکان بازگشایى قهوه خانه ها وجود ندارد

ىرىن نما ببررگزا
آآآداداببو رسو

 شششبی یلدلداا
هنرهنگى، صنا عییعیع دستىستىاداره کل میرثفاث ف ننونوناعاوعاونعاونعاونصناصص صن صناصناصنا مم
نتاناتانتانتانااصفهاصفهانان گفت: با حضور13 هنرمند جوان، نم 3ساساساااس
ممیراثیراثن ناملموس با موضوع«آداب و رسوم شب یلد

اصفهان برگزار مى شود.
جعفر جعفرصالحى اظهارداشــت: این نمایشــگگ
جوان در رشته هاى قلمزنى، میناى نقاشى، ســر
پارچه قلمکار، معرق چرم، منب ســنتى، ن نگارگگارگرىرى،
بافته هاى سسنتى مل، ملیلیلهکارى، خوشنویسى و سرمه
خخانانههنرههاى ساى سنتىنتىببرگزار مى شود. وى افزود: از
ممیراثراث ناملموس کشو کشور مطرح مى شود و آداب و رسو
لى ملت مت ما ثبت هظه معنوى و تاریخ ممىمىى گیردردو در حاف
ننققششش صنصنایع دستى را در این مراسم پات پررنگررنگ تر کر
جججعفعفرصصالحى خاطرنشان کرد: این نمایشمایشــگاــگاه تا
8 صصبح تا 8 شب در نقش خانه هنرهاهاى سنى سنتىتى در 100

ععالقالقه مندان به هنر صنایع دستى است.ست.

ساسان اکبرزاده


