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سر نخواستن یعقوب دعواست!شیوع آنفلوآنزا، عامل گرانى تخم مرغ استحمید فرخ نژاد به سیمرغ خواهد رسید؟افزایش حقوق نمایندگان 100درصد کذب است کودکان را در معرض هواى آلوده قرار ندهید ورزشاستانفرهنگ سالمت جهان نما

بایدها و نبایدهاى تغذیه اى در شب یلدا

آب پشت سد همچنان آب مى رود !
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اینستاگرام، مادر و دخترى را 

به هم رساند

همکارى رامبد جوان با «پالت»

سفر خارجى مکرر
 نمایندگان مجلس با البیگرى

5
حمزه اى: 

قضاوت درباره 
«آذر» را به زمان 

مى سپارم

3

در حالى که اخیراً برخى از عوامل فیلم ســینمایى 
«آذر» به رفتار نیکى کریمى در پشت صحنه این 
فیلم اعتراض کردند، محمد حمزه اى، کارگردان 
این فیلم سینمایى در مصاحبه ها یى صحبت هاى 

مختلفى را در مورد حواشى فیلم خود مطرح مى کند. 

3 تردد تردد 7070 هزار خودروي فرسوده در اصفهان هزار خودروي فرسوده در اصفهان
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جدایى
 شهاب حسینى

 از «شهرزاد» 
تکذیب شد

مواد غذایى که از قدیم براى جشن شب یلدا مردم در نظر مى گرفتند، بسیار مفید بود که این مواد غذایى 
شامل انواع آجیل و میوه هاست. یک کارشناس تغذیه باید ها و نباید هاى تغذیه اى در شب یلدا را تشریح 
کرد و گفت: دانه هاى انار باید حتماً جویده شوند و در غیر این صورت دور ریخته شوند، چرا که سیستم 

گوارشى دچار اختالل خواهد شد.

مواد غذای
شامل ان
کرد
وگو ل ر چ ى

6

حاال از شما انتـظار  داریم!

4 5

 هفته پیش در نصف جهان نوشتیم که بن بست سپاهان در مذاکره با گلرهاى ایرانى 
باعث شد تا رویکرد این باشگاه به سوى گلرهاى ملى پوش خارجى تغییر پیدا کند. یکى 
از مهمترین دغدغه هاى باشگاه سپاهان این روزها جذب یک گلر مناسب بود تا ضعفى 
که در این پست در نیم فصل نخست داشت را بپوشاند و بتواند حضورى قدرتمندتر در نیم 
فصل دوم رقابت ها داشته باشد.

 هف
باعث
از مه
ای که در

هاسانى و 
عالمه تقریبًا 
زرد شدند!

آگهى مناقصه عمومى خدمات شهرى

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

شــهردارى درچه درنظــر دارد براســاس بودجه ســال 1396 و مصوبــه شــماره 96/821/ش مورخ 1396/08/29 شــوراى اســالمى شــهر
 "وظایف خدمات شهر" را از طریق مناقصه عمومى به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

موضوع آگهى: 
الف) واگذارى عملیات تنظیف، رفت و روب و حمل زباله شهرى 

ب) حفظ و نگهدارى فضاى سبز و تأسیسات مربوطه 
اعتبار اولیه: 27/000/000/000 ریال

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: پنج درصد مبلغ کل برآورد اعتبار (1/350/000/000 ریال) به صورت ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى در وجه شهردارى 
درچه.

تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از زمان نشر آگهى نوبت دوم به مدت 10 روز
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه حراست شهردارى: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1396/10/11 

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایى پیشنهادات: ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1396/10/12 در ساختمان ادارى شهردارى درچه.
نحوه اجراى پروژه و سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه و ضمائم آن درج گردیده است.

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.
شرایط: 

1. کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى داراى تأیید صالحیت و رتبه بندى معتبر با رعایت ظرفیت خالى (مجاز) و ارجاع کار
2. توانایى ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات عقد پیمان

3. داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه هاى مذکور.
آدرس دریافت اسناد مناقصه: درچه- میدان امام- ابتداى خیابان نواب صفوى- ساختمان شهردارى

تلفن: 33762045- 031 داخلى 17 و 18    www.dorchehcity.ir :وب سایت شهردارى

نوبت دوم
شهردارى درچه

آگهى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید ذیل را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح 
انجام دهد.

چاپ دوم

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه
6/360/000/000جارىخرید لوله فوالدى اسپیرال، قطر اسمى 1400 میلیمتر265- 4- 96

خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت کوپلر سرخود در قطر 266- 4- 96
1000 میلیمتر جهت منطقه نجف آباد

عمرانى اسناد 
560/000/000خزانه

خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت کوپلر سر خود در اقطار: 267- 4- 96
200، 250 و 400 میلیمتر جهت مناطق: (نجف آباد، خوانسار و فریدن)

عمرانى اسناد 
932/000/000خزانه

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 96/09/29

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/10/09
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/10/10

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031
(داخلى 388)

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (4338، 1396)

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

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.  

شرکت گاز استان اصفهان

نوبت دوم

قدر این اعتمادها را بدان آقاى کرانچار

در یک هفته اخیر میزان ذخیره آب پشت سد از 148 به 143میلیون متر مکعب رسیده است

انتقاد از نیکى کریمى 
به آقاى کارگردان هم رسید 5

حمزه
قضاوت
«آذر»
مى سپ
در حالى که اخ
«آذر» به رف

فیلم اعتراض
این فیلم سی
مختلفى را در مورد

انتقاد از نیکى کر
به آقاى کارگرد

نکـــونام نکـــونام 
روى ابرها!روى ابرها!
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عضو کمیسیون فرهنگى مجلس از سفر خارجى بیش از 
اندازه برخى از نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: برخى 
از این ســفرها با البیگرى صورت مى گیــرد که نگران 

کننده است.
حجت االســالم و المســلمین احدآزادیخواه برخى از 
ســفرهاى خارجى نمایندگان مجلس را غیر مفید و غیر 
ضرور دانست و گفت: این نمایندگان بیش از حد معمول 
و حتى دو برابر دیگران به خارج از کشور سفر مى کنند که 

موجب انتقاد و اعتراض دیگر نمایندگان هم شده است.
وى با اشــاره به پیامدهــاى منفى این ســفرها افزود: 
نماینده اى که مرتب در سفر باشد و بعد از بازگشت به فکر 

جور کردن سفر بعدى است، چگونه به وظیفه نمایندگى 
خود مى رسد. عضو کمیسیون فرهنگى مجلس با بیان 
اینکه این دسته از نمایندگان نه به وظیفه نظارتى خود مى 
رسند و نه وظیفه قانونگذارى، افزود: به هم خوردن نظم 
ادارى مجلس و درست شدن ذهنیت در جامعه و حتى بین 

خود نمایندگان، از دیگر این پیامدهاست.
حجت االســالم و المســلمین آزادیخواه با اشــاره به

ریشه هاى این سفرهاى خارجى گفت: یکى از زمینه هاى 
افراط نمایندگان براى رفتن به این سفرها، دستگاه هاى 
اجرایى، مؤسسات و نهادهاى عمومى و مردمى هستند که 

زمینه سفرها را فراهم مى کنند.

على الریجانى در جلسه علنى دیروز (سه شنبه) مجلس 
به دو اخطار علیرضا ســلیمى نماینده محالت و کاظم 
دلخوش نماینده صومعه ســرا درباره انتشار اخبارى در 
خصوص افزایش 70 درصدى حقوق نمایندگان و بودجه 
مجلس پاسخ داد. الریجانى با تأکید بر اینکه کل بودجه 
مجلس اندك است، گفت: اضافه شدن 70 درصد به حقوق 
نمایندگان100درصد کذب اســت و چنین چیزى وجود 

ندارد باید حرف ها به قاعده زده شود.
وى در عین حال گفت: ما در هیئت رئیسه بحث کردیم 
که بودجه امسال مجلس را کاهش دهیم بر همین اساس 
کل بودجه مجلس را امسال به دلیل مشکالت کشور در 

حد توان کاهش دادیم. ما حرفى نداریم اگر مى خواهند 
بودجه مجلس را کاهش دهند. لذا افزایش 70 درصدى 
حقوق و بودجه مجلس 100 درصد خالف است و چنین 
عدد و رقمى وجود ندارد. الریجانى با طرح این انتقاد که 
چرا حرف هایى زده مى شود که ذهن ها را خراب مى کند، 
گفت: برادران و کسانى که پوپولیسم را تقبیح مى کردند 

خودشان دچار پوپولیسم کذب شده اند.
الریجانى گفت: انگار مســابقه اى براى تخریب روحیه 
مردم به وجود آمده است، ما اکنون بیشتر از اینکه به عدالت 
اقتصادى در کشور نیاز داشــته باشیم به عدالت اخالقى 

نیاز داریم.

سفر خارجى مکرر نمایندگان 
مجلس با البیگرى

افزایش حقوق نمایندگان 
100درصد کذب است

اهل تئاتر نیستند!
  ایسنا| مصطفى محبى، مدیرکل زندان هاى
 اسـتان تهران گفته: زندانیـان امنیتـى و چهره هاى 
خبرسـاز مانند بابـک زنجانـى و مهدى هاشـمى در 
هفدهمین جشـنواره تئاتر زندان هاى سراسـر کشور 

حضور ندارند؛ چراکه آنها اهل تئاتر نیستند.

ماست مالى مى خواهد!
عبـاس امیرى فـر، یکـى از    انصاف نیوز |
نزدیک ترین روحانیون به محمود احمـدى نژاد که از 
شهریور پارسـال مواضع انتقادى نسـبت به او گرفته 
اسـت، درباره  ضرب االجـل رئیس جمهور سـابق به 
قوه قضائیه گفت: اگر پرونـده  اطرافیانش را بر خالف 
قانون ماسـت مالى کنند، احمـدى نژاد هـم تمام این 

حرف ها را کنار خواهد گذاشت. 

درخت و سیاست 
  تسنیم| محسن هاشمى رفسـنجانى، رئیس 
شوراى شهر تهران دیروز طى سـخنانى در این شورا 
با توجه به بحـران آلودگى هوا و تعطیلـى مدارس، به 
مصرعى از زنده یاد سهراب سپهرى اشاره کرد و افزود: 
جاى مردان سیاست، بنشانید درخت که هوا تازه شود.

فائزه و حجاب
  ایسنا| فائزه هاشمى  در دانشگاه زنجان گفته 
آیا حجاب اجبارى، زنان ما را با حجاب تر کرده است؟ 
جامعه امروز ما با بى حجابى و بدحجابى درگیر است و 
حجاب تقویت نشده است و به تبع آن دین نیز تقویت 
نشده است. در صدر اسـالم نیز مسائل اسـالمى را با 
اجبار به مردم تحمیل نمى کردند چرا که این مسـائل 
اثر منفـى مى گـذارد و ضد تبلیغ مى شـود. مـا باید در 

سیاست هاى مان عقالنیت را وارد کنیم.

انتخابات عراق 
نگران کننده است 

  انتخاب| سرلشـکر سـیدیحیى رحیم صفوى، 
دستیار و مشاور عالى فرمانده کل قوا به انتخابات سال 
آینده عراق اشـاره کرد و با تأکید بـر اینکه باید نگران 
انتخابات 2018 عراق باشـیم، اظهار داشـت: با توجه 
به اینکه به زودى تولید نفـت در عراق به باالى هفت 
میلیون بشـکه مى رسـد، چنانچه تغییراتى در ترکیب 
مجلـس و دولت شـیعه عـراق ایجـاد شـود، در آینده 

مشکالتى براى ما پیش خواهد آمد.

چه خبر از رحیمى؟
  ایسنا| وکیل محمدرضا رحیمى، معاون اول 
محمود احمدى نـژاد در دولت دهم با تشـریح آخرین 
وضعیت موکلش ودرباره اینکه وى معموًال در مرخصى 
به سر مى برد گفت: رحیمى همچنان در زندان است و 
در طول سه سال زندان، سه بار در بیمارستان بسترى 
شده و طبق قانون و تنها در زمان فوت همسر و ازدواج 

دخترش از مرخصى استفاده کرده است. 
کورش روشن گفت: 34 سال کار مدیریتى در سطوح 
باالى هر سـه قوه، خستگى جسـمى و روحى زیادى 
براى وى ایجاد کرده اسـت و نه تنهـا فعالیت خاصى 
در رابطه  با فعالیت سیاسـى ندارد بلکه عالقه مند هم

 نیست.

پاسخ کنایه آمیز به 
صداوسیما 

  تابناك| حسام آشـنا، مشـاور روحانى نوشت: 
سـهم خواهى رادیدم.نعل وارونه بخش سیاسى شده 
صدا و سیما در دامن زدن به پویش سفارشى پشیمانى، 
خوب از کار درنیامده اسـت. شـما که امکانـات دارید! 
پس بیشـتر تالش کنید، بیشـتر از بى بى سى و من و 
تو استفاده کنید، فیلم هاى آرشـیو محرمانه را بیرون 
بکشید، از نویسندگان خالق ترى استفاده کنید؛ شاید

 بشود.

توئیتر
شاگردى زنان ایرانى!

  ایلنا| در پى وصــول خبــرى مبنى بر 
برگزارى کالس هاى مختلط آموزشى آرایشگرى 
زنانه توســط مربیان مرد خارجى و جذب زنان 
آرایشگر به خارج کشور، شناسایى آنان در دستور 
کار پلیس امنیت تهران بزرگ قرار گرفت. بعد از 
بررسى ها مشخص شد کارگاه آموزشگاهى در 
شمال غرب پایتخت با دعوت از یک مربى مرد 
ترکیه اى به صورت مختلط در یک آرایشگاه زنانه 
برگزار مى شــود. پس از هماهنگى هاى قضائى 
مأموران وارد محل شدند که تعدادى مرد و زن به 
صورت مختلط در حال اجراى آموزش آرایشگرى 
بر روى کالهگیس و مدل هاى انســانى بودند. 
متولى برگزارى کالس ها که اهل تهران بود در 
تحقیقات اعالم کرد با تبلیغ در اینستاگرام افراد را 

جذب و مبالغى از آنان دریافت مى  کرد.

جواب جالب به خواستگار
  نامه نیوز |  این روزها همه قومیت ها 
رو به زندگى شهرى آورده اند و دیگر سنت هاى 
قدیمى نقــش کمرنگ ترى در شــیوه جواب 
خواســتگار دادن را دارند. یکى از این شــیوه ها 
براى دختران قشقایى بود که جواب خواستگار 
خود را با هنر مى دادند. اگرجــواب دختران بعد 
از خواســتگارى مثبت بود، قالى با نقش شیرى 
که دمش روبه باالســت، مى بافتند و براى فرد 
مى فرستادند! دم پایین شیر در قالى نشان دهنده 

جواب منفى بود.

علیه سارى؟!
  خبر آنالین | وزیــر آمــوزش و پرورش 
در پاســخ به یکى از نماینده هاى مجلس درباره 
سه اشــتباه عجیب در دو کتاب درسى جغرافى 
و تعلیمات اجتماعى از رئیس سازمان پژوهش و 
برنامه ریزى آموزش و پرورش خواست موضوع 
را به طور ویژه پیگیرى کند. پیش از این نماینده 
سارى درنامه اى به وزیر آموزش و پرورش نوشته 
بود اینکه مرکز استان مازندران شهرستان بابل 
ذکر شده، نام رودخانه تجن سارى حذف شده و 
نام فرودگاه سارى به نام بابلسر درج شده، باعث 

خشم مردم سارى شده است.

فروش الکچرى 
گوشت گوساله 

یــک قصابــى الکچرى    افکار نیوز |
اقدام به عرضه گوشــت نوعى گوساله کرده که 
قیمت هر کیلو از آن حــدود یک میلیون تومان 
اســت. یک شــرکت تولید این گوشت مدعى 
اســت با اســتفاده از نوعى تغذیه خاص براى 
نژادى از گاو و گوســاله ها، بهترین گوشت را از 
نظر کیفیت در اختیار مشترى قرار مى دهد. این 
شرکت فقط در یکى از برج هاى معروف شمال 
تهران فروش حضورى دارد و در کنار آن اقدام 
به فروش اینترنتــى محصوالت الکچرى خود 
مى کند. در همین حال مدیرکل اداره دامپزشکى 
اســتان تهران با بیان اینکه پرورش الکچرى 
گوساله در کشور حقیقت ندارد، گفت: برخورد با 

این تخلف در دست پیگیرى است.

چرا مستأجران 
کانکس نمى گیرند

جــودى،  مجیــد    تابناك | 
مدیرکل دفتر نوسازى و بهسازى بنیاد 
مســکن درباره اینکه چرا فقط مالکان 
ســاختمان هاى تخریب شده کانکس 
گرفته اندگفت: اگر به مســتأجرانى که 
خانه شان در زلزله کرمانشاه آسیب دیده 
کانکس بدهیــم، با توجه بــه اینکه مالک 
نیستند قطعًا در فضاهاى عمومى شهر مستقر 
مى شوند و سیماى شهر پس از مدتى تبدیل 

به نوعى حلبى آباد خواهد شد.

مرمت قرآن مقدس و تاریخى «نُگل» واقع در روســتاى 
گردشگرى نگل از توابع شهرســتان سنندج پس از ماه ها 
تالش توســط گروهى از مرمتگران کشور به پایان رسید. 
سیدمحســن علوى، مدیــرکل میراث فرهنگى اســتان 
کردســتان گفت: قرآن مقدس نگل یکى از قدیمى ترین 
قرآن هاى تاریخى کشور اســت و به شماره 2 در فهرست 
آثار ملى منقول ثبت شده و نگارش آن خط کوفى است. وى 
افزود: با توجه به شرایط نامناسب نگهدارى قرآن در گذشته 
و چند بار سرقت، این قرآن مقدس دچار آسیب هاى زیاد و 
جدى شده بود و مرمت آن یکى از آرزوهاى میراث فرهنگى 
بود که به دلیل تقدس، عالقه وافر، احترام و قرابت زیاد اهالى 
به این اثر ارزشمند امسال با وجود نبود اعتبار، توانستیم قدمى 

بسیار مهم در این زمینه برداریم.
روستاى نگل در 65 کیلومترى ســنندج به واسطه قرآن 
گرانبهایش سال هاست توجه گردشگران و مسافران زیادى 
را به خود جلب کرده اســت. پدید آمدن این روستا و قرآن 

تاریخى اش هم حکایت جالبى دارد.
داستان از جایى شروع مى شود که حدود هزار سال پیش، 
یک روز چوپانى براى چراندن گوســفندانش از مسیر این 
روستا عبور مى کند؛ دیدن ُگلى بسیار زیبا او را وسوسه مى 
کند که آن را بچیند. وقتى چوپان ُگل را از دل خاك بیرون 
مى آورد، چاله اى پدید مى آید که در آن صندوقچه اى پدیدار 
اســت؛ چوپان که به تنهایى نمى تواند صندوقچه را ازدل 
خاك بیرون آورد، اهالى روستا را باخبر مى کند، مردم روستا 
نیز صندوقچه را بیرون مى آورنــد که در آن قرآن بزرگى را 
مى یابند و گویا بر پوست آهو نوشته شده است؛ اهالى این امر 
را به فال نیک گرفته و در همان مکان مسجدى مى سازند و 
روستاى نگل را نیز که چند کیلومتر دورتر از مکان امروزى 
آن قرار داشته به این محل جدید انتقال مى دهند. اعتقاد بر 
این است که چون این قرآن در اثر توجه چوپان به ُگلى زیبا، 
کشف شده است، این محل به «نوگل» معروف شده که به 

مرور زمان به «نگل» شهرت یافته است.
قرآن این روســتا در داخل مسجدش جاى گرفته که بنا به 
اعتقادات و باورهاى مردم یکى از چهار قرآن خطى است که 
در زمان خلیفه سوم به رشته تحریر در آمده و به چهار اقلیم 
دنیا فرستاده شده است؛ براساس شواهد و شیوه  نگارش و 
اعراب گذارى آن احتماًال این قرآن متعلق به سده  چهارم یا 

پنجم ه.ق است.
این قرآن یکبار در سال  1371 به سرقت رفت که با تالش 
نیروى انتظامى کشف شد و طى مراسم باشکوهى، با شرکت 

هزاران نفر از مــردم به محل خود برگردانده شــد؛ در این 
مراسم ده ها رأس گاو و گوسفند قربانى شدند. آخرین بار نیز 
در مردادماه سال 1383 به سرقت رفت که اواخر آذر همان 
سال در جهرم استان فارس کشف و به محل خود در مسجد 

روستاى نگل برگردانده شد.
چند سال پیش هیئتى از تهران براى مطالعه، بررسى و مرمت 
این اثر تاریخى به روستاى نگل مراجعت کردند که بعد از 
بررسى اثر، مردم روستا از انتقال قرآن به پژوهشکده سازمان، 
براى مرمت امتناع کردند. مردم روستا اعتقاد زیادى به این 

کالم الهى دارند و در حل مشکالت و گرفتارى هاى زندگى 
خود از آن یارى مى جویند و قسم دروغ به آن را گناهى بزرگ 

و نابخشودنى مى دانند.
به  دلیل اهمیت تاریخى این قــرآن و نیز جایگاه بارز آن در 
اعتقادات مردم منطقه، مقام معظم رهبرى براى محفوظ 
ماندن قرآن از دستبردهاى احتمالى دستور دادند جایگاهى 
محکم و مطمئن بــراى نگهدارى این قرآن بســازند که 
هم اکنون قرآن در محفظه  شیشه اى ضد گلوله نگهدارى 

مى شود.

مرمت یکى از مهمترین قرآن هاى ایران به پایان رسید

روستاى «نُگل» به هدیه  آسمانى اش مى نازد

«ماریا کوماندنایا»، مجرى زن مراسم قرعه کشى جام جهانى احتماالً 
هرگز در طول زندگى اش تا این اندازه در دید افکار عمومى نبوده و 
شــاید تا آخر عمرش هم هیچ وقت دوباره وزنه سنگین توجهات 
عمومى را تا این اندازه تجربه نکند. روزنامه «فرهیختگان» با او درباره 
این مراسم صحبت کرده که بخش هایى از اظهارات او که مربوط به 

انتخاب لباسش است را مى خوانید: 
*من خودم لباسى را که پوشیدم انتخاب کردم و این سبک همیشگى 
من است. ساده و روشن است، اما باید بگویم من نظرات هواداران 
ایرانى را هم در اینســتاگرام خواندم که از من سئوال مى کردند و 

مى خواستند لباسى بسته بپوشم. من به سنت و فرهنگ شما (ایران) 
احترام مى گذارم، اما لباس سیاهى که در مراسم پوشیدم فقط و فقط 
انتخاب خودم بود. بسیار خوشحالم که ایرانى ها نیز توانستند با این 

انتخاب به راحتى مراسم قرعه کشى را ببینند.
*موضوع لباس و نظراتى که در اینستاگرام براى من گذاشته شد، 
اصالً باعث رنجش من نشد و حتى  مى خواهم از تمام رسانه هایى که 
به این موضوع پرداختند، تشکر کنم. آنها براى من یک حامى بزرگ 
محسوب مى شوند. من براى انتخاب لباسم بسیار تحت فشار بودم 
اما از قبل مى دانستم چیزى که به دنبال آن هستم، قطعاً هواداران 

ایرانى را هم خوشحال خواهد کرد.
*من این را مى دانســتم که هواداران ایرانى توانسته اند به 

صورت زنده مراسم قرعه کشــى را ببینند، چراکه من لباسى 
مناسب پوشیده بودم. این را متوجه شــده بودم که میلیون ها 
نفر از مردم ایران نگران این هستند که مبادا مراسم قرعه کشى 
سانسور شــود و به همین دلیل در توییتر نوشتم:«ایرانى ها، 

خوشحال هســتید؟» من امیدوار بودم که مردم کشور شما 
از این اتفاق که به صورت زنده مراسم را دیدند، خوشحال 

شده باشند.

مجرى زن مراسم قرعه کشى جام جهانى:

لباسم را به دلیل فشار ایرانى ها انتخاب نکردم

شایعه تخلیه شهر «سرابله» در استان ایالم تکذیب شد. این 
شایعه بعد از آن قوت گرفت که اهالى شهر از شنیده شدن 
صداهایى شبیه انفجار وحشت زده شده بودند. گفته مى شود 
این صداها مشابه صداهایى است که قبل از زمین لرزه در 
استان کرمانشاه شنیده شــده بود. احمد کرمى، مدیرکل 
مدیریت بحران استاندارى ایالم در این باره اظهار داشت: 
سه مرجع قانونى نظر کارشناسى خود را به صورت مکتوب در 
خصوص وضعیت شهر سرابله اعالم مى کنند، بنابراین مردم 
این شهر اســترس و واهمه اى نداشته باشند و به شایعات 

فضاى مجازى توجه نکنند.
اما ابراهیم حق شــناس، معاون برنامه ریزى و پشتیبانى 
پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى که براى بررسى وضعیت 
شکاف هاى در حال باز شدن  مناطق زلزله زده کرمانشاه به 
آن استان رفته بود درباره مشاهداتش مى گوید: عجیب تر از 
همه اینها تماسى بود که از ایالم با ما گرفته شد. مدیریت 
بحران آنجا اعالم کرد مردم وحشت زیادى دارند و در شهر 

سرابله صداهاى عجیبى شنیده مى شود که شبه انفجار است. 
به آن منطقه رفتیم و مردم گفتند که این صدا ها در زمان زلزله 
شروع شده و ادامه نیز پیدا کرده است و سئوال این بود که چرا 

این پس لرزه ها شبه انفجار ایجاد کرده است. چهار ایستگاه 
لرزه نگارى در این مناطق ثبت کردیم و صدا ها را شنیدیم. 
شبى را در این منطقه به صبح رساندیم که صداى خش خش 
سنگ ها که به حرکت درآمده بودند به وضوح شنیده مى شد، 
اما این صدایى نبود که مــردم از آن حرف مى زدند. صداى 
انفجار را در ساعت 4 عصر در زمان جلسه  با فرماندار شنیدیم 
و واقعاً شبه انفجار بود. در آن منطقه ترك هایى روى دیوار ها 
مشاهده شد که عجیب بود. به نظر مى رسد که در منطقه 
سرابله با دو پدیده مواجه هستیم؛ ریزش غارهاى آهکى و 
فروچاله ها در زیر شهر و لغزش در باالدست؛ از همین رو  در 
حال حاضر ده دستگاه لرزه نگارى به منطقه ارسال شده است 
و در حال بررسى دقیق این مسئله هستیم. اخطار براى تخلیه 
منطقه داده ایم، چرا که شاید این مسئله براى شهر خطرناك 

باشد. البته ممکن است این قضیه فورى نباشد، 
اما این به این معنا نیست که این مسئله 

براى منطقه خطرناك نباشد. 

«سرابله» تخلیه مى شود؟

دکتر منوچهر دوایى، نخستین رئیس دانشگاه جندى شاپور 
پس از انقالب، از پزشــکانى اســت که در دوران جنگ در 
خوزستان ماند. وى در میان خاطراتش از آن دوران، از انجام 
عمل جراحى روى پاى شهید مصطفى چمران در اتاق عمل 

بیمارستان گلستان اهواز مى گوید. 
دوایى  اظهار داشت: در جنگ سوســنگرد با نیروهاى بعث 
عراقى پس از فتح سوسنگرد مجروحان زیادى به بیمارستان 
گلستان اهواز منتقل شدند و در بین این مجروحان فرمانده 

کل عملیات، شهید چمران نیز حضور داشت. 

 دوایى ادامه داد: استخوان ران شــهید چمران بر اثر اصابت 
خمپاره له و دچار خونریزى شــده بــود. آن زخم، زخم بدى 
بود زیــرا قطعات گلوله خمپــاره، علــف و گل و الى و هر 
آنچه فکر مى کنید در زخم هاى جنگى یا زخم هاى ســوانح 
طبیعى وجود دارد و در واقع این زخم هــا، زخم هاى عادى

 نیستند. 
وى گفت: آن روز در اتاق عمل بیمارســتان گلستان اهواز 
یک جراحى دیگر هم در حال انجام بود و ما به دلیل کمبود 
امکانات مجبور شــدیم دکتر چمران را در گوشه اى از اتاق 

عمل و با اندك وسایل در دســت و بدون بیهوشى جراحى 
کنیم. مجبور شدیم بدون دستگاه بیهوشى و با تنها با استفاده 
از داروهاى آرامش بخش جلــوى خونریزى دکتر چمران را 
بگیریم. حین انجام عمل جراحى از پشت پرده اى که جلوى 
صورت بیمار کشیده مى شود، از وى پرسیدم چه وضعى دارید؟ 
در پاسخ گفت: شما کار خودتان را انجام مى دهید و من هم کار 
خودم را انجام مى دهم. در طول مدت جراحى دکتر چمران 
به هوش بود و در حال دعا و صحبت با خداوند و قرائت آیات 

قرآن بود و صداى خوبى هم داشت. 

عضو ستاد استهالل کشور ضمن اشاره به اینکه 
درسال 95 دو شب به دلیل یکسان بودن زمان 
ثانیه اى به عنوان طوالنى ترین شــب معرفى 
شد، افزود: سال گذشته به طور اتفاقى دو شب 
از لحاظ ثانیه با همه برابر بودند و مى شود گفت 
دوشب یلدا داشتیم اما امســال طوالنى ترین 
شــب فقط یکبار اتفاق مى افتد که یک ثانیه 

طوالنى تر خواهد بود.
على ابراهیمى ســراجى گفت: طوالنى ترین 
شب را در شهرستان پارس آباد با 14 ساعت و 
38 دقیقه و 47 ثانیه، کوتاه ترین شب در چابهار 
با 13 ســاعت و 26 دقیقه و 43 ثانیه خواهیم 
داشت . وى اضافه کرد: امسال انقالب زمستانى 
در ساعت 19 و 51 دقیقه پنج شنبه 30 آذر رخ 

مى دهد.

امسال 2 شب یلدا نداریم

خاطره ناگفته اى از جراحى شهیدچمران

چرا مستأجران
کانکس نمى گیر
جــ مجیــد  تابناك | 
مدیرکل دفتر نوسازى و بهسازى
مســکن درباره اینکه چرا فقط
ســاختمان هاى تخریب شده ک
گرفته اندگفت: اگر به مســتأجر

خانه شان در زلزله کرمانشاه آسیب
کانکس بدهیــم، با توجه بــه اینکه
نیستند قطعًا در فضاهاى عمومى شهر
مى شوند و سیماى شهر پس از مدتى

به نوعى حلبى آباد خواهد شد.

هد کرد.
که هواداران ایرانى توانسته اند به 

کشــى را ببینند، چراکه من لباسى 
ن را متوجهشــده بودم که میلیون ها 
ن هستند که مبادا مراسم قرعه کشى 
ن دلیلدر توییتر نوشتم:«ایرانى ها، 

 امیدوار بودم که مردم کشور شما 
زنده مراسم را دیدند، خوشحال 

اما این به این معنا نیست که این مسئله 
براى منطقه خطرناك نباشد. 
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تصویربردارى مجموعه تلویزیونى« 87 متر» به کارگردانى 
کیانوش عیارى در تهران و در لوکیشن اصلى با ماجراهایى 
که براى دو خانواده اصلى قصــه یعنى «پورَدَورانى ها» و 

«خلیلى ها» رخ مى دهد، همچنان ادامه دارد.
عوامل این سریال مدتى است در لوکیشن اصلى سریال که 
منزلى در خیابان نیلوفر تهران است، مشغول تصویربردارى 
هســتند و ماجراهاى دعواى خانواده پورَدَورانى و خلیلى 
براى اثاث کشــى به منزلى که توســط یک کالهبردار 
همزمان به آنها فروخته شده اســت، ضبط مى شود. این 

سریال بیش از 30 لوکیشن در تهران دارد.
على دهکردى، فریبا کامران، دیبا زاهدى، حسین سلیمانى 
و غزل شــجاعى به عنوان خانــواده پورَدَورانى و مهران 
رجبى، شهین تسلیمى، ملیکا نصیرى، عرفان آصفى و الهه 
خادمى به عنوان خانواده خلیلى این روزها در این لوکیشن 
مقابل دوربین مى روند وتصویربردارى تا یک هفته دیگر 
در این منزل ادامه خواهد داشت. تدوین همزمان در حال 
انجام است و تاکنون شش قسمت کامل سریال« 87 متر» 

ضبط شده است.

در حالى که انتظــار مى رفت «چهارراه اســتانبول» در 
سى و ششــمین جشــنواره فیلم فجر به نمایش درآید، 
مصطفى کیایى اعالم کرده که به احتمال زیاد این فیلم 
به جشنواره فیلم فجر نخواهد رسید. «چهارراه استانبول» 
به حادثه تلخ سال گذشته ساختمان پالسکو اشاره دارد و 
ظاهراً ساختمان تخریب شده «پالسکو» در آن بازسازى 

شده است.
مصطفــى کیایى دربــاره آخرین وضعیــت «چهارراه 
استانبول» و حضور آن در سى و ششمین جشنواره فیلم 
فجر گفت: هم اکنون درگیر کارهاى فنى این اثر هستیم 
که بسیار سنگین و زمان بر خواهد بود. از سویى رسیدن 
به کیفیت مطلوب و دلخواه از اهمیــت باالیى براى ما 

برخوردار است.
او همچنین درباره نمایش این فیلم سینمایى در جشنواره 
سى و ششم گفت: به احتمال فراوان این فیلم به سى و 

ششمین جشنواره فیلم فجر نخواهد رسید.
کیایــى پیــش از «چهــارراه اســتانبول»، فیلم هاى 
«بعد از ظهر ســگى»، «ضــد گلوله»، «خــط ویژه»، 
«عصر یخبندان» و «بارکد» را مقابل دوربین برده بود که 

اغلب آنها با استقبال مخاطبان روبه رو شدند.
از بازیگران «چهارراه استانبول» مى توان به بهرام رادان، 
محسن کیایى، سحر دولتشاهى، ماهور الوند، رعنا آزادى 
ور، مهدى پاکدل، ســعید چنگیزیان و مسعود کرامتى 

اشاره کرد.

با نزدیک شدن به روزهاى برگزارى جشنواره فیلم فجر 
پیش بینى و گمانه زنى ها درخصوص حضور بازیگران مرد 
و زن و همچنین شانس آنها براى دریافت سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر افزایش مى یابد. همواره و در تمامى ادوار 
جشنواره فیلم فجر، جایزه و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
مرد و زن هیجان انگیزترین و در عین حال جذاب ترین 

سیمرغ جشنواره بوده است.
غیبت بازیگــران بزرگ، حضــور و بازگشــت برخى 
بازیگران، حضور بازیگــران با چند اثر در جشــنواره و 
همچنیــن احتمال دفاع از ســیمرغ ســال گذشــته 
از جمله اخبارى اســت که حوالى بازیگران ســینماى 
ایران وجود داشته و با گرم شــدن تنور جشنواره داغ تر 

مى شود.
حمید فرخ نژاد از جمله بازیگرانى اســت که نشان داده 

در سبک هاى مختلف توانایى هاى ویژه اى داشته و در 
اکثر آثار جدى و یا کمدى موفق بوده است. وى تاکنون 
دو بار براى فیلم هاى عروس آتش به کارگردانى خسرو 
سینایى و استرداد ساخته على غفارى به سیمرغ بلورین 
جشنواره رســیده و امســال با فیلمى متفاوت در انتظار 

سیمرغ سوم است.
حمید فرخ نژاد 28 فروردین ســال 1348 بــه دنیا آمد. 
او فعالیت خود را در ســینما به عنوان دستیار کارگردان 
آغاز کرد. در سال 1369 با بازى در فیلم «در کوچه هاى 
عشق» ساخته خسرو سینایى بازیگرى را در سینما آغاز 
کرد. در ســال 1378 بازى در فیلم «عروس آتش» که 
دومین فیلم کارنامه ســینمایى اش بود درخشید و آغاز 
درخشش او در ســینما به حســاب مى آید. این دومین 
همکارى وى با خسرو سینایى محسوب مى شد و بازى در 

این فیلم سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد 
را در هجدهمین جشنواره فیلم فجر برایش به همراه آورد.
«ارتفاع پست» و «به رنگ ارغوان» دو همکارى قابل 
توجه وى با ابراهیم حاتمى کیا بود. چهارشنبه ســورى 
اولین همکارى وى با اصغر فرهادى و بازى در کنار هدیه 
تهرانى بود.«آتشکار» اثر محسن امیریوسفى اثر متفاوت 

وى در کارنامه او است.
فرخ نژاد امسال جشــنواره پرکارى را پیش رو دارد. وى 
در فیلم هاى «تگزاس» به کارگردانى مسعود اطیابى، 
«بى حساب» ســاخته مصطفى احمدى و «التارى» 
به کارگردانى محمدحســین مهدویان  به ایفاى نقش 
پرداخته اســت. اکثر منتقدین و اهالى رسانه بازى او در 
«التارى»را شانس اصلى کسب سومین سیمرغ فرخ نژاد

 مى دانند.

امید نعمتى، خواننده موسیقى پاپ و از اعضاى گروه «پالت»، به 
همکارى خود با رامبد جوان در ســرى جدید برنامه «خندوانه» 
اشاره کرد و افزود: در سرى گذشــته با جوان صحبت کردیم که 
یک آهنگ اختصاصى براى برنامه «خندوانه» ســاخته شود اما 
باید او تولید را شروع کند و ببینیم که چه کارى با هم مى توانیم 
انجام دهیم. با توجه به دوستى ام با رامبد جوان همیشه هر کمکى 

باشد انجام مى دهم. 

وى خاطرنشــان کرد: وقتــى ارتبــاط وجــود دارد همکارى 
طبیعى اســت به عنوان نمونه ارتباط من با سروش صحت که 
به تیتراژ «لیسانســه ها» منجر شــد. رامبد جــوان و من در دو 
عرصه مختلف سینما و موســیقى فعالیت داریم اما مثل هم فکر 
مى کنیم. همکارى با ســروش صحت و رامبد جــوان اتفاقات 
خوبــى برایم رقم زده اســت و دوســت دارم همکاریمان ادامه 

داشته باشد.    

بازیگر سریال «شهرزاد» درخصوص احتمال ساخت فصل چهارم سریال «شهرزاد» 
گفت: از همان ابتدا «شهرزاد» براى سه فصل نوشته شده بود و فیلمنامه همین سه 

فصل را در اختیار ما گذاشتند. صحبت هایى در برخى رسانه ها مبنى بر ساخت 
فصل چهارم «شهرزاد» وجود دارد که من آن را تأیید نمى کنم.

«شــهرزاد» در پرویز فالحى پور  در همین راســتا افــزود: گروه 
حال فیلمبردارى فصل سوم است و هیچ 

صحبتى با بازیگران در مورد فصل 
چهارم نشده است. به عنوان مثال 
من که تا پایان فصل سوم حضور 
دارم همچنان از خبر منتشر شده 

در مورد «شهرزاد4» بى خبرم.
بازیگر سریال «شب دهم» درباره 

شایعه جدایى شهاب حسینى از پروژه «شهرزاد» تصریح کرد: در جایى خبر زده بودند 
که شهاب حسینى بنا به مشکالتى که با حسن فتحى داشته از «شهرزاد» انصراف 
خواهد داد که من این قضیه را تکذیب مى کنم. شهاب حسینى در کمال آرامش 
و با رابطه اى خوب با کارگردان به کار خــود ادامه مى دهد و همه این 

اخبار شایعه است.
فالحى پور با اشــاره وجود پیشــنهادات بازى در آثــارى تازه 
خاطرنشان کرد: پیشنهادى براى بازى در ســینما و تلویزیون 
داشته ام و فعًال در حال بررســى متن و فیلمنامه این آثار هستم. 
به امید خدا اگر شــرایط به خوبى پیش رود شاید در آنها به ایفاى 

نقش بپردازم.

حسن مهمانى، بازیگر ســینما و تلویزیون که پیش تر 
بخاطر بازى در سریال «پدر ســاالر» در میان مردم به 
محبوبیت رســیده بود درخصوص فعالیت هاى خود در 
عرصه بازیگرى گفت: متأسفانه در حال حاضر مشغول 
کار خاصى نیستم. در روزگار فعلى کمتر از بازیگرانى از 
نسل من دعوت مى شود. برخى اوقات هم پیشنهاداتى 
مى شود اما فیلمنامه و نقش آنطور نیستند که بتوانم آن 

را قبول کنم.
وى با اشاره به دلتنگى خود براى بازیگرى ادامه داد: من 
بازیگرى را به صورت آکادمیک یاد گرفته ام و عمرم را 
در بازیگرى گذاشــته ام اما بیکارم و بدون شک در حال 
حاضر به شدت دلتنگ بازیگرى هستم. وقتى کار خوبى 
را مى بینم دلم تنگ شده و به خودم مى گویم کاش این 

نقش را من بازى مى کردم.

بازیگر سریال «پدر ساالر» از عالقه خود به تئاتر گفت 
و تصریح کرد: یکى از شــاخه هایى کــه در آن فعالیت 
مستمرى داشــتم تئاتر بود اما مى بینیم که وضعیت و 
کیفیت تئاتر هم این روزها چنگى به دل نمى زند. البته در 
این بین کارهاى خوب معدودى هم وجود دارد اما کلیت 
تئاتر مثل گذشته نیست. بازیگرى در تئاتر را دوست دارم 

اگر پیشنهاد معقولى شود بدون شک آن را مى پذیرم.
وى وضعیت معیشــت اکثر بازیگران پیشکســوت را 
نامناســب خواند و افزود: وقتى بازیگرى که همه فن و 
حرفه اش بازیگرى است بیکار شود از لحاظ امرار معاش 
به مشکل مى خورد. در این شرایط یا باید بى تفاوت بود 
و در هر کارى بازى کرد و یا اینکه با حداقل ترین شرایط 
زندگى کنار آمد. مشکالت مالى همواره حاشیه بازیگرى 

بوده و هست.

فرهنگفرهنگ

0 از 30 لوکیشن در تهران دارد.
ى، فریبا کامران، دیبا زاهدى، حسین سلیمانى 
جاعى به عنوان خانــواده پورَدَورانىو مهران

ن تسلیمى، ملیکا نصیرى، عرفان آصفى و الهه 
نوان خانواده خلیلى این روزها در این لوکیشن 
ن مى روند وتصویربردارى تا یک هفته دیگر 
ل ادامه خواهد داشت. تدوین همزمان در حال 
7و تاکنون شش قسمت کامل سریال« 87 متر» 

ست

ت.
 درباره نمایش این فیلم سینمایى در جشنواره 
 گفت: به احتمال فراوان این فیلم به سى و 

شنواره فیلم فجر نخواهد رسید.
ــش از «چهــارراه اســتانبول»، فیلم هاى 
ر ســگى»، «ضــد گلوله»، «خــط ویژه»، 
ندان» و«بارکد» را مقابل دوربینبرده بود که 

 استقبال مخاطبان روبه رو شدند.
 «چهارراه استانبول» مى توان به بهرام رادان، 
یى، سحر دولتشاهى، ماهور الوند، رعنا آزادى 
پاکدل، ســعید چنگیزیان و مسعود کرامتى 

امید نعمتى، خواننده موسیقى پاپ و از اعضاى گروه «پالت»، به 
همکارى خود با رامبد جوان در ســرى جدید برنامه «خندوانه» 
اشاره کرد و افزود: در سرى گذشــته با جوان صحبت کردیم که 
یک آهنگ اختصاصى براى برنامه «خندوانه» ســاخته شود اما 
باید او تولید را شروع کند و ببینیم که چه کارى با هم مى توانیم 
انجام دهیم. با توجه به دوستى ام با رامبد جوان همیشه هر کمکى 

باشد انجام مى دهم. 

وى خاطرنشــان کرد: وقتــى ارتبــاط وجــود دارد همکارى
طبیعى اســت به عنوان نمونه ارتباط من با سروش صحت که
به تیتراژ «لیسانســه ها» منجر شــد. رامبد جــوان و من در دو
عرصه مختلف سینما و موســیقى فعالیت داریم اما مثل هم فکر
مى کنیم. همکارى با ســروش صحت و رامبد جــوان اتفاقات
خوبــى برایم رقم زده اســت و دوســت دارم همکاریمان ادامه

داشته باشد.    

ل «پدر ساالر» از عالقه خود به تئاتر گفت 
رد: یکى از شــاخه هایى کــه در آن فعالیت 
شــتم تئاتر بود اما مى بینیم که وضعیت و 
ر هم این روزها چنگى به دل نمى زند. البته در 
هاى خوب معدودى هم وجود دارد اما کلیت 
ذشته نیست. بازیگرى در تئاتر را دوست دارم 

 معقولى شود بدون شک آن را مى پذیرم.
ت معیشــت اکثر بازیگران پیشکســوت را 
خواند و افزود: وقتى بازیگرى که همه فن و 
لحاظ امرار معاش زیگرى است بیکار شود از

ى خورد. در این شرایط یا باید بى تفاوت بود 
ى بازى کرد و یا اینکه با حداقل ترین شرایط 
 آمد. مشکالت مالى همواره حاشیه بازیگرى 

ت.

در حالى که اخیراً برخــى از عوامل فیلم 
سینمایى «آذر» به رفتار نیکى کریمى در 
پشــت صحنه این فیلم اعتراض کردند، 
محمد حمــزه اى، کارگــردان این فیلم 
سینمایى در مصاحبه ها یى صحبت هاى 
مختلفى را در مورد حواشى فیلم خود مطرح 
مى کند. او که قبول دارد در تبلیغات این فیلم 
سینمایى به جز نیکى کریمى، از قابلیت هاى 
سایر بازیگران استفاده نشــده است، به 
مســائل مختلفى از جمله تغییر اساسى 
فیلمنامه این فیلم سینمایى با آن فیلمنامه اى 
که براى آن پروانه ساخت صادر شده بود 
اشــاره مى کند. او مى گویــد در «آذر» با 
تهیه کننده اى- نیکى کریمى- کار کرده 
که شرط اولش بازى در این فیلم سینمایى 
بوده و به همین دلیل در یک فضاى غیر 

حرفه اى نام او در این فیلم به حاشیه رفت.
محمد حمزه اى کارگردان فیلم «آذر» در 
واکنش به حواشــى اخیرى که براى این 
فیلم به وجود آمد، مى گوید: من دراین فیلم 

با تهیه کننده اى مواجه شدم که بازیگر فیلم 
هم هســت. در واقع اینکه چرا این میزان 
تأکید روى یک نفر شده است را به نظرم 
خودشان مى توانند جواب دهند. ما ترکیب 
بازیگران متنوعى داریــم و خیلى خوب 
مى توانیم از ظرفیت همــه بازیگرانى که 
هستند استفاده کنیم، حتى آنهایى که تک 
سکانسه هستند. طبق صحبتى که از ابتدا 
داشتیم هم بنا بود دعوت ما از بازیگرانى 
که لطف کردند و آمدند و حتى در نقشــى 
کوتاه به صورت افتخارى حضور پیدا کردند 
آورده اى به همراه داشته باشد. اصل و بناى 
دعوت از دوســتان بازیگر از پیش تولید بر 
همین اساس بود ولى حاال که وارد هفته 
سوم اکران شدیم، شرایط به گونه اى است 
که این میزان تبلیغ را روى یک نفر مى بینیم 
و این مسئله اى است که دیگر از دست من 
فیلمساز خارج است و به خود تهیه کننده 
مربوط مى شود. درســت و غلطش را هم 

نمى دانم و شاید آخر اکران مشخص شود.

او همچنین درباره به حاشیه رفتن نام خود 
در این فیلم سینمایى گفت: نگاهم به این 
پروژه قدرى شــاید صنعتى تر بود. من با 
پیشنهادى از طرف تهیه کننده اى روبه رو 
شدم که شرطش بازى خودش بود. ایشان 
مدتهاســت در این سینما هستند و خیلى 
شناخته شده تر از من هستند که فیلم اولى 
هستم. اما شرایط اینگونه رقم خورده که 
کارگردان در حاشــیه قرار بگیرد و تعمداً 
قدرى کمرنگش کنیم که به نظرم خیلى 
شرایط حرفه اى نیست. این فیلم طبیعتًا 
سایه سنگینى از یک اسم براى من داشت 
و من هم این را مى دانستم اما اینکه تالش 
شود در ادامه نقش کارگردان کمرنگ جلوه 
داده شود خیلى درست نیست و من قضاوت 

را به زمان مى سپارم.

او در پایان و دربــاره تبلیغات فیلم 
«آذر» که دائماً بر روى موتورسوارى 
نیکى کریمى تأکید دارد، گفت: این 
میزان مانور و تبلیغ روى موتور سوار 
شدن ممکن اســت از پایه آدرس 
غلط بــه مخاطب بدهــد و باعث 
سرخوردگى شــود. چون مخاطب 

عمًال وقتى به دیدن فیلم مى نشــیند 
با اثرى مواجه مى شــود کــه اصًال 
مســئله قهرمان فیلم موتورسوارى 
نیســت و ایــن شــکل فیزیکى 
موتورســوارى به فراخور آن قصه 
اســت که در آن صحنه شخصیت 
«آذر» ناگزیــر به موتورســوارى

 مى شــود. فکر مى کنم این ماجرا 
را تهیه کننده باید پاســخگو باشد نه من 

فیلمساز.

انتقاد از نیکى کریمى به آقاى 
کارگردان هم رسید

حمزه اى: قضاوت
 درباره «آذر»

 را به زمان
 مى سپارم

ها مبنى بر ساخت فصل را در اختیار ما گذاشتند. صحبت هایى در برخى رسانه ها مبنى بر ساخت 
 تأیید نمى کنم.فصل چهارم «شهرزاد» وجود دارد که من آن را تأیید نمى

«شــهرزاد» درــزود: گروه پرویز فالحى پور  در همین راســتا افــزود
ست و هیچحال فیلمبردارى فصل سوم استو

در م با بازیگران فصل صحبتى ر مورد
للللللللثالچهارم نشده است. به ت. به عنوان م

رضورررررمن که تا پایان ف ن فصل سوم ح
چنان از خبر منتشر شده دارم همچنا

4» بى خبرم. رد «شهرزاددر مورد
یگر سریال «شب دهم» درباره بازیگ

خواهد داد که من این قخواهد داد که من این قضیه را تکذیب مى کنم. شهاب حسینى در کمال آرامش
و با رابطه اى خوب با کارگر با کارگردان به کار خــود ادامه مى دهد و همه این

اخبار شایعهاست.
فالحى پور با اشــاره وجود پیشــنهادنهادات بازى در آثــارى تازه
خاطرنشان کرد: پیشنهادى براى بازى در س در ســینما و تلویزیون
انامه این آثار هستم. داشته ام و فعًال در حال بررســى متن و فیلمنامه
آنها به ایفاى به امید خدا اگر شــرایط به خوبى پیش رود شاید در آنهر

نقشبپردازم.

حمید فرخ نژاد
 به سیمرغ 
خواهد رسید؟

بازیگر سریال «پدرساالر»:

عمرم را در 
بازیگرى 
گذاشتم

 اما بیکارم

«چهارراه 
استانبول» 

به جشنواره 
نمى رسد

جدایى شهاب حسینى از «شهرزاد» تکذیب شد

همکارى 
رامبد جوان 

با «پالت»

6 قسمت از سریال کیانوش عیارى ضبط شد

سومین جایزه معتبر در انتظار 
بازیگر معروف

کا د دا د

ــاره تبلیغات فیلم
ر روى موتورسوارى 
کید دارد، گفت: این 
یغ روى موتور سوار 
ــت از پایه آدرس
ب بدهــد و باعث 
ـود. چون مخاطب 

دن فیلم مى نشــیند 
ى شــود کــه اصًال 
ن فیلم موتورسوارى 
ن شــکل فیزیکى 
 به فراخور آن قصه 
ن صحنه شخصیت
 به موتورســوارى

 مى کنم این ماجرا 
د پاســخگو باشد نه من 
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نصف جهان استقاللى ها تمایلى به جدایى مهاجم 
شماره 10 خود و حضور این بازیکن در ذوب آهن 

ندارند.
باشگاه ذوب آهن با ارســال نامه اى به استقالل 
تهران خواهان جذب ســجاد شهباززاده شد. رضا 
افتخارى مدیرعامل اســتقالل یــک هفته پیش 
با اعالم این خبر به رســانه ها گفــت که جدایى 
شــهباززاده و انتقال او بــه ذوب آهــن در گرو 
نظر شفر اســت و این ســرمربى آلمانى درباره او 

تصمیم گیرى خواهد کرد.
اســتقاللى ها بعد از مشورت با ســرمربى آلمانى 
استقالل در پاسخ به نامه باشگاه ذوب آهن اعالم 
کردند که این باشگاه تمایلى به جدایى شهباززاده 
و حضور او در اصفهان ندارد و استقاللى ها به این 

بازیکن در نیم فصل دوم نیاز دارند.
به این ترتیب به نظر مى رسد شهباززاده نیم فصل 
دوم قطعا در اســتقالل حضور خواهد داشــت و 
سرمربى آلمانى آبى هاى تهرانى قصد دارد تا از این 

بازیکن در ترکیب خود استفاده کند.

ســرمربى آبى هاى تهرانى درباره شــایعه خروج 
کاپیتان استقالل توضیحاتى را ارائه کرد. «وینفرد 
شفر» در گفتگو با سایت رسمى باشگاه استقالل 
تهران به مصاحبه اى که از سوى او منتشر شده بود، 
واکنش نشان داد. شفر گفت: در خصوص مطلبى 
که از جانب من منتشر شده، الزم است توضیحاتى 
ارائه کنم. من صحبتى با یکى از روزنامه ها نداشتم 
و آنطور که از مهدى رحمتى هم سئوال کردم، او 
هم مصاحبه اى انجام نداده است. تیم ما در شرایط 
بســیار خوبى اســت و مى خواهیم با تمام قدرت 
کارمان را در لیگ و جام حذفى ادامه دهیم و طبق 
صحبتى هم که با رحمتى داشــتم، اعالم کرد از 

استقالل جدا نخواهد شد. 

هافبک برزیلــى ســپاهان در جریــان اردوى 
آماده سازى این تیم در جزیره کیش به مصدومیت 

جدیدى گرفتار آمد.
روى کاغذ «رافائل کــرى والرو» بهترین خرید 
خارجى ســپاهان در نقل و انتقاالت تابســتانى 
گذشته محسوب مى شــد. این هافبک 28 ساله 
برزیلى امــا در بیشــتر اوقات نیم فصــل اول با 
مصدومیت دست به گریبان بود و همین موضوع 
مانع از آن شــد که او در تیم اصفهانى به بازیکنى 

مؤثر بدل شود.
کرى والرو در دور رفت لیگ هفدهم عمًال هیچ 
کمکى به ســپاهان نکرد اما رزومه به نســبت 
ُپربارترش به دادش رسید و «زالتکو کرانچار» را 
مجاب کرد تا برخالف دو بازیکن دیگر برزیلى که 
به دِر خروج هدایت شدند، به رافائل یک نیم فصل 

دیگر هم فرصت بدهد.

  رحمتى با ماست

خرید همیشه مصدوم!

« نه» آبى ها به ذوب آهن

کاوه رضایــى که بــا 9 گل زده به 
صورت مشترك در صدر جدول گلزنان 
لیگ بلژیک قرار دارد یکى از شانس هاى 
اصلى توپ طالى این کشور در پایان فصل 
است. به گزارش ســایت اسپورت بلژیک، 
کاوه رضایى هم چنان درخشــش خودش 
را در تیم شارلوا ادامه  داده است. این بازیکن 
موفق شده است 9 گل در لیگ بلژیک به ثمر 
برساند و همین باعث صدرنشینى او در جدول 

گلزنان لیگ بلژیک شده است.
سایت اسپورت بلژیک نوشــت:  کاوه رضایى 
خودش را به عنوان ســتاره این فصل فوتبال 
بلژیک نشان داده است و مى تواند با ادامه  این 
روند جایزه توپ طالى فوتبال بلژیک که به 
برترین گلزن فصل این کشور داده مى شود را 
به دست بیاورد.  در حالى کاوه رضایى آقاى 
گل لیگ بلژیک است که کریم انصارى فرد 
در لیگ یونان هم از شرایط خیلى خوبى 
برخوردار است و همین باعث شده است تا 
زنگ خطرى براى زوج طارمى – آزمون 

در تیم ملى به صدا درآید.

توپ طال  توپ طال  
در انتظار کاوه

 
شاگردان «زالتکو کرانچار» نیم فصل تلخى 
را پشت سر گذاشتند. نیم فصلى که با نتایجى 
عجیب و دور از شــأن و شــخصیت سپاهان 
همراه بود و همه هــواداران را مغموم و متأثر 
کرد. شاید در بســیارى از بازى ها بنا به اعالم 
و اعتراف برنامه هاى تلویزیونى ســپاهان از 
لحاظ فنى بازى هــاى زیبایى را ارائه مى کرد 
و در ضربات نهایى بد اقبال و برخى اوقات بى 
دقت بود، اما به هر حال وقتى جایگاه سپاهان 
در جدول در رتبه اى  تعجب آور اســت کسى

 نمى تواند به بازى زیبا ببالد و صرفاً به آن افتخار 
کند. بازى زیبا بدون نتیجه در ذهن هیچکس 

نمى ماند و به سرعت فراموش مى شود.
دور رفت رقابت هاى لیگ برتر با همه فراز و 
نشیب ها و نتایج تلخش براى پسران طالیى 
به پایان رسید. در نقل و انتقاالت نیم فصل چند 
بازیکن به تیم براى تقویت نقاط ترمیم اضافه 
شدند. برخى از خارجى ها که کیفیتى مطابق 
با بزرگى سپاهان را نداشتد قراردادشان فسخ 
شد و برخى بازیکنان جوان که فرزندان مکتب 
ســپاهان هســتند  براى اینکه فرصت بازى 
بیشتر را پیدا کنند به تیم هاى دیگر رفتند تا در 
آینده اى نزدیک با تجربه اى غنى به سپاهان 

عزیزشان بازگردند.
حاال نیــم فصل دوم در شــرف آغاز اســت. 
کادر فنى و بازیکنان ســپاهان بدانند که همه 
هواداران از آنها انتظــارات باالیى دارند. حال 
که برخى نقاط ضعف تیم ترمیم شده و شرایط 

براى کسب موفقیت فراهم است باید خود را 
نشــان دهید و فریاد بزنید که  نتایج دوِر رفت 
اتفاقى بوده که قرار نیســت دیگر تکرار شود. 
نشان دهید که ستاره هاى لیگ ایران هستید و 
بى جهت نیست که مورد اعتماد پرافتخارترین 
تیم لیگ برتر ایران قرار گرفته اید. فراموش 
نکنیم مدیران باشــگاه سپاهان در تصمیمى 
منطقى و قابل تحســین با وجود کسب نتایج 
تلخ، ضمن تقویت کادر فنى، از زالتکو کرانچار  

همچنان حمایت کردند و اعتقاد دارند که 
بى ثباتى در کادرفنى نمى تواند شرایط را 
به سوى موفقیت تغییر دهد. آنها تجربه 
خوبى از گذشته به واسطه تغییرات مکرر 
دارند و تصمیمى جســورانه و تحسین 
برانگیز را برگزیدند. حاال از کرانچار به 
عنوان یکى از بهترین مربیان خارجى 

ادوار لیگ برتر ایران هم انتظار داریم که 
بهترین پاسخ را به این حمایت و اعتمادها 
دهد و با یارى شــاگردانش همه خاطرات 
دوِر رفت را از اذهان پاك کند. بهتر اســت 
شــایعاتى که در مورد تغییرات مدیریتى 
و مسائلى از این دست پیرامون باشگاه 
وجود دارد کمرنگ شــود و هواداران 
هم در فضاى مجازى به این شایعات 
دامن نزنند. در حال حاضر سپاهان 
تشنه ثبات و آرامش است تا بتواند 
براى بازگشــت به دوران شکوه  

گام هاى مثبتى را بردارد.

حاال از شما انتـظار  داریم!
قدر این اعتمادها را بدان آقاى کرانچار

چار» نیم فصل تلخى
م فصلى که با نتایجى 
 شــخصیت سپاهان 
اران را مغموم و متأثر 
ز بازى ها بنا به اعالم 
ویزیونىســپاهان از
زیبایىرا ارائه مىکرد

ال و برخى اوقات بى 
وقتى جایگاه سپاهان
اســت کسى جب آور

د و صرفاً به آن افتخار 
جه در ذهن هیچکس 

موش مى شود.
گ برتر با همه فراز و 
 براى پسران طالیى 
تقاالت نیم فصل چند 
ت نقاط ترمیم اضافه 
ها که کیفیتى مطابق 
شتد قراردادشان فسخ 
نکه فرزندان مکتب

ى اینکه فرصت بازى 
 هاى دیگر رفتند تا در 
ه اى غنى به سپاهان 

 شــرفآغاز اســت. 
ـپاهان بدانند که همه 
ت باالیى دارند. حال

براى کسب موفقیت فراهم است باید خود را 
نشــان دهید و فریاد بزنید که  نتایج دوِر رفت 
اتفاقى بوده که قرار نیســت دیگر تکرار شود. 
نشان دهید که ستاره هاى لیگ ایران هستید و 
بى جهت نیست که مورد اعتماد پرافتخارترین 
تیم لیگ برتر ایران قرار گرفته اید. فراموش 
نکنیم مدیران باشــگاه سپاهان در تصمیمى 
منطقى و قابل تحســین با وجود کسب نتایج 
تلخ، ضمن تقویت کادر فنى، از زالتکو کرانچار  

اعتقاد دارند که  همچنان حمایتکردند و
بىثباتى در کادرفنى نمى تواند شرایط را 
به سوى موفقیت تغییر دهد. آنها تجربه 
خوبى از گذشته به واسطه تغییرات مکرر 
دارند و تصمیمى جســورانه و تحسین 
برگزیدند. حاال از کرانچار به برانگیز را

عنوان یکى از بهترین مربیان خارجى 
ادوار لیگ برتر ایران هم انتظار داریم که 

بهترین پاسخ را به این حمایت و اعتمادها 
و با یارى شــاگردانش همه خاطرات  دهد
دوِر رفت را از اذهان پاك کند. بهتر اســت
تغییراتمدیریتى شــایعاتى که در مورد
و مسائلى از این دست پیرامون باشگاه 
وجود دارد کمرنگ شــود و هواداران 
همدر فضاى مجازى به این شایعات 
دامن نزنند. در حال حاضر سپاهان 
آرامش است تا بتواند  تشنه ثبات و
براى بازگشــت به دوران شکوه  

گام هاى مثبتى را بردارد.

ریمیمی ر ز

نصــف جهــان  در برنامــه اخیــر 90 پاى 
وزیر تبلیغات حکومــت هیتلر هم به میان 
آمد. موضوعى کــه در برخى رســانه ها 

بازتاب هاى جالبى داشت. 
در برنامه اخیر 90 که شاید برخى مخاطبان 
چیزى از آن نفهمیدند فردوسى پور طاهرى 
را متهم کــرد که از روش گوبلز اســتفاده 
مى کند و طاهــرى هم در جــواب گفت 
ماکیاولیسم بهتر اســت یا گوبلز؟ هشتگ 
گوبلز و ماکیاولیســم را که در توئیتر دنبال 
کنید مى بینید که کاربران موجى از سئوال 
در ذهنشان ایجاد شده که این صحبت ها 
دیگر چیست؟ سایت فرهنگستان فوتبال 
نگاهى به این موضوع انداخته و نوشــته: 
خب در این بخــش در400کلمه به لطف 
عادل و طاهرى، کمــى از فضاى فوتبال 
فاصله مى گیریم و ایــن دو دیدگاه را با هم 

مرور مى کنیم.
از «گوبلز»  شــروع مى کنیم. «هیچ وقت 
خطــا و تقصیرى را نپذیریــد». روى یک 
دشمن متمرکز شــوید و تقصیر را گردن 
او بیاندازید. در فریب با اســتراتژى دروغ 
بزرگ، کوشــش مى شــود تــا مخاطب 
مورد نظر، به ســمت یک فضــاى روانى 
متفاوت با واقعیت ســوق داده شــود. این 
فضاى درونــى باید به گونه اى ســاخته و 
پرداخته شــود که گروه هدف بدون ابزار 
مقاومت، در آن فضا قــرار گیرد و مفاهیم 
و عالئم انتقالى، مورد قبــول و پذیرش او 

باشد. 
ایــن روش بــراى تهییج افــکار عمومى 
اســتفاده مى شــود.  ایــن دقیقــًا همان 
کارى ا ســت که طاهــرى کــرد. زمانى 
که فردوسى پور از او ســئواالتى در مورد 

ماجــراى طارمى، گولــچ و ابهامات مالى 
باشگاه داشــت، شــروع کرد به پرسیدن 
سواالتى در مورد دســت آوردهاى برنامه 
90 و وارد کــردن ایراداتــى بــه برنامه و 
مجرى برنامه. او با فرافکنى و دســت آویز 
قــرار دادن مســائل دیگر، از پاســخ به 
پرســش هاى فردوســى پور طفره رفت. 
گوبلز یکى از افراد پرنفوذ فرهنگى نازى ها 

بود.
اما «ماکیاولیسم» را مرور کنیم. «نیکوال 
ماکیاولــى»، در کتــاب خود شــهریار، 
هدف عمل سیاسى را دســتیابى به قدرت 
مى داند و بنابرایــن، آن را محدود به هیچ 
حکم اخالقــى نمى دانــد و در نتیجه به 
کار بــردن هر وســیله اى را در سیاســت 
براى پیشــبرد اهداف مجاز مى شــمارد و 
بدین گونه سیاست را به کلى از اخالق جدا 
مى داند. ماکیاولى معتقد اســت، زمامدار 
اگر بخواهد باقى بماند و موفق باشد نباید 
از شرارت و اعمال خشــونت آمیز بترسد. 
زیرا بدون شــرارت، حفــظ دولت ممکن 

نیست. 
پایه هاى ماکیاولیسم بر این اساس است: 
1- همیشه در پى سود خویش باش. 2– جز 
خویشتن هیچکس را محترم مدار. 3- بدى 
کن اما چنان وانمود کن که نیکى مى کنى. 
4- حریــص بــاش و آنچــه را مى توانى 
تصاحب کن. 5-خسیس باش. 6- خشن و 
درنده خوى باش. 7- چون فرصت به دست 
آورى دیگــران را بفریب. 8- دشــمنانت 
را بکش و اگر الزم بود دوســتانت را هم. 
9- در رفتار با مردم به زور توسل جوى نه به 
مهربانى. 10-همه مساعى خود را به جنگ 

متمرکز ساز.

وزیر تبلیغات هیتلر در 90!

دلیل عــدم موفقیت علیرضا منصوریــان در فصل 
جدید لیگ برتر که نتایج ضعیف اســتقالل را در پى 

داشت،مشخص شد! 
فرزاد آشوبى بازیکن سابق اســتقالل در بخشى از 
گفتگویش با خبرآنالین به نتایج این فصل استقالل 
اشــاره کرده و گفته: اســتقالل پیش فصل خوبى 
نداشت.در شرایطى که هر بازیکنى را که منصوریان 
خواست جذب شد.این تیم مى توانست در یارگیرى 
اول فصل بهتر و با برنامه ترعمل کند.اما روند فنى 
استقالل،در فصل گذشته اســتقالل با یک توفیق 
اجبارى همراه شد.منصوریان مجبور شد از بازیکنان 

جوان استفاده کند و همین امر هم باعث موفقیت این 
تیم شد.اما روند اســتقالل علیرغم اینکه من عالقه 
خاصى به منصوریان دارم روند نوید بخشــى نبود.

استقالل به شکلى بازیکن جذب کرد که اصًال نباید 
این کار را مى کرد.بازیکنان استقالل اکثراً در بازى 
روى زمین مهارت دارند اما منصوریان بازهم اصرار 
داشت از جناحین براى مهاجمان سانتر کنند  و شاید 
همین دلیل باعث شد تا این تیم نتیجه الزم را نگیرد.

اى کاش اســتقالل بجاى تمرکز روى بازیکنان با 
تجربه به دنبال جوانان با تجربه براى نقل وانتقاالت 

مى رفت. 

گزینه خرید ذوب آهن براى جذب در نقل و انتقاالت 
نیم فصل در جدول گلزنان لیگ برتر جایگاه مشترکى 

با کاپیتان سوم فعلى این تیم دارد.
در بین تمام نام هایى که در نقل و انتقاالت نیم فصل 
زیر عنوان خریدهاى قطعى یا بالقوه ذوب آهن مطرح 
شده است عیسى آل کثیر جذاب ترین گزینه به نظر 
مى رســد زیرا برخالف برخى دیگــر از نفرات این 
فهرســت که از روزهاى اوجشــان فاصله گرفته اند 
این مهاجم 27 ســاله در ماه هاى گذشته درخشش 

قابل قبولى از خود در لیگ برتر نشان داده است.
جالب آنکه مهاجــم نفت تهران در حــال حاضر با 

مرتضــى تبریــزى از ذوب آهــن و جالل الدیــن 
على محمدى از ســپاهان در عنوان ســومین گلزن 
برتر لیگ هفدهم شــریک اســت. با اینکه کاپیتان 
سوم ذوب آهن با خرید احتمالى تیم اصفهانى از نظر 
تعداد گل هاى به ثمر رســانده در فصل جارى شبیه 
است اما ُپست بازى این دو بازیکن در عین شباهت 
کمى با یکدیگر فرق دارد زیرا برخالف تبریزى که 
تنها گهگاهى به عنوان مهاجم نوك بازى مى کند و 
در بیشتر مسابقات به عنوان بال چپ و راست براى 
ذوب آهن به میدان مى رود ُپست تخصصى آل کثیر 

در وهله اول مهاجم نوك است.

ذوب آهن گل هاى کثیر مى خواهد!

منصوریان خراب کرد!

30 دقیقه بازى در چهار هفته گذشــته لیگ 
هلند، آمــارى ضعیــف و ناامیدکننده براى 
قوچان نژاد اســت. آمارى که مى تواند گوچى 
را از ترکیب ثابــت تیم ملى دورتــر کند و او 
را از حضــور در دومین جــام جهانى محروم. 
درخشش رضا قوچان نژاد در فصل قبل و به 
ثمر رســاندن 20 گل براى هیرنفین، همه را 
امیدوار به احیاى مهاجمى کرد که در تیم ملى 
جایگاه خود را از دست داده بود. جایگاهى که 
توسط سردار آزمون تصاحب شد تا قوچان نژاد 
تالش براى باز پس گیــرى اش را آغاز کند. 
حضور در کورس آقاى گلى لیگ هلند، گوچى 
را به ترکیب تیم ملى نزدیک کرد اما کى روش 
جایگاه اصلى را به صورت مــداوم در اختیار 
این مهاجم چارچوب شــناس قرار نداد. آغاز 
فصل جدید، یعنى 2018-2017 مى توانست 
براى قوچان نژاد یک فصل متفاوت باشــد. 
متفاوت از این جهت که بــه روند موفقیتش 
در هیرنفین ادامه بدهد و دوبــاره به مهاجم 
اصلى تیم ملى تبدیل شــود. اما این اتفاق رخ 
نداد. هر چند گوچى در هفته هاى ابتدایى دو 
گل براى هیرنفین به ثمر رساند اما خیلى زود 
دوران افول او آغاز شد. نه گلى به ثمر رساند و 
نه تاثیرى در گل هاى به ثمر رسیده هیرنفین 
داشت. دیگر نامى از قوچان نژاد میان بهترین 
گلزن هاى اردى ویژه مشاهده نشد تا امروز که 
او روى نیمکت مى نشیند و کمتر فرصت بازى 

به دست مى آورد. آمار قوچان نژاد در هفته هاى 
اخیر همه را ناامید کرده. ناامید از درخشــش 
دوباره مهاجمى زهردار کــه گلزنى در ذاتش 
است. یورگن استرپل، سرمربى هیرنفین هم 
همین نظــر را دارد. او که اعتقــاد فراوانى به 
ســبک بازى قوچان نژاد داشت، حاال فرصت 
اندکــى در اختیار گوچى مى گــذارد و همین 
سبب شــده تا مهاجم تیم ملى ایران توفیقى 

در باز کردن دروازه حریفان به دست نیاورد.
 30دقیقه بازى در 4 هفته اخیــر لیگ هلند، 
آمارى ضعیف و نا امیدکننده براى قوچان نژاد 
است. آمارى که مى تواند گوچى را از ترکیب 
ثابت تیم ملى دورتر کنــد و او را از حضور در 
دومین جام جهانى محــروم. بخصوص که 
این روزهــا تمام رقبــاى او در آمادگى کامل 
قرار دارند. از کاوه رضایى و کریم انصارى فرد 
گرفته که در لیگ هاى بلژیک و یونان مدعى 
تصاحب کفش طال هستند تا سردار آزمون که 
باالخره پایش به گلزنى در لیگ روسیه باز شده 
است. با ادامه همین روند، به نظر مى رسد فصل 
جدایى قوچان نژاد از هیرنفین فرا رسیده. او در 
فصل منتهى به جام جهانى نیاز به بازى هاى 
بیشتر در سطح باشگاهى دارد و همین مسئله 
مى تواند بهانه اى براى فســخ قــرارداد او با 
هیرنفین و حضور گوچى در تیم جدید باشــد. 
اتفاقى که شاید او را از بحران فعلى و نیمکت 

نشینى در هیرنفین نجات بدهد...
شاید گوچى فسخ کند

مرتضى رمضانى راد
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9کاوه رضایــى که بــا 9 گل زده به 
صورت مشترك در صدر جدول گلزنان 
لیگ بلژیک قرار دارد یکى از شانس هاى 
اصلى توپ طالى این کشور در پایان فصل 
است. به گزارش ســایت اسپورت بلژیک،
کاوه رضایى هم چنان درخشــش خودش
ادامه  داده است. این بازیکن را در تیم شارلوا

9موفق شده است 9 گل در لیگ بلژیک به ثمر 
در جدول برساند و همین باعث صدرنشینى او

گلزنان لیگ بلژیک شده است.
سایت اسپورت بلژیک نوشــت:  کاوه رضایى 
خودش را به عنوان ســتاره این فصل فوتبال 
بلژیک نشان داده است و مى تواند با ادامه  این 
روند جایزه توپ طالى فوتبال بلژیک که به 
برترین گلزن فصل این کشور داده مى شود را 
به دست بیاورد.  در حالى کاوه رضایى آقاى 
گل لیگ بلژیک است که کریم انصارى فرد 
در لیگ یونان هم از شرایط خیلى خوبى 
برخوردار است و همین باعث شده است تا 
–زنگخطرى براى زوج طارمى – آزمون 

در تیم ملى به صدا درآید.

در انتظار کاوهدر انتظار کاوه

رباره شــایعه خروج 
را ارائه کرد. «وینفرد 
مى باشگاه استقالل 
ى او منتشر شده بود، 
 در خصوص مطلبى 
الزم است توضیحاتى 
 از روزنامه ها نداشتم 
 هم سئوال کردم، او 
ست. تیم ما در شرایط 
واهیم با تمام قدرت 
ى ادامه دهیم و طبق 
شــتم، اعالم کرد از 

گام هاى مثبتى را بردارم ترمیم شده و شرایط که برخى نقاط ضعف تیمماست
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انتخابات فدراسیون کشــتى صبح دیروز برگزار 
شــد و خادم براى چهار ســال دیگر ریاست این 

فدراسیون را برعهده گرفت. 
  انتخابات فدراسیون کشتى با ریاست محمدرضا 
داورزنى، معاون ورزش قهرمانى وزارت ورزش و 
جوانان و مسئوالن کمیته ملى المپیک و فدراسیون 
کشتى برگزار شــد و در نهایت رسول خادم از 40 
رأى ممکن با 40 رأى به عنوان رئیس فدراسیون 

انتخاب شد.
این انتخابات با حواشى زیادى همراه بود و بعد از 
انصراف پنج کاندیدا و قهر  عباس جدیدى و ترك 
مجمع، فقط رســول خادم باقى مانده بود که در 
نهایت با اعتراض هیئت ها و رأى داورزنى، جدیدى 
هم به لیست کاندیداها اضافه شد و جدیدى و خادم 

براى ریاست رقابت کردند.
 اسامى کاندیداها پیش از اعالم انصراف به شرح 

زیر بود:
حمید بنى تمیم، احد پازاج، عباس جدیدى، عبدا... 
چمن گلى، رســول خادم، امین رشید لمیر و نقى 

کالنترى.

 سفیر کشــور اســترالیا در تهران، با مهدى تاج ، 
رئیس فدراسیون فوتبال دیدار کرد و پیشنهاد داد 
دو تیم راه افته به جام جهانى دیدارى تدارکاتى با 
هم داشته باشند. در این دیدار آقاى «یان بیگز»، 
سفیر استرالیا در تهران، ضمن تشکر از برگزارى 
جلسه گفت: با توجه به پیشــینه خوب همکارى 
دو فدراسیون اســترالیا و ایران و به منظور کسب 
آمادگى بیشتر براى حضور موفق در مسابقات جام 
جهانى 2018 روسیه، از طرف فدراسیون فوتبال 
استرالیا پیشــنهاد برگزارى یک مسابقه دوستانه 
بین تیم هاى ملى دو کشور را مى دهم. مهدى تاج 
هم ضمن تشکر از پیشنهاد سفیر استرالیا در تهران 
گفت: خوشبختانه تیم ملى کشــورمان در حال 
حاضر در وضعیت پایدار و مناسبى است و ما هم 
از برگزارى مسابقه دوستانه با تیم استرالیا استقبال 
مى کنیم. پس از بحث و تبادل نظر در مورد تاریخ 
برگزارى مسابقه فوق ،  مقرر شد هماهنگى هاى 
الزم با سرمربى تیم ملى ایران صورت پذیرد و در 
صورت تأیید «کارلوس کى روش» ، به ســفارت 
استرالیا اعالم شــود تا هماهنگى هاى مورد نیاز 

براى برگزارى مسابقه صورت گیرد. 

حاال دیدار با استرالیا

عربستان عصبانى است

تداوم حاکمیت خادم!

نصف جهانســرمربى جــوان خونه بــه خونه 
همچنان با این تیم نتایج خوبى کســب 
مــى کند.روزهاى درخشــان جواد 
نکونــام در بابــل ادامــه دارد. 

بعد از آنکه دســتیار ســابق
«کارلوس کى روش» در 

تیم ملى توانست خونه به خونه را در 
پایان نیم فصل به جمع مدعیان اضافه 
کنــد و وضعیت این تیــم را در جدول 
سامان ببخشد حاال به دنبال یک جاه 

طلبى بزرگ در جام حذفى است.
سرمربى جوان خونه به خونه در اولین 
تجربه حضور خود در جام حذفى با 
کنار زدن سیاه جامگان و گسترش 
فوالد لیگ برترى به جمع چهار 
تیم برتر این مسابقات صعود 
کرده تا خونــه به خونه تازه 
تأسیس بهترین عملکرد 
خود در جام حذفى را ثبت 

کند.
هر چند کســب عنوان 
قهرمانى جام حذفى براى 
نکونام دور از دسترس به 
نظر مى رسد اما نکونام 
در اولیــن تجربه خود 
نشان داده که حرف هاى 
زیادى براى گفتن دارد و 
شاید این عنوان مهم را 
طى سال هاى آینده 
با تیــم لیگ برترى 
دیگرى جشــن 

بگیرد. 

نکونام نکونام 
روى ابرها!روى ابرها!

بهاره حیاتى

 هفته پیش در نصف جهان نوشتیم که بن بست سپاهان 
در مذاکره با گلرهاى ایرانى باعث شد تا رویکرد این باشگاه 
به سوى گلرهاى ملى پوش خارجى تغییر پیدا کند. یکى از 
مهمترین دغدغه هاى باشگاه ســپاهان این روزها جذب 
یک گلر مناسب بود تا ضعفى که در این پست در نیم فصل 
نخست داشت را بپوشاند و بتواند حضورى قدرتمندتر در 
نیم فصل دوم رقابت ها داشته باشد. نگاه زردها هم در این 
باره هم به گزینه هاى داخلى و هم کاندیداهاى خارجى بود.

تجربه هاى تلخ ســپاهان در خرید بازیکنان خارجى طى 
سال هاى اخیر سبب شده تا آنها با دقت بیشترى بازیکنان 

جدید خود را زیر نظر بگیرند.
فصل گذشته سپاهان سه بازیکن خارجى جذب کرد که با 
توجه به نتایج این تیم خریدهاى موفقى براى این تیم به 
شمار نمى روند. «پدرو هنریکه» که براى تقویت بخش 
تهاجمى تیم آمده بود در نیم فصل از این تیم جدا شد و «لى 
اولیویرا» هم که چندى پیش قراردادش را فسخ کرد، طى 
دوران حضورش با انتقادات زیادى مواجه بود. تنها خارجى 
قابل قبول ســپاهان در فصل گذشته «موسى کولیبالى» 
بود که البته «زالتکو کرانچار» اعتقادى به شیوه فوتبال 
او نداشت و در پایان فصل بار دیگر به استقالل خوزستان 

بازگشت.

سناریوى فصل گذشته در لیگ هفدهم به شکلى مأیوس 
کننده تر براى طالیى پوشان تکرار شد. «ژایرو رودریگوئز»، 
«رافائل کریوالرو» و «مروان حسین» سه بازیکن خارجى 
جدید سپاهان بودند که براى رفع نقاط ضعف تیم به سپاهان 
آمدند، اما نمایش آنها حداقل تا پایان نیم فصل ناامید کننده 
بوده اســت. ژایرو که خیلى زود به سرنوشت پدرو هنریکه 
مبتال شد و ایران را ترك کرد، اما دو بازیکن دیگر با شانس 
مجدد از سوى کرانچار مواجه شدند و یک نیم فصل فرصت 

دارند تا نشان دهند خرید آنها بیهوده نبوده است.
سپاهان در نیم فصل در پست دروزاه بان و پلى میکر به شدت 
به دنبال جذب گزینه هاى مورد نظر زالتکو کرانچار بود، اما 
مدیران باشگاه که تجربه هاى ناموفقى به خصوص طى دو 
سال اخیر تجربه کرده اند، با وسواس بسیارى پیگیر شرایط 
بازیکنان مورد نظر بودند تا مانند گذشته باز هم ضررهاى 
مالى و عدم نتیجه گیرى گریبان تیمشان را نگیرد و باز هم 
مانند روزهاى اوج ســپاهان بتوانند بازیکنانى را به فوتبال 

ایران بیاورند که نمایش هاى آنها توجیه پذیر باشد.
پر افتخارترین  تیم لیگ برتر ایران ،از ابتداى شروع تعطیالت 
نیم فصل سراغ گزینه هاى مختلفى از جمله مهدى رحمتى، 
محمدرضا اخبارى، شهاب گردان، علیرضا حقیقى و محسن 
فروزان رفتند که در تمام موارد مذاکرات به نتیجه نرسید و 
دست این باشگاه اصفهانى از جذب گلر داخلى کوتاه ماند.

در همین سپاهانى ها به دنبال جذب گلر خارجى رفته اند و 
در این میان با چند گزینه مورد نظر کادرفنى از کشورهاى 
مختلف مذاکره کردند تا اینکه در نهایت با  «ابراهیم عالمه»، 
گلر تیم ملى سوریه و باشگاه االتحاد سوریه توافقات اولیه 

الزم را انجام دادند.
عالمه پیش از این در فصل گذشته قرار بود به نفت تهران 
بپیوندد و مذاکرات مثبتى با تیم على دایى داشت و حتى در 
تست پزشکى هم شــرکت کرد ولى در نهایت طرفین به 

توافق مالى نرسیدند.
 بــه گــزارش نصــف جهان،همچنیــن زردهــا

  فیلم هــاى مختلفــى از بازیکنــان پلى میکر شــاغل 
در فوتبــال اروپا را بررســى و در جلســه اى بــا حضور 
کرانچــار و کمیته فنى ســپاهان این فیلم ها را بررســى

 کردند.
«ادون هاسانى» بازیکن 25 ســاله اى که سابقه عضویت 
در لیگ آلبانى و رومانى و همچنین حضور در تیم هاى ملى 
زیر21 سال و زیر19  سال آلبانى را در کارنامه دارد مورد توجه 
سپاهانى ها قرار گرفت و آنها با این بازیکن به توافقات مثبتى 
دست یافتند.تا لحظه تهیه این گزارش توافقات اولیه سپاهان 
با این دو بازیکن صورت گرفته و باید دید در نهایت با توافقات 
مالى و انجام تســت هاى پزشــکى قرارداد رسمى منعقد

 مى شود یا خیر!

هاسانى و عالمه تقریبًا زرد شدند!

نصف جهان          پس از انتشار خبر جدایى یعقوب 
کریمى از اســتقالل خبرهاى مختلف از جانب 
چند باشگاه منتشر شد که یعقوب را نمى خواهند 

و باید گفت به نوعى سر نخواستن او دعواست! 
یعقوب کریمى بعد از چهار ســال بــا دریافت 
رضایتنامه اش از استقالل جدا شد و در این بین 
شایعاتى در مورد حضور این بازیکن در ذوب آهن 

مطرح شده است.
کریمى در زمان ســرمربیگرى امیرقلعه نویى 
با اســتقالل قــرارداد امضا کرد و حــاال گفته 
مى شود او قصد دارد با حضور در ذوب آهن دوباره 

شــاگرد ژنرال بشــود.با این حال نام یعقوب 
کریمى در لیســت ذوب آهن نیست و 

این بازیکن احتمال با باشگاهى دیگر 
براى پیوســتن به آن مذاکره کرده 

است.  
معــاون فنــى باشــگاه 

ذوب آهن اصفهان 

در این بــاره گفت: براى جــذب بازیکن باید به 
صورت کتبى درخواست به باشگاه داده شود و در 
ارتباط با یعقوب کریمى هنوز درخواستى از سوى 

قلعه نویى به ما نرسیده است. 
احمد فقیهــى در گفتگو یى با ذکــر این مطلب 
اظهار داشت: هنوز کادر فنى درباره این موضوع 
صحبت رسمى با ما نداشته اند و از سوى قلعه نویى 
درخواستى رسمى نرسیده اســت. براى جذب 
بازیکن درخواســت به صورت کتبى از ســوى 
قلعه نویى براى ما مى آیــد و پس از آن براى آن 
اقدام مى کنیم که تا کنون براى یعقوب کریمى 
نه درخواستى به صورت رسمى رسیده 
و صحبتى هم درباره آن نشده 

است. 
یکى دو باشــگاه دیگر هم 
اعالم کردند کــه برنامه اى 
براى جذب یعقــوب کریمى 

ندارند.

سر نخواستن یعقوب دعواست!
رئیس هیئت کشتى استان اصفهان گفت: امیدوارم با 
همیارى و همت همه ســازمان ها و نهادها بتوانیم در 
آینده، جام جهانى کشتى را نیز در اصفهان برگزار کنیم.

محمد مجیرى  در نشســت خبرى تحلیل مسابقات 
کشتى فرنگى جام باشگاه هاى جهان که در اصفهان 
برگزار شد، در مورد شرایط برگزارى مسابقات کشتى 
جام باشــگاه هاى جهان افزود: کمتر از دو هفته براى 
برگزارى این مسابقات زمان داشتیم و مى دانستیم که 
دستگاه هاى زیادى باید به میدان بیایند، اما تجربه بسیار 
مناسبى براى میزبانى هاى بعدى به دست آوردیم. در 
سه سال و دو ماهى که در هیئت کشتى استان اصفهان 
خدمت مى کنم همیشه نگران میزبانى بودم اما میزبان 
خوبى براى مســابقات کشــتى آزاد قهرمانى کشور و 

مسابقات کشتى فرنگى جام باشگاه هاى جهان بودیم.
وى در خصوص حضور تیم هاى خارجى در چهارمین 
دوره جام باشگاه هاى جهان و میزان آمادگى تیم هاى 

ایرانى گفت: تیم هــاى زیادى براى حضــور در جام 
باشگاه ها اعالم آمادگى کردند اما تیم آمریکا نتوانست 
به ایران بیاید که اگر حضور داشت، مسابقات جذاب ترى 
را شاهد بودیم. ضمن اینکه تیم هاى ایرانى نیز کیفیت و 
آمادگى مناسبى از خود نشان دادند. تیم هاى گرجستان 
و ترکیه نیز آمادگى خوبى داشــتند و حضور تیم هاى 
خارجى بیشتر نیز کیفیت مسابقات را باالتر مى برد. شاید 
اگر زمان بیشترى داشتیم، مسابقات را با حضور تیم هاى 

خارجى بیشترى برگزار مى کردیم.
 رئیس هیئت کشــتى اســتان در خصــوص افول 
کشتى اصفهان بیان داشــت: دو دهه قبل و در زمانى 
که مسابقات کشتى در ســالن تختى برگزار مى شد 
تماشاگران تا بیرون سالن صف مى کشیدند، بعد از آن 
کشتى اصفهان سیر نزولى داشت ولى باید به دوران 
طالیى خود بازگردد تا مردم با کشتى آشتى کنند و براى 

تماشاى مسابقات جذاب کشتى به سالن بیایند.

 

 

اگر آمریکا 
به اصفهان مى آمد 

جذاب تر مى شد!

نصف جهانســرمربى جــوان خونه بــه خونه 
همچنان با این تیم نتایج خوبى کســب 
مــى کند.روزهاى درخشــان جواد

نکونــام در بابــل ادامــه دارد. 
بعد از آنکه دســتیار ســابق

«کارلوس کى روش» در 

تیم ملى توانست خونه به خونه را در 
پایان نیم فصل به جمع مدعیان اضافه 
کنــد و وضعیت این تیــم را در جدول 
سامان ببخشد حاال به دنبال یک جاه 

طلبى بزرگ در جام حذفى است.
سرمربى جوان خونه به خونه در اولین 
تجربه حضور خود در جام حذفى با 
کنار زدن سیاه جامگان و گسترش 
فوالد لیگ برترى به جمع چهار 
تیم برتر این مسابقات صعود 
کرده تا خونــه به خونه تازه 
تأسیس بهترین عملکرد 
حذفى را ثبت  خود در جام

کککککنکند.
چند کســب عنوان  ههرهرر
ققهقهقهرمانى جام حذفى براى 
نکنکنکونام دور از دسترس به 
ننظنظر مى رسد اما نکونام 
ددددددر اولیــن تجربه خود 
نننشششانداده که حرف هاى 
ززززززیادى براى گفتن دارد و 
شاید این عنوان مهم را 
طى سال هاى آینده 
با تیــم لیگ برترى 
دیگرى جشــن 

بگیرد. 

مى شود او قصد دارد با حضور در ذوب آهن دوباره 
شــاگرد ژنرال بشــود.با این حال نام یعقوب 

کریمى در لیســت ذوب آهن نیست و 
این بازیکن احتمال با باشگاهى دیگر 
براى پیوســتن به آن مذاکره کرده 

است.  
معــاون فنــى باشــگاه 

ذوب آهن اصفهان 

اقدام مى کنیم که تا کنون براى یعقوب کریمى 
نه درخواستى به صورت رسمى رسیده 
و صحبتى هم درباره آن نشده 

است. 
یکى دو باشــگاه دیگر هم 
اعالم کردند کــه برنامه اى 
براى جذب یعقــوب کریمى 

ندارند.

فدراســیون فوتبال ایران بعد از بحرانى شــدن 
روابط قطر با کشورهاى عربى به ویژه  عربستان 
و امــارات به این کشــور کوچک حــوزه خلیج 
فارس نزدیک شده اســت و در تازه ترین اقدام
 تفاهمنامه هاى همکارى امضا کرده است. قرار 
اســت که به زودى هیئتى از فدارسیون فوتبال 
قطر وارد تهران شــوند تا درباره میزبانى جزیره 
کیش براى جام جهانى 2022 بحث و تبادل نظر 

کنند.
این نزدیکى قطر بــه ایران باعــث ناراحتى و 
خشم سعودى ها شده است تا جایى که روزنامه 
«الریاض» از بازى ناجوانمردانــه ایران و قطر 
سخن به میان آورد و نوشــت:  کشور قطر براى 
تســریع بخشــیدن به روند آماده ســازى خود 
براى جام جهانى به جزیره کیــش و ایران پناه 
برده اســت، این  در حالى است که شرکت هاى 
سرشناس به دلیل خلف وعده هاى مالى قطرى ها 
و هم چنان امکان لغو میزبانى از این کشور توسط 

فیفا، تمایلى براى همکارى با قطر ندارند. 

خداداد عزیــزى در یکــى از برنامه هــاى 90 درباره 
جادوگرى در فوتبال حرف هاى جالبى زد. بعد از اینکه 
چند هفته پیش ماجراى جادوگرى در فوتبال ایران دوباره 
مطرح شد نام خداداد بر سر زبان ها افتاد و مصاحبه هایى 
از او منتشر شــد. کمیته اخالق هم از او دعوت کرده تا 
درباره چیزهایى که مى داند توضیــح بدهد. اما خداداد 

مى گوید به کمیته اخالق نخواهد رفت: 
■ من خودم دیدم که فالن مربى علنى جادوگرى مى 
کند یا یک نفرى را آورده اســت که برایش جادوگرى 
انجام دهد. کمیته اخالق در نهایت اگر بخواهد کســى 
را هم محروم کند ،مثًال مى روند مربى یک تیم دســته 
چندمى را محروم مى کنــد و در نهایت هم مى گوید ما 
با جادوگرى مبارزه کردیــم. جادوگران در فوتبال فعال 

هستند، فقط ُدزشان پایین آمده است.
■ از مشــکالت فعلى فوتبال، جادوگرى در لیگ برتر 
است. هر چند شــاید یک مقدار ُدزش کمتر شده باشد 
که آن هم به علت هیاهوهاى اخیر است وگرنه همین 
االن هم آقایان جادوگر در برخى تیم ها فعال هســتند. 
شما ببینید وقتى یک مربى در لیگ برتر مى گوید که ما 
پیش از سوت بازى با فالن مربى دست نمى دهیم، خب 

این حتمًا یک چیزى هســت. همه براى خودشــان در
 تیم هایشــان یا بیرون از آن یک عناصــرى دارند که 
یکسرى مسائل را برایشان عنوان مى کنند. وگرنه چرا 

نمى گویند مثًال ما با خداداد عزیزى دست نمى دهیم. 
■ دوره پیگیرى و تفحص و بررســى در ماجراى فساد 
در فوتبال دیگر گذشته اســت . آقایان اگر مى خواهند 
کارى انجام بدهند باید برخورد دقیق و بدون بخشــش 
داشــته باشــند و گرنه آش همان آش و کاسه همان 
کاسه اســت. فوتبالى که از جنس پهلوانى و مردانگى و 
قهرمانى، عشق و درستکارى بود حاال یک عده با جادو 
و جمبل و جادوگرى، تبدیل به کثافت کارى کرده اند و 
اینکه ما بخواهیم جاســوس بازى دربیاوریم و پرتقال 
فروش را پیدا کنیم چه فایــده اى دارد. همه در فوتبال 
آن پرتقال فروش ها را مى شناسند اما اینکه چرا برخورد
 نمى شود با آنها این مسئله عجیبى است و من هم براى 
همین موضوعات به کمیته اخالق نمى روم چرا که هم 
حرف هایم را قبًال در همه جا تمام و کمال گفته ام و هم 
اینکه برخوردى اگر قرار بود با این مسائل شود قبًال حتمًا 
شده بود و کار به اینجا نمى کشــید. مافیاى فوتبال را 

خودشان مى شناسند.

■ در مورد قضایاى دیگر فساد در فوتبال هم همینطور 
بوده اســت، آن آقایانــى کــه االن در رأس و باالى 
فدراسیون نشســته اند مى دانند که فساد در فوتبال ما 
بیداد مى کند. از زد و بند برخى مربیان تا پول گرفتنشان 
از بازیکنان و مهمتر از همــه آن مافیاى عظیمى که در 
فوتبال هست. مافیایى که مشخص مى کند چه افرادى 
در این فوتبال باشند یا کدام بازیکن و مربى نباشد. شما 
فکر مى کنید کسى از این مســائل در فدراسیون خبر 
ندارد؟اتفاقًا همه آقایان مسئول، خودشان با جزئیات از 
این مسائل خبر دارند و واقعًا اگر نمى دانند باید ول کنند 

این فوتبال را بروند سراغ کار دیگرى.
■ االن هم بــروم در کمیته اخالق فکــر مى کنید چه 
اتفاقى مى افتد؟ مثًال من بروم اسم فالن مربى را بیاورم، 
که این آقا خودش جادوگر آورده بــود تا به تیم کمک 
کند و اتفاقًا پنج شش نفر شــاهد هم ببرم که شهادت 
بدهند همــان مربى با جادوگر کار مى کرده اســت، به 
نظر شــما محرومش مى کنند؟ خب قطعــًا نمى کنند 
این کار را. حاال من براى چه بــروم هم خودم را ضایع 
کنم و هم اســم چند نفر مربى را بدهم و در نهایت هیچ 

که هیچ.

جادوگرى با ُدز پایین ادامه دارد!
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هنو ز هم تعداد بســیار زیادى از مــا، از مایکروفر به 
شیوه اى نادرست اســتفاده مى کنیم. البته ما مى دانیم 
که نباید هرگز ظروف آلومینیومى، فلزى و پالستیکى 
را در آن قرار دهیم، اما گرم کردن مجدد بعضى از مواد 
غذایى در مایکروفر نیز به همین میزان خطرناك است.

برخى از مواد غذایى در زمانى که مجدداً در مایکروفر 
گرم مى شوند، کامًال ایجاد سم مى کنند. در اینجا، نکات 

الزم در این خصوص بیان شده است:
قبل از هر چیز، در یــک مایکروفر طبخ غذا به صورت 
یکنواخت صورت نمى گیرد که این اغلب بدین مفهوم 
است که هر باکترى موجود در مواد غذایى، زنده باقى 
خواهد ماند و همانطور مســئله دیگرى که وجود دارد، 
این اســت که گرم کردن مجدد بعضى از مواد غذایى 
در مایکروفر، در تولید سموم سرطان زا نیز نقش دارد. 
براى کاهش خطرات مایکروفر، بهتر است براى طبخ و 
یا گرم کردن شش ماده غذایى که در زیر ذکر شده اند، 

از آن استفاده نکنید:

 تخم مرغ سفت
 هنگامى که تخم مرغ سفت با پوست یا بدون پوست 
در مایکروفر پخته مى شــود، رطوبت موجود در درون 
تخم مرغ، مانند یک دیــگ زودپز باعث افزایش بخار 
بسیار زیادى مى شود تا جایى که ممکن است تخم مرغ 
منفجر شود. حتى هولناك تر از آن، اینکه ممکن است 

تخم مرغ در مایکروفر در هنگام حرارت دیدن منفجر 
نشود، بلکه پس از آن، این اتفاق رخ دهد، بدین معنى 
که تخم مرغ بســیار داغ و در حال جوش، مى تواند در 
دست، در بشقاب و یا حتى در دهان شما منفجر شود. 
براى جلوگیرى از تبدیل شدن تخم مرغ به یک بمب 
بخار، قبل از گرم کــردن مجدد آن در مایکروفر، تخم 

مرغ را به قطعات کوچک خرد کنید.

شیر مادر
 بسیارى از مادران، شــیر خود را منجمد کرده و از این 
طریق، آن را براى استفاده بعدى ذخیره مى کنند و این 
شیوه بسیار خوبى است، اما به شرط آنکه در مایکروفر 
مجدداً گرم نشود. به همان روشــى که مایکروفرها، 
بشقاب هاى حاوى مواد غذایى را به صورت نابرابر گرم 
مى کنند، همانطور نیز مى توانند یک شیشه شیر مادر 
را به صورت غیر یکنواخت گــرم کرده و نقاط حرارتى 
ایجاد کنند که ممکن است به شــدت دهان و گلوى 

نوزاد را بسوزانند. 

گوشت هاى فرآورى شده 
گوشت هاى فرآورى شده، اغلب حاوى مواد شیمیایى 
و نگهدارنده براى طوالنى تر شــدن تاریخ مصرفشان 
هســتند. متأســفانه، قرار دادن این نوع گوشت ها در 
مایکروفر، مى تواند موادى تولید کند که براى سالمتى 

شما بسیار مضر اســت. طبق تحقیقات و بررسى هاى 
انجام شده، با قرار دادن گوشت هاى فرآورى شده در 
مایکروفر، احتماًال ما ندانسته در معرض خطر تغییرات 
شیمیایى مانند کلسترول اکسید شده در این فرآیند قرار 
مى گیریم. گرم کردن مجدد گوشت هاى فرآورى شده 
از طریق اشعه مایکروفر، در تشکیل فرآورده هاى حاوى 
کلسترول اکسید شده نقش داشته و با بروز بیمارى هاى 

قلبى و عروقى ارتباط دارد.

برنج
 طبخ برنج در مایکروفــر، گاهى اوقات مى تواند منجر 
به مسمومیت غذایى شود. مسئله موجود در طبخ برنج 
در مایکروفر، وجود یک باکترى بســیار مقاوم به نام 
باسیلوس سرئوس است. حرارت باعث از بین رفتن این 
باکترى مى شود، اما آن مى تواند هاگ هایى سمى تولید 
کند که به طور شگفت انگیزى در برابر حرارت مقاوم 
هستند. تحقیقات و بررسى هاى زیادى تأکید مى کنند 
که به محض اینکه برنج از مایکروفر خارج شــود و در 
دماى اتاق قرار گیرد، هاگ هاى موجود در آن مى توانند 
چند برابر شود و در صورت مصرف، باعث مسمومیت 

غذایى شوند.

مرغ
مهمترین موردى که الزم اســت به آن در خصوص 

مایکروفرهــا پى بــرد، این اســت که حــرارت آنها 
همیشــه باعث از بین رفتن باکترى ها نمى شود، زیرا 
مایکروفرها برخالف طبخ ســاده و معمولى، به مواد 
غذایى از خارج بــه داخل آنها حــرارت مى دهند. در 
مفهوم دقیق کلمه، بــا زنده ماندن این ســلول هاى 
باکتریایى، احتمال خطر بســیار بیشترى وجود خواهد 
داشــت که بعضى از مواد غذایى مستعد آلوده شدن به 
باکترى، باعث بروز بیمارى شوند. قبل از صرف مرغ، 
به منظــور از بین رفتن تمــام باکترى هاى موجود در 
آن، الزم است کامًال پخته شود. چون در مایکروفرها 
تمام قسمت هاى گوشت به طور کامل و یا یکنواخت 
مورد طبخ قــرار نمى گیرند.بنابرایــن، احتمال زنده 
ماندن باکترى هایى مانند ســالمونال، بیشــتر خواهد 

بود.

سبزیجات با برگ هاى سبز
اگر شما تمایل دارید کرفس، کلم پیچ و یا اسفناج پخته 
شده را نگه دارید و به عنوان غذاى باقیمانده، بعداً صرف 
کنید، در این صورت، به جاى مایکروفر، آن را مجدداً 
در فر معمولى گرم کنید. تحقیقات و مطالعات نشــان 
مى دهند هنگامى که ســبزیجات مجدداً در مایکروفر 
گرم شــوند، نیتراتى که به طور طبیعى در آنها وجود 
دارد، مى تواند به نیتروز آمین که سرطان زاست تبدیل

 شود.

غذاهایى که نباید چند بار گرم کنیدغذاهایى که نباید چند بار گرم کنید

بســیارى از داروهاى بدون نسخه، براى 
کاهش یبوست وجود دارد که ویتامین ها 

از انواع رایج آنها هستند.
یبوست زمانى اتفاق مى افتد که حرکات 

روده ُکند مى شود. 
بســیارى از عادات غلط زندگى و یا برخى 
شــرایط پزشــکى در ابتال به این عارضه 
مقصر هستند، از قبیل عدم نوشیدن مایعات 
کافى، عدم ورزش، اســترس بیش از حد، 
انســداد روده، بیمارى روده مانند سندروم 
روده تحریــک پذیر، ســرطان کولون، 

سرطان رکتوم و...
بــا ایــن حــال، مصــرف بســیارى از

 ویتامیــن ها در کنــار داروهــاى بدون 
نســخه مى تواند این عارضه را از شما تا 
حد زیادى دور کند. البتــه قبل از مصرف 
هر نوع مکمل ویتامین یا خرید آن باید با 
پزشکتان مشورت کنید، چون بسیارى از

 ویتامین ها براى نــوزادان، مبتالیان به 
بیمارى هاى گوارشى، مبتالیان به بیمارى 

هاى مزمن و... ممکن است مفید نباشند.

C ویتامین
ویتامین C یک ویتامیــن محلول در آب 
است. چون بدن مقدار مشخصى ویتامین

C را مى تواند اســتفاده کنــد، ُدز زیاد آن 
مى تواند اســهال ایجاد کنــد. اما تنها در 
صورتى که یبوست داشته باشید، این تأثیر 

به مذاق شما خوش مى آید. 

B5 ویتامین
ویتامینB5 یــا اســید پانتوتنیک باعث 
نقبــاض ماهیچــه اى در  تحریــک ا
سیستم گوارشــى شــده و به عمل دفع 

کمک مــى کند. میــزان توصیه شــده 
 ،B5بــراى مصــرف روزانــه ویتامیــن
براى اکثــر بزرگســاالن 5 میلــى گرم

 است. 

اسید فولیک
 بــه عنوان فــوالت یا ویتامیــن B9 نیز 
شناخته شده اســت. کمبود اسید فولیک 
گاهى اوقات باعث یبوســت مى شود. در 
صورت امکان به جاى مصرف مکمل هاى 
اسید فولیک، غذاهاى غنى از آن را مصرف 
کنید. غذاهاى غنى از فــوالت عبارتند از 
اسفناج، نخود، غالت صبحانه و برنج غنى 

شده با اسید فولیک. 

 B12 ویتامین
کمبود ویتامیــن B12 مــى تواند باعث 
یبوست شــود. اگر یبوست شــما به دلیل 
کمبود ویتامین B12 باشد، افزایش مصرف 
روزانه آن مى تواند به کاهش عالئم کمک 
کند. غذاهاى غنى از ویتامین B12، سواى

 مکمل هــا عبارتند از جگــر گاو، ماهى 
قزل آال، ماهى ســالمون، ماهى تن. اکثر 
بزرگســاالن روزانه باید 2/4 میکروگرم 
ویتامیــن B12 در طــول روز دریافــت

 کنند.

 B1 ویتامین
ویتامین B1 یا تیامین، بــه بهبود فرآیند 
هضم کمک مى کند و ســطوح پایین آن 
با عالئمى از قبیل یبوســت همراه است. 
اکثر زنان بایــد روزانــه 1/1میلى گرم و 
مردان 1/2 میلى گرم ویتامین B1 مصرف 

کنند.

5  ویتامین براى 
کاهش خطر ابتال به یبوست

مواد غذایى که از قدیم براى جشن شب 
یلدا مردم در نظر مى گرفتند، بسیار مفید 
بود که این مواد غذایى شامل انواع آجیل 

و میوه هاست.
یک کارشناس تغذیه باید ها و نباید هاى 
تغذیه اى در شــب یلدا را تشــریح کرد و 
گفت: دانه هاى انار باید حتمًا جویده شوند 
و در غیر این صورت دور ریخته شوند، چرا 
که سیستم گوارشى دچار اختالل خواهد

 شد.
مرجان افغان بــا بیان اینکــه روى هم 
خوردن این مواد غذایى هر چند که همه 
آنها مفید اســت به صالح نیست، چرا که 
مى تواند مشکالت گوارشى براى افراد به 
همراه داشته باشد، افزود: افراد بهتر است 
پس از مصرف آجیل تا یک ساعات از انار 
استفاده نکنند تا دچار مشکالت گوارشى 

نشوند.
وى با بیان اینکه بیمــاران دیابتى و افراد 

دچار چربــى خون بایــد در مصرف انواع 
آجیل دقــت کنند، گفت: مصــرف انواع 
تخمه در کنار سایر مواد غذایى، مى تواند 
سبب سنگین شدن سیستم گوارشى افراد 
شــود، بنابراین توصیه مى شــود در شب 
یلدا از همــه این مواد به صــورت اندك 

استفاده شود. 
این دکتراى فیزیولوژى اظهار داشــت: 
همچنین توصیه مى شــود در این شــب 
افراد نسبت به انجام ورزش هاى گروهى 
همچــون طناب کشــى، پرتــاب توپ، 
پانتومیم بازى، وســطى و... اقدام کنند تا 
هم هضم مواد غذایى بهتر انجام شــود و 

هم افراد شادتر باشند. 
افغان گفت: البته میزان ورزش و شــدت 
ورزش براى افراد مختلف متفاوت است 
و هر فردى با توجه به شــرایط جسمانى 
کــه دارد، مى تواند ورزش هــاى الزم را 

انجام دهد.

بایدها و نبایدهاى تغذیه اى
 در شب یلدا

بنابر مطالعات محققان، گردوغبار، شــن و دود ناشى از آالینده ها، کودکان 
زیر 11 ســال را تا 1/3 درصد در خطر بیمارى آسم قرار مى دهد و درضمن 
3/3 درصد بیشتر از دیگران به بخش اورژانس مى فرستد. این کودکان، 4/5 
درصد بیشتر از دیگران مجبور به بسترى شدن در بیمارستان به دلیل مشکالت 
ریوى و تنفسى مى شوند. شش هاى آنها هنوز کامالً رشد نکرده و قرار گرفتن 

در هواى آلوده، بیمارشان مى کند.
کودکان زیر 11ســاله اى که در معرض آلودگى هوا هستند، بیش از دیگران 
به بیمارى آسم مبتال مى شــوند. از آنجایى که ُشش هاى کودکان هنوز کامًال 
رشد نکرده است، به آلودگى هوا بســیار حساس و در معرض تهدید ابتال به 

تنفسى هستند. بیمارى هــاى ریوى و 
گفتــه  محققــان، همچنیــن عفونى بنابــه 

در دوران کودکى مى تواند بــودن ســینه 
ابتال  به آســم در بزرگسالى خطــر 
برابــر افزایش دهد. از را تــا چهار 
فــى  ابتــال به عفونــت در طر

راه هاى هوایى تحتانى 
مانند بیمارى هایى مانند 
برونشیت و ذات الریه، قبل 
از پنج سالگى، احتمال ایجاد 
بیمارى هاى ریوى را از دو تا 
چهار برابر افزایش مى دهد 
وعفونت در راه هاى هوایى 
فوقانى مانند سرماخوردگى 
در سن کم، خطر ابتال به آسم 

را 1/5برابر باال مى برد.
همچنین عفونت هــاى راه هاى 
هوایى در سنین پایین، موجب مشکالت 
ریوى و تنفسى و ابتال به آسم در افراد- از 
همان دوران کودکى- مى شود. بنابراین 
تا حد امــکان نباید کــودکان در معرض 

هواى آلوده قرار بگیرند.

کودکان را 
در معرض هواى آلوده قرار ندهید

به بیمارى آسم مبتال مى شــوند. از آنجایى که ُشش هاى
رشد نکرده است، به آلودگى هوا بســیار حساس و در مع

تنفسى هستند. بیمارى هــاى ریوى و 
گفتــه  محققــان،بنابــه 

در دورابــودن ســینه 
ابتال  به آسخطــر 
برابـرا تــا چهار 
فــى  ابتــطر

راه ه
مانند

برونشیت
از پنج س
بیمارى ه
چهار برا
وعفونت
فوقانى م
در سن کم
5را 1/5برابر
همچنین عفو
هوایى در سنین پایین
ریوى و تنفسى و ابتالب
همان دوران کودکى-
تا حد امــکان نباید کـ
هواى آلوده قرار بگیرند.

یک جراح ســتون فقرات گفت: اختالل در دفع 
ادرار و مدفوع،  کمر درد همراه با تب و لرز، سابقه 
کاهش وزن در طى چند ماه گذشته، از عالئم خطر 

در دردهاى سیاتیکى است.
حسن قندهارى اظهارداشت: سیاتیک در بین مردم 
براى توصیف یک بیمارى دردناك در کمر و پاها 
استفاده مى شود، اما در واقع سیاتیک یک اختالل 
عصبى محسوب نمى شود بلکه نشانه اى از یک 

اختالل عصبى است.
وى با اشاره به اینکه سیاتیک یک بیمارى نیست، 
بلکه عالمــت وجود یک بیمارى اســت، افزود:  
درگیر شدن عصب ســیاتیک به هر علتى، باعث 
انتشــار درد در طــول عصب و ایجاد ســیاتیک 

مى شود.
این فوق تخصــص ارتوپد عنــوان کرد: عصب 
سیاتیک بلندترین عصب بدن است و ضخامتى 
به اندازه یک انگشت دارد که ریشه هاى خروجى 
از مهره هاى ســوم، چهارم، پنجم کمرى و اولین 
قطعات ساکروم، در ناحیه لگنى به هم پیوسته و 

عصب سیاتیک را تشکیل مى دهند.

قندهارى بیان داشت: این عصب از طریق مجراى 
سیاتیک به خلف لگن و قســمت تحتانى عضله 
سرینى بزرگ مى رود و از آنجا تا پشت ران و زانو 
ادامه یافته، همچنین انشعابات آن تا پشت ساق 

پا امتداد مى یابد.
این جراح ستون فقرات در پاسخ به اینکه دردهاى 
ســیاتیکى چه موقع خطرناك مى شوند؟ گفت: 
اختالل در دفع ادرار و مدفوع، کمر درد همراه با تب 
و لرز، سابقه کاهش وزن در طى چند ماه گذشته، 
سابقه بیمارى هاى سرطانى یا بیمارى هاى خاص 
دیگر و درد شدید شبانه از عالئم خطر در دردهاى 
سیاتیکى بوده که باید توسط پزشک متخصص 

مورد بررسى قرار گیرد.
 وى عنوان کرد: بى حســى و احساس کرختى در 
ناحیه تناســلى، پرینه و باســن، اختالل عصبى 
حرکتى شــدید یــا پیشــرونده، درد مقــاوم به 
درمان هاى دارویى، ســابقه ضربه در افراد مسن 
نیز از عالئم خطر در دردهاى ســیاتیکى بوده و 
رجوع به یک متخصص ســتون فقرات ضرورى

 است.

دردهاى سیاتیکى چه موقع خطرناك مى شوند؟

کودکان 
درضمن 
4/5 5ن،

شکالت 
ر گرفتن 

دیگران
وز کامًال 
دابتال به 

عفونى
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زن جــوان کــه تحــت تعقیــب مأمــوران پلیــس 
تهــران بــود در خانــه ســه ســارق مرد دســتگیر 

شد.
مأموران کالنترى 125 یوســف آباد در حال گشتزنى 
در خیابان مظفرى بودند که به خودروى مزدا 323 که 
در کنار خیابان پارك شــده بود مشکوك شدند و پس 
از بررسى شــماره پالك آن متوجه ســرقتى بودن آن

شدند.
مأموران در ادامه با تحقیقات محلى توانســتند راننده 
خودروى ســرقتى را در یکــى از خانه ها شناســایى 
کنند وسپس تیم پلیسى با دســتور مقام قضائى براى 
بررسى تجسســى وارد خانه مذکور شــدند که با سه 
مرد و یک زن که تحــت تعقیب پلیس بــود روبه رو

شدند.

مأمــوران پــس از دســتگیرى متهمان در بازرســى 
از خانــه، پنج عدد ســوئیچ خــودروى پرایــد و پژو، 
پنــج ریموت در ســاختمان، 30عدد کلیــد خانه، یک 
عــدد اســپرى اشــک آور، هفت دســتگاه گوشــى 
موبایل،30فقره ســفته، 38 برگ تراول 50هزارتومانى 
تقلبى، چنــد برگ اســناد و مدارك جعلــى و تعدادى 
دیگــر آالت و ادوات ارتــکاب جــرم بــه دســت

 آوردند.
بنا به این گزارش، زن جوان که به اتهام سرقت خانه و 
جعل تحت تعقیب مأموران اداره هشــتم پلیس آگاهى 
تهران بود در اختیار کارآگاهان قرار گرفت و سه سارق 
مرد نیز براى تجسس هاى فنى و افشاى سرقت هایشان 
در اختیار مأموران پایگاه سوم پلیس آگاهى تهران قرار 

گرفتند.

سفیر کشــورمان در لندن با اشاره به پرونده 
قتل یکى از هموطنانمان که در سال 2013 
به دالیل نژادپرســتانه در انگلستان کشته 
شــد، پیگیرى هاى مســتمر خانــواده او را 
براى ایجاد عدالت، مؤثر دانســته و برلزوم 
مقابله بــا رفتارهــاى نژاد پرســتانه تأکید 

کرد.
متن یادداشــت حمید بعیدى نژاد به شــرح 
زیر اســت: ماجرا از چند ســال پیش آغاز 
شــد. «بیژن ابراهیمى»، جــوان ایرانى که 
به امید دســتیابى به زندگى بهتر در ســال 
2001 به انگلیس مهاجرت کرده بود نهایتًا 
در شــهر کوچکى در جنوب «بریستول» در 
منطقه اى که غالبًا سفیدپوستان اروپایى در 
آن زندگى مى کردند، اقامت کرد. او علیرغم 
ســختى زندگى با توجه به ناتوانى حرکتى 
که با آن مواجه بود، فردى آرام و بى آزار بود 
ولى با همسایه اى نژادپرســت و بیمارگونه 
مواجه بود که انگار از اذیت و آزار بیژن لذت
 مى برد. خیلى وقت ها همراه دوســت خود 
بدون آنکه بیژن براى آنها مشــکلى فراهم 
کند بهانــه اى مى گرفت و بــه روش هاى 

مختلف به او حمله مى کــرد. اما بیژن هر بار 
با صبر و حوصله این دشــنام ها و تهدیدات 
را تحمــل مى کــرد و در طول ســال هاى 
2005 تــا 2013 در برابر تهدیــد به مرگ 
و ضرب و شــتم خــود و حتــى گربه اش 
«موشــى»، 44 بار رســمًا به تنها پناه خود 
یعنى پلیس و بعد هم شــوراى شهر رجوع 
کرد به امید آنکه آنها جلوى حمالت این فرد 
مهاجم را بگیرند اما هر بار نه تنها با بى محلى 
آنها مواجه مى شــد، بلکه حتى پلیس خوِد 
وى را چنــد بار به جــرم انزواجویى و ایجاد 
حس خطر در میان افراد جامعه متهم و حتى 

بازداشت کرد.
متأســفانه فریادهاى بیژن به جایى نرسید 
و همسایه شــرور وى ناباورانه در یک روز 
تلخ در سال 2013 با حمله به وى او را کشان 
کشــان به جلوى زمین چمن خانه اش برد و 
بعد از ضرب و شــتم زیاد او را به آتش کشید 
و به قتل رساند. شــوك این حادثه به جامعه 
شدید بود. دادگاه همسایه شرور را به حبس 
ابد محکــوم کرد ولى این بــراى دو خواهر 
بیژن که در جریــان آالم و دردهاى او بودند 

نمى توانست آرامش بخش باشد. آنها بحق 
خواستار برخورد با بى توجهى پلیس که خود 
عامل کمک کننده به بــروز این جنایت بود 
شدند و لذا تالشى گسترده را از طریق نظام 
مســتقل شــکایت علیه پلیس آغاز کردند. 
هرچند این رســیدگى با توجــه به اهمیت 
موضوع طول کشــید ولى در ماه مى2016 
پلیس شــکایت وارده به پلیس محل را وارد 
تشخیص داد و دو پلیس ارشــد مسئول را 
به جرم عدم اجراى وظایــف حرفه اى خود 
به زندان و دو افســر دیگــر را از کار اخراج 

کرد.
اما درد جانکاه خواهران بیــژن باز هم آرام 
نگرفت و آنها خواســتار این شدند که پلیس 
محکوم به اعمال سیاســت «نژاد پرســتى 
نهادینه» شــود بدین معنا که پلیس به علت 
تعصبات نژادى نسبت به تفاوت رنگ پوست، 
قومیت و فرهنگ با مجرمان برخورد الزم را 
نداشته و بدینوسیله به وقوع جرم کمک کرده

 است.
بعد از ادامه دادرســى قضائى روز سه شنبه 
پس از یکســال و نیم، شــهردار بریستول 

رســمًا اعالم کرد که متأســف است اعالم 
کند که رفتار نژادپرستانه پلیس در مسالمت 
با مجرم و قاتــل بیژن به دلیــل تعصبات 
فرهنگى صحیح اســت و شــوراى شهر به 
این دلیل عذرخواهى عمیق خــود را از این 
واقعه اعالم مى کند. آنهــا با ایجاد تغییرات 
الزم در ســاختار پلیس تمامى سعى خود را 
خواهند کرد که دیگر چنین اتفاقى علیه افراد 
دیگر ملیت ها و فرهنگ ها و مهاجران تکرار

نشود.
این اعالم البته امروز به بیژن کمکى نمى کند 
و درد دل خواهرانش را هم از میان نمى برد 
ولى تنها نشــان از این دارد که تالش براى 
ایجاد عدالت و احقاق حق هرچند براى خود 
شخص مفید نباشد اما باید پیگیرى شود چرا 

که مى تواند براى دیگران ثمربخش باشد.
بیژن ابراهیمى، قربانى نژادپرســتى شــد و 
ما همه بایــد نژادپرســتى را محکوم کنیم. 
همه وظیفــه دارند تا پاك شــدن جوامع و 
به ویــژه نهادهاى نظارتى آنهــا از مقابله با 
خشونت هاى نژادپرســتانه دست از تالش 

بر ندارند.

ماجراى قتل وحشیانه و آتش زدن «بیژن» در انگلیس از زبان سفیر ایران: 

شهردار «بریستول» رسمًا عذرخواهى کرد

زن فرارى در 
پاتوق سارقان
به دام افتاد

با کشف خودروى سرقتى 
مزدا323

مدیر عامل سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهر 
کرمان از سقوط یک نفر از اهالى این شهر به داخل چاه 

فاضالب خبر داد.
على عسکرى گفت : ساعت 10 و 40 دقیقه روز دوشنبه از 
سقوط یک نفر به داخل چاه فاضالب واقع در شهرك «ن 
و قلم» مطلع شدیم که بالفاصله دو تیم تخصصى امداد 
و نجات به همراه دو دستگاه خودروى مجهز به تجهیزات 
نجات به محل حادثه اعزام شــدند. وى افزود: تیم هاى 

امداد و نجات ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
سریعاً در محل حادثه حضور پیدا کردند و عملیات امداد و 
نجات را با توجه به حساسیت و خطر ویژه اى که چاه هاى 
فاضالب به علت داشتن گازهاى خطرناك و سمى براى 

فرد دچار حادثه شده دارد، در دستور کار قرار دادند.
عسکرى یادآور شد: شخص حادثه  دیده با تالش پرسنل 
سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى سریعاً از چاه خارج و 

توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

سخنگوى اورژانس کشــور از بیرون آوردن جسد 
فردى که در سیلوى ســویا گرفتار شده بود توسط 

نیروهاى اورژانس و هالل احمر خبر داد.
مجتبى خالدى اظهار داشــت: پس از 12 ساعت 
تالش جسد کارگرى که در سیلوى سویا در نزدیکى 

ساوه زیر غالت گرفتار شده بود بیرون کشیده شد.
یک شنبه شب فردى براثر سقوط در سیلوى سویا 
دچار حادثه شــده بود و نیروهاى اورژانس 115، 
ســازمان آتش نشانى شهردارى ســاوه وجمعیت 
هالل احمر در محــل حادثه در حــال نجات این 

فرد بودند.

سقوط در چاه فاضالب

 جسد کارگر گرفتار در سیلو، بیرون آورده شد

پیرمردى که براى جمــع آورى گیاهان دارویى به کوه 
رفته بود با سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد.

در ساعات اولیه دوشنبه شب مرگ مشکوك پیرمردى 
82 ساله در ارتفاعات منطقه بایگ به فوریت هاى پلیسى 
110 اعالم شــد. با حضور مأموران انتظامى در محل 

حادثه و بررسى هاى اولیه مشخص شد که پیرمرد براى 
جمع آورى گیاه دارویى به کوه رفته که به علت سقوط 
از ارتفاع صدمه شدید دیده و جان باخته است. بنابر این 
گزارش، جسد به دستور مقام قضائى به سردخانه انتقال 

یافت و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

جمع آورى گیاهان دارویى،  جان پیرمرد را گرفت

اینســتاگرام پس از 26 ســال مادر و دختــرى را در گیالن به 
یکدیگر رساند.

«مینا» درســال 1370 و هنگامى که فقط شــش سال داشت 
توسط افراد ناشناس ربوده شد و کسى از او خبرى نداشت. پلیس 
آگاهى تحقیقات خود را براى یافتن ردى از او آغاز کرد اما هیچ 
فایده اى نداشت و با وجود مظنون گیرى و فرضیه اى مبنى بر 
قتل دختر بچه، پس از 26 ســال همه دیدند او زنده است و در 

شیراز زندگى مى کند.
مادر مینا که این روزها کار کردن با گوشــى هوشــمند را یاد 
گرفته است، عکس هایى از دختر گمشده اش را در اینستاگرام 
قرار داد تا اینکه مینا پس از 26 ســال تمــاس گرفت، او از آن 
روزها چیز زیــادى  به یاد نداشــت جز اینکه مى دانســت در 

شیراز رها شــده، اهل گیالن اســت و بهزیستى شــیراز از او 
نگهدارى مى کند و پس از مدتى توسط یک خانواده نگهدارى 
مى شود، تحصیل مى کند و ازدواج کرده و اکنون مادر دو فرزند

 است. 
در طول این دوران مینا همیشــه در فضــاى مجازى به دنبال 
گمشــده اى مى گشــت که خود نمى دانســت چیست وقتى 
عکس کودکــى خود را مــى بیند تماس مى گیــرد او صداى 
مادرى را مى شــنید که هیچگاه فراموش نکــرده بود. ارتباط 
برقرار مى شــود کار بــه آزمایــش DNA مى رســد و  مینا 
اطمینــان حاصل مى کند که به خانواده اش رســیده اســت. 
قرار اســت مینا پس از 26 ســال به زادگاه خود در طارمسر باز

گردد.

3 نفر سارق شب رو که همانند مارمولک از ساختمان هاى لوکس 
در شــمال تهران باال مى رفتند و پس از عبور از طریق پنجره نما 
و با علم به حضور صاحبخانه، اقدام به سرقت فرش هاى ابریشم، 

طالجات و نقره جات مى کردند، به دام پلیس افتادند.
این سارقان شب رو که از ســاعت 1 تا 5 بامداد از ساختمان هاى 
لوکس متراژباال بدون اســتفاده از هیچ وسیله اى باال مى رفتند و 
پس از ورود از پنجره نما، داخل ساختمان ها مى شدند و فرش هاى 
ابریشم، طال و نقره جات را به سرقت مى بردند عالوه بر تهران در 

شهرهاى اصفهان و مشهد نیز مبادرت به سرقت مى کردند.
یکى از مالباختگان که از اصفهان به تهران آمده گفت: «سارقان 
260 قطعه نقره که شامل ظرف و ظروف بود را در تاریخ 17 آذر از 
منزل من در اصفهان به سرقت بردند؛ سرقت آنها در فاصله زمانى 

4 تا 5 بامداد رخ داده است.»
سایر مالباختگان نیز اعالم کردند که این افراد هنگامى سرقت را 
انجام دادند که صاحبخانه در خانه حضور داشته اما اقدامشان چنان 
بى سروصدا بوده که صاحبخانه بیدار نشــده و آنها بعد از ورود از 
بالکن به داخل خانه، وسایل را از باال به پایین پرتاب مى کردند و نفر 

دیگرشان آنها را منتقل مى کرد. 
الزم به ذکر است که یکى از سارقان چندى پیش با وثیقه اى چهار 
میلیاردى از زندان آزاد شده بود؛ عالوه بر تعدادى فرش و نقره جات 
که از این افراد کشف و ضبط شد، یک دستگاه خودروى بى ام و که 

با آن تردد مى کردند نیز به دست پلیس افتادند.
تالش براى شناسایى سایر مالباختگان و همچنین اموال سرقتى 

از سوى پلیس ادامه دارد.

دستبند پلیس بر دستان مارمولک هاى شب رو

اینستاگرام، مادر و دخترى را به هم رساند

د

درگیرى دو دوست با یکدیگر منجر به قتل یکى ازآنها شد.
رئیس پلیس آگاهى استان زنجان گفت: این حادثه صبح یک شنبه 26 آذر در پارك ارم زنجان اتفاق 

افتاد و یکى از طرفین درگیرى بر اثر اصابت قمه مجروح و توسط قاتل به بیمارستان منتقل شد. 
سرهنگ کارآگاه جعفر رحمتى اظهار داشت: در پى اطالع مأموران پلیس آگاهى زنجان مبنى براینکه 
شخصى به هویت معلوم به علت مصدومیت بر اثر ضربات شىء تیز به بیمارستان امام حسین(ع) 
زنجان منتقل شده و به رغم تالش پزشکان، مصدوم فوت شده است، رسیدگى به موضوع در دستور 
کار قرار گرفت. وى افزود: در بررسى ها و تحقیقات صورت گرفته از سوى مأموران پلیس آگاهى 
زنجان، مشخص شد بر اثر درگیرى رخ داده جوانى 29 ساله توسط فردى 32 ساله به وسیله سالح 

سرد مجروح شده و براثر شدت جراحت و خونریزى در بیمارستان به کام مرگ فرو رفته است. 
سرهنگ رحمتى ادامه داد: در بررســى هاى صورت گرفته از جسد متوفى نیز آثار جراحت توسط 
شىء تیز و برنده شــبیه به چاقو در ناحیه پس سر، قفسه ســینه و کتف مقتول مشهود بود که با 
هماهنگى مقام قضائى جســد به منظور انجام معاینات الزم و دقیق به پزشــکى قانونى منتقل

 شد. 
رئیس پلیس آگاهى استان زنجان بیان داشت: قاتل نیز که متوارى شده بود از سوى پلیس آگاهى 
شناسایى شد و در کمتر از 12 ساعت دستگیر شد و موضوع درگیرى و چگونگى قتل را بازگو کرد.  

وى با بیان اینکه بنا به اظهارات قاتل، قتل بر اثر مشاجره لفظى اتفاق افتاده است تصریح کرد: 
در تحقیقات مشخص شــد که قاتل و مقتول دوستى چندین ساله با هم داشتند و قاتل 

نیز به درگیرى معترف شــد و گفت که پس از درگیرى با سالح قمه، ضرباتى را 
به دوستم وارد آوردم که ناگهان قمه به شــکمش فرو رفت وگرنه قصد 

کشتن نداشتم. 
رئیس پلیس آگاهى استان زنجان گفت: پس از اعترافات 

متهم، صحنه درگیرى و جرم بازســازى شد و 
نامبرده با قرار بازداشت موقت از طریق 

مراجع قضائــى روانه زندان
 شد.

پایان تلخ درگیرى 2 دوست 

ه اظهارات قاتل، قتل بر اثر مشاجره لفظى اتفاق افتاده است تصریح کرد: 
ص شــد که قاتل و مقتول دوستى چندین ساله با هم داشتند و قاتل 

ف شــد و گفت که پس از درگیرى با سالح قمه، ضرباتى را 
 ناگهان قمه به شــکمش فرو رفت وگرنه قصد م کهن

ن زنجان گفت: پس از اعترافات ستان
جرم بازســازى شد و ى و ج
موقت از طریق شت مو
داننه زند
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کنــد نیکــى  ناکســان  بــه  نابجــا  کــه  کســى 
 بهره اى جز ســتایش فرومایگان، تعریف سرکشــان 
و اشــرار و ســخنان جاهــالن بدگفتــار نــدارد و
 اینهــا نیــز تــا هنگامــى کــه بــه آنهــا بخشــش کند

موال على (ع) ادامه دارد. 

مراسم تجلیل از دانشــجویان و دانش آموزان امور برق شهرستان دهاقان 
برگزار مى گردد .

برنامه جشن دانش آموزان موجب تشویق و حمایت علم آموزى , پویایى و 
نشاط فرزندان و هم افزایى همکاران خواهد شد . 

مهندس ترابى مدیر برق شهرستان دهاقان در مصاحبه با خبرنگاران محلى 
اهم فعالیتهاى 9 ماهه امور برق شهرستان دهاقان را تشریح کرد .

 ۵۰KVA احداث و توسعه شبکه فشارمتوســط و ضعیف و نصب ترانس
بلوار انقالب با اعتبار 200 میلیون ریال

احداث و توسعه شبکه فشارضعیف جهت مشترکین جدید بطول 4 کیلومتر 
و با هزینه 900 میلیون ریال

احداث 80مورد اتصال زمین جهت افزایش قابلیت اطمینان شــبکه هاى 
توزیع در سطح شهرستان با اعتبار 200 میلیون ریال

نصب یک دســتگاه ترانس ۵۰KVA در روستاى قمبوان جهت کاهش 
تلفات و کاهش ضعف ولت

احداث 700 متر شبکه فشارمتوسط از انتهاى عطاآباد جهت افزایش قابلیت 
اطمینان شبکه با اعتبار 700 میلیون ریال

احداث یک کیلومتر شــبکه فشارمتوســط در بلوار انقالب جهت افزایش 
قابلیت اطمینان شبکه با اعتبار 400 میلیون ریال

احداث روشنایى بلوار مسکن مهر بطول 500 متر با اعتبار 300 میلیون ریال
بهسازى شبکه برق و پست روستاى قهه با اعتبار 900 میلیون ریال

بهسازى شبکه برق روستاى جمبزه با اعتبار 400 میلیون ریال
 بهسازى شبکه برق روستاى همگین با اعتبار 300 میلیون ریال

بهسازى شبکه برق و رفع حریم خیابان شهید رحمانى با اعتبار 400 میلیون 
ریال

بهسازى شبکه برق و رفع حریم کوى مســجد جامع عطااباد با اعتبار 200 
میلیون ریال

   بهســازى و جابجایى پایه هاى در معبر و رفع حریم با اعتبار 750 میلیون 
ریال

تعویض8 دستگاه تابلوى فرسوده توزیع و اندازه گیرى با اعتبار 150 میلیون 
ریال

بهسازى پایه هاى فرسوده فشارمتوسط بلوار انقالب با اعتبار 500 میلیون 
ریال

بهسازى شــبکه فشــارضعیف خیابان امین بطول 800 متر با اعتبار 350 
میلیون ریال

بهسازى شبکه منطقه عطااباد بطول 500 متر و اعتبار 180 میلیون ریال
مدیر برق شهرستان دهاقان همچنین افزود :

در 9 ماهه سال جارى میزان جذب مشترکین شهرستان 239 مورد مورد بوده 
که با جذب این مشترکین تعداد مشترکین به 17533 رسید که باتوجه با راه 
اندازى سامانه سمیع ( 37121 ) نویدبخش خدمات غیرحضورى سریعتر و 

راحتر براى متقاضیان و مشترکین توزیع برق خواهد بود. 
درحوزه بهره بردارى با انجام پروژ ه هاى تعمیرات شبکه هاى فشارمتوسط 
و فشارضعیف , سرویس پست , ترموگرافى و تعمیرات مربوطه , عیب یابى , 
اندازه گیرى و تنظیم بار عملیات خط گرم با اعتبار 400 میلیون ریال نصب 
تجهیزات درجهت افزایش قدرت مانور از قبیل 3 دستگاه سکسیونر و 10 

دستگاه کت اوت مستقیم و نصب 600 مورد اسپیســر باعث گردید تعداد 
خاموشیهاى شهرستان 24٪ کاهش و انرژى توزیع نشده شهرستان ٪18 

کاهش داشته است .
تعویض کنتورهاى دیماندى و تبدیل به کنتورهــاى فهام به میزان 320 

دستگاه بااعتبار به میزان 2500 میلیون ریال 
در حوزه مدیریت مصرف:

برگزارى کالس اموزشى مدیریت مصرف براى معلمان و مربیان و دانش 
اموزان در 5 مدرسه

دیدار با مشترکین پرمصرف وراهنمایى ایشان به میزان 60 مشترك
برگزارى نمایشگاه مدیریت مصرف , اتوبوس مدیرى مصرف و مشاوره

دیدار با مشترکین صنعتى و جلب همکارى جهت کاهش پیک بار به میزان 
60 مشترك صنعتى باالى 200 کیلووات 

تقدیر از مشترکین صنعتى همکار
توزیع وپخش بروشور مدیریت مصرف درروز قدس به همراه سخنرانى مدیر 

برق شهرستان در روز قدس
دیدار با مشترکین کشاورزى در ســطح شهرستان جهت جلب همکارى و 

جلب مشارکت 40 مشترك کشاورزى
همکارى در نصب یک دســتگاه نیروگاه خورشــیدى ۵KW در سطح 

شهرستان 
وى در پایــان افزود : ان شــاءا... با همــکارى کارکنان برق شهرســتان 
دهاقان بتوانیم خدماتى بهتر و شایســته به مردم این شهرســتان عرضه

 داریم.

طی نه ماه گذشته سال جاري ظرفیت سازي و احداث 
شبکه هاي فشار ضعیف و متوسط در حدود 10 کیلومتر 
با اعتباري بالغ بر 6000 میلیون ریال در سطح شهرستان 

شهرضا انجام پذیرفت.
به گفته آقاي مهندس باقی در این مدت نصب و احداث 
18 دستگاه ترانس جدید جهت ظرفیت سازي ، تقویت 
شبکه و رفع ضعف ولتاژ با اعتباري بالغ بر 4000 میلیون 

ریال اضافه و در مدار قرار گرفت.
وى  افزود : در این مدت بهینه سازي شبکه هاي فشار 
ضعیف و متوسط در حدود 40 کیلومتر با اعتباري بالغ بر 

15500 میلیون ریال انجام پذیرفت.
مهندس باقی در ادامه یادآور شــد تبدیل شبکه هاي 
سیمی فرسوده به شبکه هاي کابلی در حدود 15 کیلومتر 

و با اعتباري بالغ بر 6000 میلیون ریال انجام گرفت.
وي در ادامه دیگر خدمات و فعالیت هاي انجام شده را 

اینگونه بیان نمود:
- توسعه و بهینه سازي روشنایی معابر با اعتباري بالغ بر 

1300 میلیون ریال

- سرویس و تعمیرات 40 کیلومتر از شبکه هاي فشار 
ضعیف و متوسط با اعتباري بالغ بر 3000 میلیون ریال

- تعویض 50 اصله پایه فرسوده فشار ضعیف و متوسط 
جهت بهینه سازي شــبکه ها با اعتباري بالغ بر 500 

میلیون ریال
- تعویض 100 اصله پایه فرسوده فشار ضعیف و متوسط 
جهت تعمیرات و بهینه تعمیرات با اعتباري بالغ بر 1200 

میلیون ریال
- تعمیر 10 کیلومتر از شبکه هاي فشار متوسط به روش 

خط گرم با اعتباري بالغ بر 1300 میلیون ریال
- تعمیر ، نگهدارى و سرویس 260 پست فشار ضعیف 

هوایی و زمینی با اعتباري بالغ بر 1000 میلیون ریال 
- نصب 1 دستگاه سکسیونر موتوردار جهت افزایش 

قابلیت اطمینان و بهبود مانور فیدرهاي فشار متوسط
- تعویض و تبدیل بیش از 3000 عدد المپ سوخته در 

معابر شهرستان
- نصب 160 دستگاه ال اي دي بسیت وات در سطح 

شهرستان
- نصب 1000 دستگاه اسپیســر فشار ضعیف جهت 

جلوگیري از برخورد شبکه هاي فشار ضعیف در سطح 
شهرستان

- اصالح ضعف ولتاژ بیش از 50 مشــترك با احداث 
شبکه و 90 مشترك با اصالح کابل و شبکه

- جذب 1775 مشترك با انشعاب تکفاز و 139 مشترك 
با انشعاب سه فاز و 18 مشترك دیماندي

- خدمات پس از فروش اعم از (جابجاي کنتور ، تغییر نام 
و تغییر تعرفه) 625 مورد

- انجام آزمایشــات و تســت کنتور (تکفاز ، سه فاز و 
دیماندي) 18350 مورد

- تعویض کنتورهاي معیوب تکفاز و سه فاز 2100 مورد
- نصب کنتورهاي فهام 550 مورد

- حضور مدیریت امور در فرمانداري و 15 اداره دیگر در 
سطح شهرستان به منظور ارائه راهکارهاي مدیریت 

مصرف 
- آموزش 1000 دانش آمــوز و 70 مربی در خصوص 

راهکارهاي مدیریت مصرف در منازل و مدارس

- آمــوزش راهکارهــاي مدیریت مصــرف در بین 
کشاورزان با همکاري جهادکشاورزي

- برگزاري مســابقات فرهنگی،هنــري در رابطه با 
مدیریت مصرف برق در بین دانش آموزان و توزیع 2000 

بروشور در مدارس
- فرهنگ سازي استفاده از المپ هاي کم مصرف و 
تعویض المپ هاي پر مصرف در بین مشترکین تجاري 

و ارسال پیامک مدیریتی
- ممیزي انرژي ارگان هاي دولتی

- اجراي طرح هاي رایگان براي مشــترکین صنعتی 
و کشاورزان

- آموزش اصول و نکات ایمنی در ســطح مدارس و 
پایگاه هاي بسیج شهرستان

- برگزاري جلسات آموزش مدیریت مصرف با کارگروه 
امور بانوان در فرمانداري شهرضا 

- عقد قرارداد 5 مشترك جهت نصب سلول خورشیدي 

در سطح شهرستان 
- آموزش چهره به چهره 110 شرکت وابسته به صنایع 

جهت طرحهاي کاهش پیک تابستان 
- جلسات ویژه اصناف با همکاري اداره صنعت و معدن 

با حضور 500 نفر شرکت کننده
ضمناً با توجه به راه اندازى مرکز خدمات غیرحضورى 
فروش و پس از فروش شــرکت توزیع برق اســتان 
اصفهان به شماره 37121 ، تعداد خدمات پس از فروش 
انجام شده از طریق مرکز ســمیع 162 مورد و فروش 
انشعاب از طریق مرکز سمیع 143 مورد بوده که روندى 

رو به افزایش دارد.

ابوالفضل هاشمى
پنجم ابتدایى

رضا هاشم زاده
سوم دبیرستان

سید عرفان علوى
سوم ابتدایی

سید یاسین موسوى 
اول ابتدایی

کسرا آزادى
اول ابتدایی

معین علیشاهى
اول راهنمائی

هانیه ذوالفقارى
دوم راهنمایى

فاطیما میر على ملک
دوم ابتدایی

متین نادعلى
دوم دبیرستان

محمود رجایى
کارشناسى

وجیهه شادمند
سوم دبیرستان

کوثر آزادى
چهارم ابتدایی

سهیال بصرى
کارشناسى ارشد

محمد حسین مومنیان
کارشناسى

محمدیاسین جوهرى
دوم راهنمائی

نگارترابى زارتگاهى
سوم ابتدایی

کیمیا سادات هاشمى
دوم راهنمایى

زینب شبانى
قبولی کاردانی

محمد على ضیائى
اول ابتدایی

محمدصدرا باقى
دوم ابتدایی

نگار باقى
اول دبیرستان

مائده پرویزى
دوم ابتدایی

زهرا شبانى
اول راهنمائی

محمد متین ولیخانى
سوم راهنمائی

محمد حسن على بیگى
 سوم راهنمایى

محمدحسین عشاق
سوم ابتدایی

مهسا آرمان نژاد
پنجم ابتدایی

مائده عشاق
دوم دبیرستان

زهرا تفضلى
اول راهنمائی

محمد مصطفى ناظمى
سوم راهنمائی

محمدحسین داورپناه
اول ابتدایی

مریم هاشم زاده
کارشناسى ارشد

محدثه بابائى
دوم دبیرستان

شهاب دهقان
اول ابتدایی

على ولیخانى
دوم ابتدایی

یعقوب حمیدى
کارشناسى ارشد

فاطمه زهرا توکلى
دوم راهنمایى

فاطمه جاورى
اول دبیرستان

ارتقاى خدمات در بخش توزیع برق در شهرستان دهاقانارتقاى خدمات در بخش توزیع برق در شهرستان دهاقان

مدیریت برق شهرستان شهرضا عملکرد 9 ماهه این امور را اعالم کرد

اسامى دانش آموزان ممتاز پرسنل امور برق شهرستان هاى دهاقان و شهرضااسامى دانش آموزان ممتاز پرسنل امور برق شهرستان هاى دهاقان و شهرضا
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رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: براى نوسازى و بازسازى واحدهاى صنعتى، مبلغ 
890 میلیارد تومان در اختیــار بانک ها قرار دادیم، اما باید 

گفت مانع ما بانک ها هستند.
اســرافیل احمدیه درباره اینکه چرا بسترهاى الزم براى 
تحقق اقتصاد مقاومتى هنوز آماده نیست، اظهار داشت: 
ورود یک سرمایه گذار به بخش سرمایه گذارى صنعت از 

طریق پروانه تأسیس صورت مى گیرد.
وى با بیان اینکه تأســیس  در شهرك هاى صنعتى زمان 

کوتاه ترى نیاز دارد، افزود: سرمایه گذارانى که نمى توانند 
داخل شهرك هاى صنعتى مستقر شوند، باید زمین را در 
اختیار بگیرند که پروسه خاص خود را داشته و زمانبر است.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
تصریح کرد: به صورت عمده، مشکالت تنها در بروکراسى 
ادارى خالصه نمى شــود، بلکه مهمترین قسمت، بحث 
تأمین سرمایه است. وى با بیان اینکه تأمین سرمایه براى 
سرمایه گذار گران تمام مى شود، گفت: باید تکنولوژى هاى 
روز را جایگزین تکنولوژى هاى فرسوده کنیم و در این راستا 

باید گفت اینها موانع جدى در تولید بوده و این مشکالت در 
اقتصاد مقاومتى نمایان مى شوند.

احمدیه ادامه داد: باید بتوانیم تولیدات داخلى را مطرح کنیم، 
اما در عین حال باید صادرات محور باشیم.

وى با بیان اینکه استان اصفهان شرایط سخت ترى نسبت 
به دیگر استان ها دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در 
استان اصفهان 9 هزار و صد واحد تولیدى داریم، همچنین 
درحدود هفت هزار جواز تأســیس در حــال کار داریم و 
بیشترین سلســله طرح هاى باالى 60 درصد کشور، در 

اصفهان است. 
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
اضافه کرد: ســال گذشــته در بحث اقتصاد مقاومتى و 
طرح رونق، بیشترین تسهیالت یعنى 813 میلیارد تومان 
را استان اصفهان داشــت، از این رو بانک ها مبلغ تعیین 

شده اى را به حساب متقاضیان واریز کردند.
 وى با بیان اینکه در ماه هاى اخیر بیشــترین قاچاق را در 
سطح کشور در استان اصفهان داشتیم که نشان دهنده 
مبارزه جدى با قاچاق کاالست، اظهار داشت: قطعاً باید به 
صنف هاى مختلف گفته شود که اجناس قاچاق نفروشند.

احمدیه افــزود: تصــور مى کنم بــا فرهنگســازى و 
حمایت از تولید داخل بتوانیم تولید بــا کیفیت و قیمت 
مناسب داشته باشیم و در این راستا بتوانیم با دنیا ارتباط 

برقرار کنیم.
وى با بیان اینکه آیتم بازســازى و نوســازى صنایع در 
راستاى اقتصاد مقاومتى در ســال جارى بر عهده وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است، اظهار داشت: 
حدود ده هــزار میلیارد تومان بــراى صنایعى که نیاز به 
بازسازى و تکنولوژى دارند در نظر گرفته شده که سهم 
اســتان اصفهان از این مبلغ درحدود 600 میلیارد تومان

 است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در 
پاسخ به این سئوال که حلقه مفقوده محقق نشدن اقتصاد 
مقاومتى را در کجا مى بینید، افزود: به طور قطع باید همه 
دستگاه ها در حمایت از تولید داخل کمک کنند، اما باید 
بدانیم بازار چه چیزى از ما طلب مى کند و چه نوع کاال، با 
چه کیفیت و قیمتى از ما مى خواهد، سپس در چرخه تولید 

تغییرات الزم را انجام دهیم.
وى با بیان اینکه سایتى براى ثبت نام تسهیالت طراحى 
کردیم تا بتوانیم حدود هشت هزار و 900واحدى که براى 
اصفهان تعیین شده را بازســازى و نوسازى کنیم، اضافه 
کرد: در این راستا مبلغ 890 میلیارد تومان در اختیار بانک ها 

قرار دادیم اما باید گفت مانع ما بانک ها هستند.

خروج 150 رساله دکترا از 
دانشگاه اصفهان در علوم انسانى

رئیـس دانشـگاه اصفهان گفـت: دانشـگاه اصفهان 
هر سـاله بیش از 150 رسـاله دکترى و بیش از هزار 
پایان نامـه کارشناسـى و کارشناسـى ارشـد در علوم 

انسانى به عنوان خروجى دارد.
هوشـنگ طالبـى اظهارداشت:دانشـگاه اصفهـان 
منصـوب بـه شـهرى اسـت کـه مهـد فرهنـگ و 
تمـدن اسـالمى اسـت و ایـن وظیفـه ما را سـنگین

 مى کند.
وى افزود: 50 درصد فعالیت هاى دانشـگاه اصفهان 
معطوف به رشته هاى علوم انسـانى است و دانشگاه 
اصفهان افتخار دارد 25 اثر از آثار اعضاى هیئت علمى 
به عنوان کتاب در حوزه هاى علمیه اصفهان در حال 
تدریس اسـت و هر سـاله بیش از 150 رساله دکترا و 
بیش از هزار پایان نامه کارشناسى و کارشناسى ارشد 

در علوم انسانى به عنوان خروجى دارد.

پژوهشگر اصفهانى 
در میان فناوران برتر کشور

عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان، فناور 
برگزیده هجدهمین جشنواره ملى پژوهش و فناورى 
کشور شد. «مریم گل آبادى» در هجدهمین جشنواره 
ملى پژوهـش و فناورى بـه عنوان یکـى از چهار نفر 
فناور برگزیده کشور در سال 1396 معرفى شد و مورد 

تقدیر قرار گرفت. 
مریم گل آبـادى، عضـو هیئت علمـى دانشـگاه آزاد 
اسـالمى اصفهـان، داراى دکتراى اصـالح نباتات با 
گرایش ژنتیک بیومترى است و ریاست هیئت مدیره 

یک شرکت دانش بنیان را نیز بر عهده دارد.

 برگزارى همایش« تدوین و 
ارزیابى طرح هاى پژوهشى» 

همایـش «چگونگـى تدویـن و ارزیابـى طرح هـاى 
پژوهشـى» در دى ماه سـال جارى در دانشگاه علوم 

پزشکى اصفهان برگزار مى شود.
اهداف شـاخص این همایش، آشـنایى بـا چگونگى 
تدویـن طرح هـاى پژوهشـى، تعریـف و آشـنایى 
با پژوهش هـاى کاربـردى و مسـئله محـور و تمایز 
آن از پژوهش هـاى آکادمیـک، تشـریح الزامـات 
تدوین طرح هاى پژوهشـى در سـازمان، آشـنایى با 
سـاختار یک پـروژه پژوهشـى و آشـنایى با سـاختار 
نظـارت و ارزیابى پروژه هاى پژوهشـى عنوان شـده 

است.

 
آخرین مهلت ثبت  نام در 
جشنواره آواى قدسیان

مهلت ثبت  نام جشـنواره قرآنى آواى قدسیان تا سوم 
دى تمدید شد.

مدیر مؤسسه قرآن بیان ماندگار گفت: جشنواره قرآنى 
آواى قدسـیان ویژه بانوان در دو رشته قرائت تحقیق 
ویژه دانش آموزان دختر 10 تا 15 سـال و ترتیل ویژه 

بانوان باالى 15 سال برگزار مى شود.
فاطمه عباسى افزود: این جشنواره تنها براى دختران 
زیر 15 سال با الگوى تالوت استاد عبدالباسط و بانوان 
باالى 15 سال با الگوى تالوت اسـتاد مشارى راشد 
العفاسى اسـت.وى گفت: عالقه مندان براى ثبت نام  
به صورت حضورى و غیرحضورى به مؤسسـه قرآن 
بیان ماندگار به نشانى اصفهان، خیابان شریف واقفى، 
جنـب بانـک قوامیـن، کـوى فرزین(شـماره 6)  

مراجعه کنند.

 
تجارى سازى اصالح کننده هاى 

پلیمرى قیر و آسفالت 
دانش فنى اصالح کننده هــاى نوین پلیمرى قیر و 
آسفالت به وسیله دو شرکت دانش بنیان در اصفهان 

تجارى سازى مى شود.
پلیمر اصالح کننده قیر و آســفالت با بهره گیرى از 
فناورى نانو دراصالح قیر، بهبود آسفالت و استفاده در 
قیرهاى درزگیر، کاربرد و مزیت هایى مانند چسبندگى 
بهتر قیر به مصالح سنگى و کاهش ترك خوردگى در 

دماى پایین را به همراه دارد. 

خبر

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان از موافقت با تأسیس 18 اقامتگاه بومگردى جدید 
در پهنه استان اصفهان خبر داد و گفت: از این تعداد، شش 
اقامتگاه بومگردى جدید در غرب استان اصفهان تأسیس 

مى شود.
فریدون اللهیارى اظهارداشت: از مجموع درخواست هاى 
ارائه شده به هفدهمین کمیته فنى اقامتگاه هاى بومگردى 
استان، 18 درخواست با اکثریت آراء به تصویب رسید.وى 
افزود: با توجه به سیاست اداره کل میراث فرهنگى استان 
اصفهان در راستاى حمایت از توسعه گردشگرى در غرب 
استان، شــش مجوز صادر شــده مربوط به غرب استان و 

شامل شهرستان چادگان، روستاهاى این شهرستان به ویژه 
روستاى مشهد کاوه و شهرستان گلپایگان است. اللهیارى 
گفت: دو مجوز براى تأسیس اقامتگاه بومگردى در محور 
تاریخى آتشــگاه اصفهان و بافت تاریخى کاشــان صادر 
شد.وى افزود: همچنین مجوزهایى براى تأسیس اقامتگاه 
بومگردى در شهرستان هاى ســمیرم، دهاقان، روستاى 
هونجان از توابع شهرضا، خوروبیابانک، نطنز و نایین صادر 
شد. اللهیارى از صدور مجوز یک کمپ عشایرى در محور 
شهرضا به سمت شیراز در جنوب استان اصفهان خبر داد و 
گفت: استان اصفهان اکنون از اســتان هاى پیشرو در امر 

صدور مجوز تأسیس کمپ هاى عشایرى در کشور است.

رئیــس اداره امــور قرآنــى اداره کل اوقــاف و امور 
خیریه اســتان اصفهــان گفت: براســاس تصمیمات 
اخذ شــده، امســال آزمون طرح ملى تربیت حافظان 
قــرآن کریــم در قالــب آزمــون سراســرى حفــظ 
و مفاهیــم قــرآن کریــم در اســفند مــاه برگــزار

مى شود.
یحیى قاســمى اظهار داشــت: آزمون ششــمین دوره 
طرح ملى تربیت حافظان قرآن کریــم با هدف تقویت 
و انسجام برنامه ها و فعالیت هاى سازمان ها و نهادهاى 
قرآنى، ســنجش و ارزیابــى کّمى و کیفى آموزشــى
مؤسســات و مراکــز قرآنــى، ایجــاد انگیــزه در

میان عمــوم جامعه بــه ویــژه نوجوانــان و جوانان 
بــراى فراگیــرى معــارف قــرآن و عتــرت برگزار

مى شود.
وى ادامــه داد: این آزمون در 24 رشــته مختلف حفظ، 
ترجمه و مفاهیــم قرآن کریم، معــارف اهل بیت(ع) و 
انس با قرآن کریم در 10 اســفند مــاه به صورت کتبى

و همزمان با سراسر اســتان برگزار مى شود و به افرادى 
که بتوانند حــد نصاب نمــره قبولى را کســب کنند، 
مــدرك معتبــر اعطــا مى شــود و از افــرادى کــه 
بتواننــد نمــره باالتــر از 95 کســب کننــد، تجلیل

مى شود.                                          

برگزارى آزمون تربیت 
حافظان قرآن کریم دراسفندماه 

تأسیس 6 اقامتگاه بومگردى 
در غرب استان

عضو کمیســیون اقتصادى مجلس شــوراى اسالمى 
گفت:با وعده وزیــر تعــاون، حقوق آبــان و آذر ماه 
بازنشستگان صندوق فوالد تا فردا به حساب آنها واریز 

خواهد شد.
ناصر موســوى الرگانى با اشــاره به نشســت جمعى 
از نمایندگان بــا وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعى 
اظهارداشــت: در این جلســه بخشــى از مشکالت 
حقوقى بازنشستگان صندوق فوالد مورد بررسى قرار 
گرفت که پس از بحث و تبادل نظر، به جمع بندى هاى

 مفید و خبر خوشى دست  یافتیم.
وى افزود: بر اســاس مباحث صورت گرفته، مقرر شد 
سه شنبه(دیروز)حقوق یک ماه معوق بازنشستگان به 
حسابشان واریز شود و در نهایت تا سه چهار روز آینده نیز 

حقوق ماه دوم پرداخت شود.
عضو کمیسیون اقتصادى مجلس اضافه کرد: در واقع 
وزیر کار اعالم کرد که طــى دو روز آینده حقوق دوماه 
(آبان و آذر ماه) بازنشستگان فوالد به حساب آنها واریز 

خواهد شد.

وى تصریح کــرد: ربیعى همچنین پیشــنهادى براى 
چهار ماه باقیمانده داشــت و بر این اساس، بقیه حقوق 
بازنشســتگان از محــل خصوصى ســازى پرداخت

مى شــود، به گونه اى کــه این موضــوع را در طرح 
دو فوریتى به انجام برســانیم، چرا کــه این موضوع 
در بودجــه 97 نیامده اســت و باید متممــى براى آن 
اضافه شــود تا در ســه مــاه آینــده بــراى حقوق و 
عیــدى بازنشســتگان فــوالد بــا مشــکل روبه رو

 نشویم. 

نخستین دستگاه پرداختکارى با ذرات مغناطیسى 
به کمک ارتعاشات التراسونیک قطعات لوله اى در 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد رونمایى شد.
عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف 
آباد و یکى از اعضاى ساخت این دستگاه  گفت: این 
دستگاه نخستین ثبت اختراع این واحد دانشگاهى 
در ســازمان پژوهش هاى علمى و صنعتى ایران، 
براى پرداختکارى قطعات تو خالى با هندسه هاى 

غیرمتقارن است.
حمزه شــاه رجبیان افزود: پرداخت کارى ســنتى 
محدودیت هایى همچون وجود تنش هاى پسماند، 
مشکل ساختن ابزار کمتر از دو میلیمتر را به همراه 
داشت که با دســتیابى به این فناورى جدید، این 

محدودیت ها برطرف شد.
وى گفت: با بهره بردارى از این فناورى جدید، به 
جاى لقمه سنگ، از ذرات ســاینده مغناطیسى با 
  SiC ترکیب ذرات مغناطیسى آهن و ذرات ساینده
استفاده شده که قابلیت رفع محدودیت هاى  روش 

سنتى را دارد.
این عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد افــزود: از ایــن روش صنعتى مى توان 
براى پرداخت نهایى قطعاتى ازجمله شــیرهاى 
هیدرولیکى وسوزن انژکتور با سوراخ هاى خیلى 

دقیق استفاده کرد.
شاه رجبیان گفت: پرداختکارى داخلى لوله هاى با 
قطر پایین حتى کمتر از دو میلیمتر، پرداختکارى 
داخلى ســوراخ هاى غیــر اســتوانه اى ازجمله
ســوراخ هاى مخروطى، پرداختکارى لوله هایى 
با فرم خمیده و جلوگیرى از تنش هاى پســماند 
مکانیکى و حرارتى و رسیدن به زبرى سطح هاى 
بســیار پایین کمتر از25 هزارم میکرون، از جمله 

مزایاى این دستگاه ساخته شده است.

مدیر روابط عمومى بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
استان اصفهان، اختصاص مبلغ 180 میلیون ریال 
بالعوض با وام 180 میلیون ریالى با ســود چهار 
درصد و بازپرداخت 12 ساله به روستاییان داراى 

دو معلولى خبر داد.
على اکبر شــفیقى در خصوص اعطاى زمین به 
خانواده هاى تــک معلولى، بیان داشــت: طبق 
تفاهمنامــه اى که توســط بنیاد مســتضعفان، 
بنیاد مســکن انقالب اســالمى و بهزیستى به 
امضا رســید، خانواده هــاى داراى دو معلول در 
شهرهاى زیر 25 هزار نفر در اولویت قرار گرفتند 
و مبلــغ 300 میلیون ریال بالعــوض به همراه 
وام 180 میلیــون ریالــى، بــا ســود 5 درصد
 و بازپرداخــت 12 ســاله بــه خانواده هــاى 
دو معلولــى در شــهرهاى زیــر 25 هــزار نفر

 همچون نطنز، بادرود، خالــد آباد و... اختصاص 
مى یابد.

وى اضافــه کــرد: طبــق مصوبــه مطــرح 
شــده، همچنیــن 20 درصــد تخفیــف براى 
خانواده هاى تــک معلولى در نظر گرفته شــده

است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان:

890میلیارد براى بازسازى واحدهاى صنعتى 
در اختیار بانک ها قرار گرفت

شورایى ها باید به قانون و قانونگرایى توجه کرده و آن 
را تمرین کنند و در حقیقت قانون، فصل الخطاب همه 
چیز باشد و معتقدم تنها مسیر رشد جامعه و اعتالى 

شوراها قانون است.
رئیس شــوراى اسالمى اســتان اصفهان در دومین 
نشست اجالس شوراى اسالمى استان اصفهان که 
در تاالر اجتماعات اســتاندارى با حضور نمایندگان 
شوراهاى شهرســتان برگزار شــده بود با بیان این 
مطلب گفت: یکى از راه هاى مؤثر براى تمرین قانون 
و قانونگرایى، شــرکت اعضاى شورا در کالس هاى 
آموزشى، مطالعه و مباحثه است تا از تجربه دیگران 

بهره ببریم.
عبدا... کیانى اظهار داشت: باید با هر روشى، اطالعات 
اعضاى شوراها در مورد وظایفشــان افزایش یابد و 
ضرورت دارد در مورد قانون شــوراها و شهردارى ها 
و آیین نامه هاى مربوطه اطالعات کافى داشته باشند 

چرا که قانون، اولین و آخرین راه است.
رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان تصریح کرد: 

بسیارى از موارد اختالفى در شوراها و حتى مصوباتى 
که مورد اعتراض کمیته تطبیق قرار مى گیرد ناشى از 
ایرادات حقوقى و قانونى اســت و باید شوراها خود را 
مسلح به قانون کنند و زبان مشترك، در روش و منش 
شورایى میثاقنامه اى جز قانون نیست و این زبان به 
راحتى و با همکارى همه مى تواند در جمع حاکم شود 
و همه با آن مأنوس شــوند و در این زبان مشترك، 
قانون پذیرى به جاى قانون ســتیزى و قانون دوستى 
به جــاى قانون گریــزى دائمــًا تمرین مى شــود 
و حاصل آن شــورایى خواهد بود که اعتدال ویژگى 

بارز آن است.
کیانى با اشــاره به دورى اعضاى شــوراها از مسائل 
سیاسى و حاشــیه اى گفت: باید اختالف هاى حزبى 
و یا جبهه گیرى هاى جناحى و بگومگوهاى سیاسى، 
شوراها را از وظایف اصلى شان که بحث و گفتگوهاى 
سازنده و ارائه راه حل هاى عملى براى مسائل شهر و 

روستا باشد باز ندارد. 
وى خاطرنشان کرد: سیاســت زدگى سم مهلک کار 
شورایى است و نباید اجازه دهیم فشارهاى بیرونى و 
گروه هاى خارج از صحن شورا در تصمیم گیرى هاى 

داخل جلســه مؤثر باشــد. منافع جمعى شهر با هیچ 
جناحــى قابل مصالحــه نیســت و فرصت خدمت 
به مردم اندك اســت و زمان ایــن فرصت زودگذر 

است.
رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان اظهار داشت: 
توجه به اصل تعامل در کار شورایى باید مدنظر باشد، 
تعامل با مسئوالن اجرایى، نمایندگان حوزه انتخابى، 
شوراهاى فرادست و پایه و به ویژه تعامل با مردم باید 
در دستور کار شوراها قرار گیرد. البته تعامل همه جانبه 
به معناى نفى اقتدار شورا نیست. اتفاقاً شوراى مقتدر، 
شورایى است که بتواند با مرجع تصمیم گیرى مؤثر در 
مدیریت شهر و ســایر مدیران شهرستانى گفتگوى 

سازنده و مؤثر برقرار کند. 
کیانى افزود: در بعضى از شوراها دیده شده که متأسفانه 
اختالف و درگیرى هایى بین اعضاى شورا و مسئولین 
اجرایى باعث شده تا به منافع شهر و مردم آسیب وارد 
شــود و منابع شــهر در این دعواهاى بى نتیجه تلف 
شود. باید از این دعواهاى بى نتیجه دورى کرد و اگر 
هم اختالفى به وجود مى آید از طریق گفتگو و نهایتًا 

مبادى قانونى پیگیرى کرد.

***
در ادامــه اجــالس شــوراى اســالمى اســتان 
اصفهان، اعضاى کمیســیون هاى ســه گانه شــورا 
همچون کمیسیون هاى توســعه، عمران و خدمات 
شهرى و روستایى، کمیســیون فرهنگى- اجتماعى 
و امور ایثارگران و کمیسیون برنامه بودجه و حقوقى 

تعیین شدند.
همچنین در این اجالس، نمایندگان شوراى اسالمى 
در هیئت تطبیق مصوبات شــوراهاى شهرســتان، 
نماینده شوراى اسالمى استان در کارگروه تخصصى 
(تشــکالت مرد م نهاد در مدیریت بحران اســتان)، 
نماینده شوراى استان در برنامه جامع سالمت استان، 
نماینده شوراى استان در هیئت نظارت بر سازمان هاى 
مردم نهاد استان، نماینده شــوراى استان در کمیته 
منطقه اى اخــالق در پژوهش هاى علوم پزشــکى 

انتخاب شدند.
در ادامه پیرامون مسائل شوراها و بررسى مشکالت 
شوراهاى استان و اولویت بندى در دعوت از مدیران 
کل، رؤساى ســازمان ها و مدیران ستادى استان در 

جلسات شوراى اسالمى بحث و تبادل نظر شد. 

ساسان اکبرزاده

رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان:

فشارهاى بیرونى نباید بر کار شورایى اثر بگذارد

ساخت دستگاه 
منحصر به فرد 

پرداختکارى در نجف آباد 

اختصاص 18 میلیون حقوق بازنشستگان فوالد تا فردا واریز مى شود
به روستاییان
 داراى 2 معلول
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شــهردار اصفهان گفت: امیدواریم بــا تکمیل عملیات 
اجرایى خط یک قطارشــهرى، از جمله ایستگاه میدان 
امام حسین (ع) روزانه 34 تا 35 هزار نفر از مترو استفاده 

کنند.
قدرت ا... نوروزى اظهارداشت: اکنون بخشى از خط یک 
مترو راه اندازى شــده و روزانه 22 هزار نفر از این طریق 
جابه جا مى شوند، اما متأسفانه هنوز فرهنگ استفاده از 
این وســیله حمل و نقل پاك و ایمن در بین شهروندان 

نهادینه نشده است.
شــهردار اصفهان از شــهروندان به خصوص افرادى 
که در مسیر خط یک ساکن هســتند، خواست تا براى 

مسافرت هاى درون شهرى خود از مترو استفاده کنند، تا 
معضل آلودگى هواى شهر اصفهان بهبود یابد. 

نوروزى ادامه داد: امیدواریم به زودى عملیات اجرایى خط 
یک قطارشهرى به صورت کامل راه اندازى شود، چراکه 
با تکمیل ایستگاه هاى خط یک، روزانه 34 تا 35 هزار نفر 

مى توانند از مترو استفاده کنند.
وى با بیان اینکه اکنون پنج واگن مترو در خط یک مترو 
فعال است، اضافه کرد: در صورت راه اندازى کامل خط 
یک و به دنبال آن افزایش تعداد مسافران، به یقین تعداد 
واگن هاى مترو بیش از گذشــته مى شــود و سرفاصله 

حرکت مترو کاهش مى یابد.

1300هکتار از اراضى منابع طبیعى استان براى اجراى 
طرح نیروگاه خورشیدى اختصاص یافت.

معاون حفاظــت و امور اراضــی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیــزدارى اســتان اصفهان گفت: ایــن اراضى به 
منظور تحقق اهــداف اقتصاد مقاومتی و بسترســازي 
براي انجام فعالیــت هاي اقتصادي، ایجاد اشــتغال و 
ســرمایه گذاري در استان در ســال 96-95 اختصاص 

داده شده است. 
داریوش ســعیدى با بیان اینکه این اراضى بر اســاس 
تقاضاى 55 شرکت ســرمایه گذار اختصاص داده شده 
اســت، پیش بینى کرد: از این میــزان اراضى بیش از 

700 مگاوات برق تو لید شود. 
وى بیشــترین اراضى اختصاص شــده بــراى اجراى 
نیروگاه خورشیدى را در شهرستان شهرضا عنوان کرد 
و گفت: استان اصفهان به دلیل قرار گرفتن در مدارهاي 
25تا40درجه عرض شمالی، در ناحیه پرتابش واقع شده 
و به دلیل اینکه ســاالنه درحدود 270 تا 300روز آفتابی 
دارد، جزو بهتریــن مناطق دنیا در زمینــه تولید انرژي 

خورشیدي  است.
سعیدى ادامه داد: از وسعت ده میلیون و 700هزار هکتارى 
استان، شش میلیون و300هزارهکتار آن  را مراتع تشکیل 

مى دهند.

روزانه 35 هزار نفر 
با مترو جابه جا مى شوند

اختصاص1300هکتاراز 
اراضى استان براى انرژى پاك

اهداى هزاران جلد قرآن 
اصفهانى ها امسـال 22 هـزار جلد قرآن کریـم را وقف 

مساجد محروم استان کردند.
معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اسـتان اصفهـان گفت: طـرح وقف مصحف شـریف از 
خرداد امسال تاکنون، براى کمک به تأمین و چاپ و نشر 
قرآن کریم با رویکرد ترویج فرهنگ این کتاب آسمانى 
اجرا مى شود.حجت االسالم و المسلمین حسن امیرى، 
هدف از اجراى این طرح را، ایجاد بسترى مناسب براى 
تسـهیل وقف و همچنین ایجاد امکان مشارکت عموم 
مردم در این امر عنوان کرد و افزود: مصحف شـریف با 
کمترین هزینه و باالترین کیفیت همـراه با وقفنامه اى 
مندرج در آن بین مردم توزیع مى شود.وى گفت: عالقه 
مندان به شـرکت در این طرح مى توانند بـا پرداخت 60 
هزار ریال براى هرجلـد، آن را براى اسـتفاده در یکى از 

مساجد، بقاع متبرکه و مدارس وقف کنند.

خاکسپارى برادر وزیر 
جهادکشاورزى در نجف آباد

 دیروز محمدعلى حجتى، برادر محمود حجتى وزیر 
جهاد کشاورزى در نجف آباد تشییع شد.

مراسم ترحیم آن شادروان نیز دیروز از ساعت  14 تا 
16 برگزار شد و امروز در حسینیه نصیر و گلزار شهداى 

شهرستان نجف آباد برگزار خواهد شد.
زمان و مکان مراسم یادبود آن مرحوم در تهران نیز 
روز یک شنبه سوم دى ماه سال جارى درمسجد نور 

تهران واقع در خیابان فاطمى برگزار مى شود.

خبر

آگهى موضوع ماده3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیــات هاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى بخش 16 ثبت 
اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.

لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم  در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى میشوددر صورتى که شخص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسنادوامالك 
محل تسلیم و پس ازاخذرسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض , دادخواست خودرابه 

مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آراء صادره از هیات:

1- راى شــماره 0240 مــورخ 96/05/31 آقاي محمد ابدالی به شناســنامه شــماره 32 کدملی 
5110291969 صادره اصفهان فرزند حسن بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 209/85 
مترمربع پالك شماره 301 اصلی واقع در بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان  که 
در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رســمى آقاى محمود ابدالى حاجى  آبادى 

محرز گردیده است.
2- راى شماره 0553 مورخه 95/10/13 آقاي علیرضا زهیري به شناسنامه شماره 5100258071 
کدملی 5100258071 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
ششدانگ  به مساحت 93/20 مترمربع پالك شــماره 301 اصلی واقع در بخش16 حوزه ثبت ملک 
شاهین شهر استان اصفهان  که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  

حسن ابدالى حاجى آبادى  محرز گردیده است.
3- راى شــماره  0230 مورخه 05/08/ 96  آقاي هوشنگ بیات به شناســنامه شماره 25 کدملی 
0559162073 صادره خمین فرزند علی بصورت ششــدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 126/02 
مترمربع پالك شــماره 301 اصلی واقع در بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهانکه 
در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  على ابدالى حاجى آبادى  محرز 

گردیده است.
4- راى شماره  0229 مورخه 05/08/ 96 خانم ســکینه محبی به شناسنامه شماره 5473 کدملی 
5499024995 صادره تیران فرزند مصطفی بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 134/25 
مترمربع پالك شــماره301 اصلی واقع در بخش16 حوزه ثبت ملک شــاهین شهر استان اصفهان 
که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رســمى آقاى  رضا نظرى حاجى آبادى  

محرز گردیده است.
5- راى شماره 0241 مورخ  96/06/04  آقاي رمضان یوســفیان جزي به شناسنامه شماره 7708 
کدملی 5110086664 صادره شاهین شهر فرزند نادعلی در قسمتی از یکباب خانه ، به مساحت 65 
مترمربع پالك شماره 1794 فرعى از 301 اصلی واقع در بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان 

اصفهان تأئید   که در ازاء مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروض گردیده است .
6- راى شــماره 0561  مورخه 95/10/15 آقاي  محمدرضا عربی کرون به شناسنامه شماره 601 
کدملی 5110654468 صادره اصفهان فرزند ناد علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه ، ششدانگ به مساحت 210/94 مترمربع پالك شماره 301 اصلی واقع در بخش16 حوزه ثبت 
ملک شاهین شهر استان اصفهان که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى حسن ابدالى حاجى  آبادى محرز گردیده است.
7- راى شــماره 0311 مورخه 96/06/29 آقاي  یداله کیانى آزاد به شناســنامه شماره 30 کدملی 
5110289913 صادره اصفهان فرزند قربانعلی بصورت ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
97/40 مترمربع پالك شــماره 301 اصلی واقع در بخش16 حوزه ثبت ملک شــاهین شهر استان 
اصفهان که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على  ابدالى حاجى  

آبادى محرز گردیده است.
8- راى شماره 0310  مورخه 96/06/29 آقاي حسینعلی سلیمانی ننادگانی به شناسنامه شماره 1627 
کدملی 1159230072 صادره فریدن  فرزند قنبرعلی بصورت ششــدانگ یکباب خانه مسکونى  به 
مساحت 152/25 مترمربع پالك شماره 301 اصلی واقع در بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر 
استان اصفهان که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على ابدالى 

حاجى  آبادى محرز گردیده است.
9- راى شــماره 0365  مورخه 96/07/16 آقاي علیرضا رحیمی حاجی ابادي به شناسنامه شماره 3 
کدملی 5110559074 صادره شاهین شهر فرزند عباس بصورت یکباب ساختمان تجارى/ مسکونى 
، ششدانگ به مســاحت 143/75 مترمربع پالك شــماره 301 اصلی واقع در بخش16 حوزه ثبت 
ملک شاهین شهر استان اصفهانکه در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى 
آقاى غالمحسین رحیمى محرز گردیده اســت. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  م الف:  2158 تاریخ انتشار نوبت اول: 
96/09/14 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 96/09/29 ناصر صیادى صومعه - رئیس ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر/ 9/366
حصر وراثت

حسن ماهرانى برزانى داراى شناسنامه شماره 158 به شرح دادخواست به کالسه 1931/96ح54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه صادقى برزانى به 
شناسنامه 19 در تاریخ 96/1/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به پنج پسر و دو دختر به اسامى: 1- نعمت اله ماهرانى برزانى به ش.ش 3469 نسبت 
با متوفى فرزند 2- حسن ماهرانى برزانى به ش.ش 158 نسبت با متوفى فرزند 3- اسداله ماهرانى 
برزانى به ش.ش 139 نســبت با متوفى فرزند 4- فتح اله ماهرانى برزانى به ش.ش 2116 نسبت با 
 متوفى فرزند 5- نصرا... ماهرانى برزانى به ش.ش 237 نسبت با متوفى فرزند 6- معصومه ماهرانى 
برزانى به ش.ش 126 نسبت با متوفى فرزند 7- زهرا ماهرانى برزانى به ش.ش 411 نسبت با متوفى 
فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کس 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: 28597 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /9/678
حصر وراثت

محمدعلى رحیم زاده دهاقانى داراى شناســنامه شــماره 151با وکالت محمدجواد منفرد به شرح 
دادخواست به کالسه 1949/96ح54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ناصر رحیم زاده دهاقانى به شناسنامه 436 در تاریخ 95/11/18 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به مادر و پدر به اسامى: 1- زهرا مهدوى 
به ش.ش 238 نسبت با متوفى مادر 2- محمدعلى رحیم زاده دهاقانى به ش.ش 151 نسبت با متوفى 
پدر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کس 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: 28640 شعبه 54  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /9/677
حصر وراثت

اعظم مهدوى داراى شناسنامه شماره 89183 به شرح دادخواست به کالسه 1933/96ح54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حجت اله مهدوى نژاد به 
شناسنامه 41 در تاریخ 96/7/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پسر، یک دختر، پدر، مادر، یک همسر دائمى به اسامى: 1- مهدى مهدوى نژاد 
به ش.ش 1274361478 نســبت با متوفى فرزند 2- مهسا مهدوى نژاد به ش.ش 1275569021 
نسبت با متوفى فرزند 3- عبداله مهدوى نژاد به ش.ش 1525 نسبت با متوفى پدر 4- ابریجان صالح 
کوتاه به ش.ش 3222 نســبت با متوفى مادر 5- اعظم مهدوى به ش.ش 89183 نسبت با متوفى 
همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کس 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: 28596 شعبه 54  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /9/679
حصر وراثت

نرگس على خواصى امنیه داراى شناسنامه شــماره 1271957205 به شرح دادخواست به کالسه 
1938/96ح54 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
زهرا کیانى خوزانى به شناســنامه 111 در تاریخ 96/7/30 اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو دختر و یک مادر به اسامى: 1- نرگس على خواصى 
امنیه به ش.ش 1271957205 نسبت با متوفى فرزند 2- نگار على خواصى امنیه به ش.ش 23763 
نسبت با متوفى فرزند 3- اقدس خانى خوزانى به ش.ش 7619 نسبت با متوفى مادر والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 28595 شعبه 54  شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

سه) /9/680
حصر وراثت

احمد فوالدگر داراى شناسنامه شماره 36656 به شرح دادخواست به کالسه 1841/96ح54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تقى فوالدگر به شناسنامه 
11292 در تاریخ 84/3/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به چهار فرزند پسر و سه فرزند دختر به اسامى: 1- حســن فوالدگر به ش.ش 1412 نسبت با 
متوفى فرزند 2- احمد فوالدگر به ش.ش 36656 نسبت با متوفى فرزند 3- حسین فوالدگر به ش.ش 
665 نسبت با متوفى فرزند 4- مرتضى فوالدگر به ش.ش 37740 نسبت با متوفى فرزند 5- زهره 
فوالدگر به ش.ش 277 نسبت با متوفى فرزند 6- عزت فوالدگر به ش.ش 25681 نسبت با متوفى 
فرزند 7- نصرت فوالدگر به ش.ش 431 نســبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس 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: 28594 شعبه 54  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/681
حصر وراثت

ناصر عنایتى داراى شناسنامه شماره 86 به شــرح دادخواست به کالسه 1941/96ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خسرو عنایتى به شناسنامه 4 
در تاریخ 96/6/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به چهار پسر و دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- ناصر عنایتى به ش.ش 86 نسبت با متوفى فرزند 
2- نادر عنایتى به ش.ش 2083  نســبت با متوفى فرزند 3- على عنایتى به ش.ش 1279 نسبت با 
متوفى فرزند 4- رضا عنایتى به ش.ش 1461 نسبت با متوفى فرزند 5- سیما عنایتى به ش.ش 587 
نسبت با متوفى فرزند 6- زیبا عنایتى به ش.ش 233 نســبت با متوفى فرزند 7- حلیمه صالحى به 
ش.ش 3 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کس 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: 28593 شعبه 54 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/682
حصر وراثت

رضا حق شناس داراى شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 1948/96ح54 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نرگس عباسى بدرآبادى به 
شناســنامه 1 در تاریخ 96/3/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو پسر و دو دختر به اسامى: 1- رضا حق شناس به ش.ش 7 نسبت با متوفى فرزند 
2- محمد حق شناس به ش.ش 16 نسبت با متوفى فرزند 3- صدیقه حق شناس به ش.ش 1 نسبت 
با متوفى فرزند 4- عصمت چوپان کاظم آباد به ش.ش 41 نســبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 28592 شعبه 54  شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

سه) /9/683

حصر وراثت
سید جالل حسینى بهارانچى داراى شناسنامه شماره 45 به شرح دادخواست به کالسه 1950/96ح54 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه توکلى 
افجدى به شناســنامه 3 در تاریخ 96/5/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر به اسامى: 1- سیدرضا حسینى به ش.ش 13 نسبت با 
متوفى فرزند 2- سیدجالل حسینى بهارانچى به ش.ش 45 نسبت با متوفى فرزند 3- اشرف حسینى 
بهارانچى به ش.ش 5 نسبت با متوفى فرزند 4- بتول حسینى بهارانچى به ش.ش 54 نسبت با متوفى 
فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کس 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: 28591 شعبه 54  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /9/684
حصر وراثت

حامد اسدى سمسانى داراى شناسنامه شماره 13668 به شرح دادخواست به کالسه 1947/96ح54 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى اسدى 
سمسانى به شناسنامه 237 در تاریخ 96/7/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به سه پسر و پنج دختر و دو همســر به اسامى: 1- سعید اسدى سمسانى به 
ش.ش 42831 نسبت با متوفى فرزند 2- حمیدرضا اسدى سمسانى به ش.ش 3606 نسبت با متوفى 
فرزند 3- حامد اسدى سمسانى به ش.ش 13668 نســبت با متوفى فرزند 4- زهرا اسدى سمسانى 
به ش.ش 797 نسبت با متوفى فرزند 5- شکوه اسدى سمســانى به ش.ش 1050 نسبت با متوفى 
فرزند 6- سمیه اسدى سمسانى به ش.ش 3217 نســبت با متوفى فرزند 7- ندا اسدى سمسانى به 
ش.ش 1434 نسبت با متوفى فرزند 8- سارا اسدى سمسانى به ش.ش 13669 نسبت با متوفى فرزند 
9- سکینه حسن زاده سهر فروزانى به ش.ش 24 نسبت با متوفى همسر 10- خدیجه ادیبى سده به 
ش.ش 2024 نسبت با متوفى همســر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس 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: 28590 شعبه 54  شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/685
حصر وراثت

محمد رئیســى گهروئى داراى شناسنامه شــماره 1271650452 به شــرح دادخواست به کالسه 
1927/96ح54 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
طیبه شجاعى واجنانى به شناسنامه 5 در تاریخ96/8/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و سه دختر و یک همسر به اسامى: 1- محمد رئیسى 
گهروئى به ش.ش 1271650452 نســبت با متوفى فرزند 2- بهاره رئیسى گهروئى به ش.ش 94 
نسبت با متوفى فرزند 3- الهه رئیسى گهروئى به ش.ش 566 نســبت با متوفى فرزند 4- بهنوش 
رئیسى گهروئى به ش.ش 1274120497 نسبت با متوفى فرزند 5- پنجه على رئیسى گهروئى به 
ش.ش 2531 نسبت با متوفى همســر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس 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: 28589 شعبه 54  شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/686
حصر وراثت

حلیمه خدادادیان زغمارى داراى شناسنامه شماره 42 به شرح دادخواست به کالسه 1932/96ح54 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین خدادادیان 
زغمارى به شناسنامه 2 در تاریخ 91/7/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به یک پسر، سه دختر، یک همسر دائمى به اسامى: 1- اسماعیل خدادادیان 
زغمارى به ش.ش 259 نســبت با متوفى فرزند 2- معصومه خدادادیــان زغمارى به ش.ش 421 
نسبت با متوفى فرزند 3- محبوبه خدادادیان زغمارى به ش.ش 27 نسبت با متوفى فرزند 4- حلیمه 
خدادادیان زغمارى به ش.ش 42 نسبت با متوفى فرزند 5- فاطمه مهاجرى جرم افشارى به ش.ش 
22 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کس 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: 28588 شعبه 54  شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/687
حصر وراثت

زهره شهبازى دستگردى داراى شناسنامه شماره 617 به شرح دادخواست به کالسه 1915/96ح54 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على تاجى زاده 
گان به شناســنامه 43060 در تاریخ 96/8/12 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پســر، چهار دختر، یک همسر، مادر به اســامى: 1- مسعود 
تاجى زادگان به ش.ش 1271044943 نســبت با متوفى فرزند 2- مجید تاجى زاده گان به ش.ش 
1272154335نسبت با متوفى فرزند 3- زهرا تاجى زادگان به ش.ش 3238 نسبت با متوفى فرزند 
4- صفورا تاجى زادگان به ش.ش 13090 نسبت با متوفى فرزند 5- مریم تاجى زادگان به ش.ش 
4487 نســبت با متوفى فرزند 6- نیلوفر تاجى زاده گان به ش.ش 1271942224 نسبت با متوفى 
فرزند 7- زهره شهبازى دستگردى به ش.ش 617 نسبت با متوفى همسر 8- قمرخانم شهبازى به 
ش.ش 7 نسبت با متوفى مادر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کس 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: 28587 شعبه 54  شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/688
حصر وراثت

سجاد سرشــوق داراى شناسنامه شماره 3336 به شــرح دادخواست به کالســه 2687/96 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هوشنگ سرشوق به 
شناسنامه 90 در تاریخ 96/8/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 2 پسر و 2 دختر و همسر به نام ذیل: 1- محمد سرشوق به ش.ش 0012174904 

فرزند 2- سجاد سرشــوق ش.ش 3236 فرزند 3- فاطمه سرشوق ش.ش 00102174890 فرزند 
4- سمیه سرشوق ش.ش 42 فرزند 5- میترا شهیدى ش.ش 13905 همسر متوفى والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 28534 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /689 /9

حصر وراثت
یداله نوروزى داراى شناسنامه شماره 1984 به شرح دادخواســت به کالسه 2686/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا نوروزى به شناسنامه 26 
در تاریخ 96/4/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- حسن جانقربان الریچه ش.ش 67 همسر متوفى 2- رقیه نوروزى پوده ش.ش 48 مادر متوفى 
3- یداله نوروزى ش.ش 1984 پدر متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس 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: 28535 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/690
حصر وراثت

عبدالرضا اسدیان داراى شناسنامه شماره 236 به شرح دادخواست به کالسه 2327/96 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر ور اثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ملوك اسدیان قهفرخى به 
شناسنامه 459 در تاریخ 95/11/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک برادر و یک خواهر به نام ذیل: 1- عبدالرضا اسدیان ش.ش 236 برادر متوفى 
2- اقدس اســدیان قهفرخى ش.ش 447 خواهر متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس 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: 28536 

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/691

ابالغ
شــماره ابالغنامــه: 9610100353806350 شــماره پرونــده: 
9609980362500781 شماره بایگانى شعبه: 960769 منصور نیکبخت 
به نشانى: اصفهان بران شمالى روستاى اسفیناء (فعال متوارى) تاریخ حضور: 
1396/11/01 یکشنبه ساعت 11:30 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
310 در خصوص شکایت شــرکت آب منطقه اى استان اصفهان علیه شما 
در وقت مقرر فوق  جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 29767 

شعبه 112 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (112 جزایى سابق) /9/755

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610100353806342 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980353800008 شــماره بایگانى شــعبه: 960088 اسماء شه بخش 
فرزند دوستین به کدملى: 3622261358 به نشانى: سیستان و بلوچستان خاش 
فردوسى 10 (فعال متوارى) تاریخ حضور: 1396/11/01 یکشنبه ساعت 09:30 
محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310  در خصوص شکایت زهرا عباسى فسارانى 
و رسول قاسمى تودشکچو علیه شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این 
شعبه حاضر شوید. م الف: 29818 شعبه 112 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (112 

جزایى سابق) /9/754

ابالغ
شــماره ابالغنامــه: 9610100353806338 شــماره پرونــده: 
9609980353800116 شماره بایگانى شعبه: 961152 مونس بهارلوئى 
فرزند اله وردى به کدملى 1080595287 به نشــانى اصفهان ملک شــهر 
رباط سوم چهارراه بهار آرایشگاه مردانه حسین 21- آقاى حیدرى (مجهول 
المکان) تاریخ حضور: 1396/11/01 یکشنبه ساعت : 09:00 محل حضور: 
اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شــهید نیکبخت، ســاختمان دادگسترى کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 در خصوص دعوى زهرا بهارلوئى 
به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. 
م الف: 29815 شــعبه 112 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (112 جزایى 

سابق) /9/753

مدیر عامل شــرکت آبفاى اســتان اصفهــان از انعقاد 
تفاهمنامه با بانک قرض الحسنه مهر ایران براى اعطاى 
وام قرض الحسنه به متقاضیان خرید انشعاب فاضالب 
خبر داد و گفت: بر اساس بودجه مصوب سال 96 باید تا 
پایان امســال 28 هزار 600 فقره انشعاب فاضالب به 

متقاضیان جدید واگذار شود.
هاشم امینى اظهار داشت: شهروندانى که تاکنون نسبت 
به خرید انشــعاب فاضالب اقدام نکرده اند، مى توانند با 
معرفى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به شعب 
منتخب بانک قرض الحسنه مهر ایران مراجعه و از وام 
در نظر گرفته شده با اقساط 36 ماهه استفاده کنند. وى 
گفت: بر این اساس، تا پایان آبان ماه امسال 11 هزار و 
160 فقره انشعاب با 22 هزار و 400 آحاد واگذار شده که 

نشان از تحقق 40 درصدى برنامه زمانبندى دارد.
امینى توسعه شبکه هاى جمع آورى و انتقال فاضالب را 
موجب ارتقاى سطح بهداشت عمومى جامعه دانست و 
گفت: با توجه به سرمایه گذارى هاى کالن در این بخش، 
باید شهروندان را به خرید انشعاب فاضالب ترغیب کرد.

وى همچنین بر حاکم شدن نگاه تخصصى و مهندسى 
هنگام اجراى طرح هاى فاضــالب تأکید کرد و افزود: 
نباید اجازه داد افراد غیرمتخصص و غیر مسئول با نصب هاى 

غیراصولى، فعالیت هاى شرکت را مخدوش کنند.
امینى گفت: در حــال حاضر حداقل امــکان واگذارى 

انشعاب فاضالب به 37 هزار متقاضى جدید وجود دارد.

اعطاى تسهیالت به 
متقاضیان خرید انشعاب فاضالب 

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: به همکاران در پلیس راهور تأکید کرده ایم برخورد با خودروهاى 
دودزا را تشدید کنند.

سرهنگ رضا رضایى با اشاره به اقدامات پلیس راهور 
با افزایش آلودگى هوا اظهار داشــت: تا پایان هفته، 
تشدید برخورد با خودروهاى دودزا را در دستور کار 
داریم. وى افزود: دوربین هاى مرکز شهر مانند قبل 
تمام خودروهایى که وارد محدوده زوج و فرد شوند و 

یا فاقد معاینه فنى باشند را جریمه مى کند.
سرهنگ رضایى ادامه داد: همچنین تردد کامیون ها 

در محدوده مرکزى شهر ممنوع است.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان اظهارداشت: به 

همکاران در پلیس راهور تأکید کرده ایم با خودروهاى دودزا در سطح شهر برخورد داشته باشند.
سرهنگ رضایى در پایان خاطرنشان کرد: وخیم شدن وضعیت هوا مدارس را به تعطیلى کشانده، به همین 
دلیل توصیه ما به مردم این است که از خودروهاى دودزا استفاده نکنند و تا جایى که مى توانند از منازل خارج 

نشوند.

رئیس مرکز اطالع رســانی پلیس اســتان اصفهان در 
خصوص کالهبرداري و کف زنی خانم هاى دوره گردي 
که به بهانه فالگیري به منازل شهروندان مراجعه مى کنند، 

هشدار داد.
سرهنگ جواد درستکار در این خصوص اظهار داشت: 
اخیراً در یکی از شهرستان هاى اســتان زنان دوره گرد 
به بهانه هاى مختلف مانند دستفروشی و فالگیري به در 
منازل مراجعه کرده اند.وي افزود: این افراد کالهبردار، با 

ادعاهاي دروغین مانند بخت گشایی، پیشگویی و فالگیري، مبالغی را از شهروندان دریافت کرده و یا با ترفندهاى 
خاص اقدام به ربودن وجوه نقد، زیور آالت و یا اشیاى قیمتی مى کنند. 

تشدید برخورد با خودروهاى دودزا در اصفهان

کالهبرداري با شگرد دوره گردي



استاناستان 11113114 سال چهاردهمچهارشنبه  29 آذر  ماه 1396

برگزارى نشست شاعران 
افغان در خانه هنرمندان

نشست شــعر فارســى زبانان با حضور جمعى از اهالى 
شــعر و ادب افغان، 30 آذر ماه(فردا) در خانه هنرمندان 
اصفهان برگزار مى شود.مدیر خانه ادبیات حوزه هنرى 
اصفهان از برپایى این نشست خبر داد و گفت: نزدیک 
به پنج سال است که جمعى از ادیبان افغان، هر هفته در 
خانه هنرمندان گرد هم مى آیند و نشست شعر فارسى 
زبانان را برگزار مى کنند. حسین خالقى پور ادامه داد: این 
نشست فضاى ویژه اى را در میان شعرا و عالقه مندان 
به شعر در اصفهان ایجاد کرده و توانسته توجه آنها را به 
اشعار شاعران افغان جلب کند.وى افزود: این نشست پنج 
شنبه هر هفته برپا مى شود و همزبان هاى ما در آن به 
خواندن شعر و داستان مى پردازند و گاهى نیز مهمانانى 
را از سراسر کشــور براى حضور در این نشست دعوت
 مى کنند. وى افزود: این نشست 30 آذرماه(فردا)ساعت 

14 در خانه هنرمندان اصفهان برگزار مى شود. 

ادامه  اعتراض 
بازنشستگان فوالد در اصفهان 
دیروز گروهى از بازنشستگان شرکت فوالد مبارکه 
وذوب آهن اصفهان براى چندمین بار مقابل ساختمان 
استاندارى تجمع کردند.این بازنشسته ها که خواستار 
وصول مطالبات محقق نشــده و پرداخت به موقع 
مستمرى بازنشستگى خود هستند، دو روز گذشته نیز  
مقابل ساختمان صدا وسیماى مرکز اصفهان تجمع 

مشابهى را برپا کرده بودند. 

خبر

معاون اجتماعى اداره کل بهزیســتى استان اصفهان گفت: 
نزدیک به 11 هزار زن سرپرســت خانوار تحت پوشــش 
بهزیستى اصفهان هستند که از این آمار، سه هزار نفر مربوط 

به شهر اصفهان و بقیه مربوط به دیگر نقاط استان است.
مرضیه فرشاد گفت: اولین مورد بى سرپرست شدن این زنان، 
فوت همسر و پس از آن مطلقه بودن این زنان است سومین 
مورد زن سرپرست شدن خانوارها، از کار افتاده بودن همسران 
این زنان است، بدین معنى که همسر بیمارى  یا بیمارى هایى 
داشته باشد که پزشک معتمد سازمان، از کارافتاده بودن یا 
عدم توانایى فعالیت و اشــتغال او را تأیید کند. وى با اشاره 
به اینکه ما فراخور حال مددجویان خود به تناسب اعتبارات 

موجود، پرداخت کمک موردى داریم، گفت: سعى ما بر این 
است که به همه مددجویان این کمک موردى پرداخت شود، 
همچنین پرداخت ودیعه مسکن به منظور رهن یا ترمیم و 

بهسازى منزل نیز به این مددجویان ارائه مى شود. 
فرشــاد افزود: پرداخت هزینه غربالگرى ســالمت براى 
بیمارى هاى زنان خصوصا بیمارى سرطان، پرداخت شهریه 
دانشجویان دانشگاه آزاد، پیام نور و دیگر دانشگاه ها در تمام 
مقاطع تحصیلى، کمک هزینه تحصیلى براى دانش آموزان 
و پرداخت یارانه به خانواده هــاى داراى فرزندچندقلو که در 
استان شناسایى شده و به ما مراجعه کرده اند از دیگر خدمات 

بهزیستى است.

معاون توسعه و منابع انسانى ســازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان گفت: با توجه به شــرایط خشکسالى 
موجود، توسعه سیســتم هاى نوین آبیارى در دستور کار 

سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان قرار دارد.
گودرز صادقى  اظهار داشت: با توجه به شرایط خشکسالى 
موجود، توسعه سیســتم هاى نوین آبیارى در دستور کار 
سازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان قرار دارد و در 
زمینه اجراى این نوع طرح ها، هیچگونه محدودیتى وجود 
ندارد.وى افزود: در حال حاضر مشکل کمبود آب بسیار 
جدى است و این معضل در بسیارى از دشت هاى کشور 
وجود دارد و در این شــرایط باید به گونه اى برنامه ریزى 

کرد که بتوان با کمترین آب مصرفى، تولیدات پایدار کّمى 
و کیفى کشاورزى استان را شاهد باشیم.

معاون توسعه و منابع انسانى ســازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان بیان داشت: در قســمت آب و خاك با تجهیز 
و نوســازى شــبکه هاى آبیارى اراضى و صرفه جویى 
حداکثرى در منابع آبى و از طرفى با گسترش مطالعات 
کاربردى در مقوله الگوى کشت به دنبال کمک هر چه 
بیشتر به کشاورزان هستیم.صادقى بیان کرد: خوشبختانه 
دولت اعتبارات خوبى در بودجه ســال 96 دیده است و 
تخصیص ها هم خوب است، تالش بسیار زیادى در زمینه 

توسعه سامانه هاى نوین آبیارى وجود دارد.

سیستم هاى نوین آبیارى 
اولویت جهاد کشاورزى است

بهزیستى اصفهان،11هزار زن 
سرپرست خانوار دارد

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: اگر مردم در 
تعطیلى ها مشارکت کنند، با کاهش 30 درصدى ترافیک 
در سطح شهر اصفهان مواجه مى شویم و کاهش ترافیک 

موجب کاهش آالیندگى هوا نیز مى شود.

سرهنگ رضا رضایى اظهار داشت: در حال حاضر موضوع 
محدوده زوج و فرد را به طور جدى دنبال خواهیم کرد و 
هم از طریق دوربین هاى نظارتــى و هم مأموران خود 
اعمال قانون خواهیم کرد؛ پس مردم به محدوده زوج و 

فرد توجه کنند. وى ادامه داد:همچنین خودروهاى فاقد 
معاینه فنى در محدوده زوج و فرد جریمه خواهند شد.

ســرهنگ رضایى افزود: در مراکز اســتان هایى مثل 
اصفهان تردد خودروهاى فرســوده ممنوع اســت و از 

تردد اینگونه خودروها جلوگیــرى به عمل مى آید.وى 
اظهارداشت: پیش بینى مى شود جمع خودروهاى سنگین 

و غیر سنگین فرسوده 70 هزار دستگاه است.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان ادامه داد: تعطیلى 
مدارس بسترى است که مسئوالن استانى تدبیر کرده اند 
و این مردم هســتند که باید از این بســتر استفاده کنند 
و تردد خــود را کاهش دهند تا ترافیــک و به دنبال آن

 آلودگی هوا کمتر شود. وى ادامه داد:اگر مردم مشارکت 
نکنند، تعطیلى به کاهش آلودگى کمکى نخواهد کرد.

سرهنگ رضایى با اشاره به اینکه متأسفانه طى روزهاى 
گذشته خودروهاى تک سرنشــین در سطح کالنشهر 
اصفهان افزایش یافته اســت، تصریح کرد: مردم باید 
فعالیت هاى روزانه خود را کمتر کنند و یا به هفته آینده 

موکول کنند و باید بپذیریم که هوا آلوده است.
وى خاطرنشــان کرد: اگر مردم در تعطیلى ها مشارکت 
کنند، با کاهش 30 درصدى ترافیک در ســطح شــهر 
اصفهان مواجه مى شویم و همین کاهش ترافیک، موجب 

کاهش آالیندگى هوا مى شود.

حصر وراثت
آریا ایران پور مبارکه  داراى شناسنامه شــماره 2447 به شرح دادخواست به کالسه 2713/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عفت میرشاهزاده به 
شناسنامه 1275552137 در تاریخ 96/6/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1-آریا ایران پور مبارکه ش.ش 2447 فرزند 2- عباسعلى ایران پورمبارکه 
ش.ش 157 همسر متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کس 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: 28537 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان /9/692
حصر وراثت

عبدالرضا اباذرى شهرضا داراى شناسنامه شماره 1981 به شرح دادخواست به کالسه 2057/96 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالم رضا اباذرى 
شهرضا به شناسنامه 447 در تاریخ 94/8/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به  1- معصومه اباذرى شهرضا به ش.ش 656 فرزند 2- اعظم اباذرى شهرضا 
به ش.ش 918 فرزند 3- محبوبه اباذرى شهرضا به ش.ش 50824 فرزند 4- ناهید اباذرى شهرضا 
ش.ش 423 فرزند 5- عبدالرضا اباذرى شهرضا ش.ش 1981 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس 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: 28542 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/693
حصر وراثت

مهین بانوعلى آقائى ســودانى داراى شناســنامه شــماره 223 به شــرح دادخواســت به کالسه 
2717/96ش ح /10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اقدس رجالى به شناســنامه 10625 در تاریخ 96/7/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و دو دختر 1- مصطفى آقائى به ش.ش 1371 نسبت با 
متوفى فرزند 2- محمدرضا آقائى سودانى به ش.ش 434 نسبت با متوفى فرزند 3- عبدالرسول آقائى 
به ش.ش 483 نسبت با متوفى فرزند 4- مهین بانوعلى آقائى سودانى به ش.ش 223 نسبت با متوفى 
فرزند 5- ایران آقائ ى سودانى به ش.ش 1161 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس 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: 28552 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/695
حصر وراثت

مرتضى سعادت داراى شناسنامه شماره  356 به شــرح دادخواست به کالسه 96- 2719 ش ح/10 
از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان همدم کرمى 
بشناسنامه 67 در تاریخ 95/11/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 5 پسر- دو دختر: 1- اکبر سعادت به ش ش 73 نسبت با متوفى فرزند 2- مرتضى 
سعادت به ش ش 356 نسبت با متوفى فرزند 3- مصطفى سعادت به ش ش 5 نسبت با متوفى فرزند 
4- غالمرضا سعادت به ش ش 342 نســبت با متوفى فرزند 5- محمدرضا سعادت به ش ش 373 
نسبت با متوفى فرزند 6- طاهره سعادت به ش ش 3 نسبت با متوفى فرزند 7- فاطمه سعادت به ش 
ش 6 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور یک مرتبه 
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: 28557 شعبه 10 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /9/699
حصر وراثت

سید اسماعیل موسوى نژاد داراى شناسنامه شماره  480 به شرح دادخواست به کالسه 2691/96 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید جواد موسوى 
نژاد بشناسنامه 219 در تاریخ 85/7/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- سید ولى اله موسوى نژاد ش ش 936 فرزند 2- سید اسماعیل موسوى 
نژاد ش ش 480 فرزند 3- حشمت موسوى نژاد ش ش 1141 فرزند 4- پروین موسوى نژاد ش ش 
36 فرزند 5- سارا موسوى نژاد ش ش 32 فرزند 6- شوکت محمدزمانى اسفرجانى ش ش 4 همسر 
متوفى والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور یک مرتبه 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: 28559 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /9/700
حصر وراثت

محمدحسین احمدى فالورجانى داراى شناسنامه شماره 290 به شرح دادخواست به کالسه 2681/96 
از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه بیگم 
میرلوحى فالورجانى بشناسنامه 6 در تاریخ 94/10/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 پسر و 2 دختر و همســر و پدر به نام ذیل: 1- رضا احمدى 
فالورجانى ش ش 247 فرزند 2- اشرف احمدى فالورجانى ش ش 2964 فرزند 3- اعظم احمدى 
فالورجانى ش ش 2558 فرزند 4- محمدحســین احمدى فالورجانى ش ش 290 همسر متوفى 
5- صدیقه میرلوحى فالورجانى ش ش 21 مادر متوفى والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور یک مرتبه 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: 28561 

شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/701
حصر وراثت

زهرا شجاع طلب کوچصفهانى داراى شناسنامه 17787 به شرح دادخواست به کالسه 2682/96 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن شجاع طلب 
کوچصفهانى بشناسنامه 42 در تاریخ 95/1/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- خدیجه اخوان محله ش ش 59 همسر متوفى 2- فاطمه شجاع طلب 

گوچصفهانى ش ش 3041 فرزند 3- زهرا شجاع طلب کوچصفهانى ش ش 17787 فرزند 4- هادى 
شجاع طلب کوچصفهانى ش ش 1402 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به ش ورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28563 شعبه 10 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/703
حصر وراثت

مهرداد ابریشــم کار داراى شناسنامه 367 به شــرح دادخواست به کالســه 2685/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على آقا ابریشم کار بشناسنامه 
518 در تاریخ 96/8/7 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 2 پسر و 1 دختر و همسر به نام ذیل: 1- مهریار ابریشــم کار ش ش 592 فرزند 2- مهرداد 
ابریشم کار ش ش 267 فرزند 3- مهرنوش ابریشم کار ش ش 48013 فرزند 4- فخرالسادات معیرى 
ش ش 48 همسر متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور یک مرتبه 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: 28564 شعبه 10 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /9/704
حصر وراثت

مصطفى جان نثــارى الدانى داراى شناســنامه شــماره 30 به شــرح دادخواســت به کالســه 
2655/96ش ح/10 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان ربابه جانثارى الدانى به شناسنامه 178 در تاریخ 78/9/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس ت به پنج پســر، چهار دختر 1- محمدرضا جان نثارى 
الدانى به ش.ش 41 نســبت با متوفى فرزند 2- مصطفى جان نثارى الدانى به ش.ش 30 نسبت با 
متوفى فرزند 3- احمد جان نثارى الدانى به ش.ش 178 نسبت با متوفى فرزند 4- احمد جان نثارى 
الدانى به ش.ش 14 نســبت با متوفى فرزند 5- نعمت اله جان نثارى الدانى به ش.ش 13 نسبت با 
متوفى فرزند 6- سکینه جان نثارى الدانى به ش.ش 25 نسبت با متوفى فرزند 7- زهرا جان نثارى 
الدانى به ش.ش 34 نســبت با متوفى فرزند 8- طاهره جان نثارى الدانى به ش.ش 48 نســبت با 
متوفى فرزند 9- فاطمه جان نثارى الدانى به ش.ش 1016 نســبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 28555 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/697

حصر وراثت
عذرا احمدى بابوکانى داراى شناســنامه 25 به شرح دادخواست به کالســه 2651/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره احمدى بشناسنامه 49 
در تاریخ 96/3/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: عذرا احمدى بابوکانى ش ش 25 خواهر متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور یک مرتبه 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: 28566 شعبه 10 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان  /9/705
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023001000 مورخ 1396/08/30 آقاى مســعود حاج 
نوروزعلى به شماره شناسنامه 50658 کدملى 1280932201 صادره از اصفهان فرزند کاظم نسبت 
به       2 حبه از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان از پالك شماره 4128- اصلى واقع در بخش 3 
ثبت اصفهان که  مع الواسطه از جواد اخوان خرازیان به متقاضى واگذار گردیده است. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1396/09/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/14 م الف: 28900 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/706
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول (اســناد رهنى)  شــماره آگهى: 139603902004000236 شماره پرونده: 
139404002004000267 پرونده اجرایى کالســه: 9400643 ششــدانگ یک دستگاه آپارتمان 
واقع در طبقه همکف به مساحت 195/80 مترمربع که 5/58 مترمربع آن بالکن سمت جنوب و 2/94 
مترمربع آن بالکن سمت غرب و 24/57 مترمربع آن پیشرفتگى در فضاى خیابان مى باشد به پالك 
نوزده هزار و سیصد و بیست و هشت فرعى از چهار هزار و نهصد و نود و نه اصلى مجزى شده از پالك 
یک هزار و یکصد و بیست و نه فرعى و هشت فرعى از چهار هزار و نهصد و نود و نه اصلى مجزى شده 
از پالك یک هزار و یکصد و بیست و نه فرعى از اصلى مذکور بانضمام یک دستگاه سالن مکمل واقع 
در طبقه زیرزمین  (منهاى شصت) بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ به مساحت 16/11 مترمربع 
به شماره یک تفکیکى واقع در طبقه همکف و ششدانگ یک باب انبارى به مساحت 3/96 مترمربع 
به شماره یک تفکیکى واقع در سر پله (جنب راهرو و راه پله و آسانسور) با قدرالسهم از عرصه مشاعى 
و مشــاعات واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان شیخ کلینى (مرداویج) خیابان 
فارابى جنوبى نبش شمالى کوچه شهید بهروز جعفرى (7) پالك یک واحد یک که سند مالکیت آن 
در صفحه 456 دفتر 1268 امالك ذیل ثبت شماره 235687 با شماره چاپى 099499 سرى 87/ الف 
ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان واقع در طبقه همکف بانضمام یکدستگاه سالن مکمل واقع در 
طبقه زیرزمین منهاى شصت: شماًال اول دیواریست به فضاى خیابان دوم دیواریست به فضاى پالك 

4999/11130 شرقًا اول دیوار به دیوار پالك 4999/1128 دوم در 11 قسمت که قسمت اول و سوم 
و هفتم جنوبى و قسمت پنجم و نهم و یازدهم شمالى مى باشد درب و دیواریست به راه پله و آسانسور 
سوم دیواریســت به دیوار پالك 499/1128 جنوبًا اول در 5 قسمت که قسمت دوم و چهارم شرقى 
مى باشد و پنجره اى به فضاى حیاط دوم در سه قســمت که قسمت دوم غربى مى باشد دیواریست 
به فضاى خیابان غربًا در 13 قسمت که قسمت دوم و ششم و دهم شمالى و قسمت چهارم و هشتم و 
دوازدهم جنوبى مى باشد و قسمت پنجم و نهم به صورت قوسى شکل مى باشد دیوار و پنجره اى بناى 
پیشرفته به فضاى خیابان حدود یک دستگاه سالن مکمل که اختصاص به طبقه همکف دارد واقع در 
طبقه زیرزمین منهاى شصت شماًال تحتانى دیواریست به تحتانى پالك 4999/11130 فوقانى دیوار 
به دیوار پالك مزبور شرقًا دیواریست به دیوار پالك 4999/1128  فوقانى دیوار به دیوار پالك مزبور 
جنوبًا اول درب و دیواریست به راهرو و راه پله و آسانسور دوم در دو قسمت که قسمت اول غربى است 
دیواریست اشتراکى با پارکینگ شماره یک غربًا دیوار و پنجره اى به خیابان حدود پارکینگ شماره 
یک شماًال دیوار اشتراکى با سالن مکمل شرقًا دیوار اشتراکى با ســالن مکمل جنوبًا در سه قسمت 
که قسمت دوم غربى است دیواریست به راه پله و آسانســور غربًا درب و دیواریست به خیابان حدود 
انبارى قطعه یک شماًال و غرباً دیواریست به پشت بام شرقاً دیواریست به راه پله و آسانسور جنوباً درب 
و دیواریست به پشت بام که طبق نظر کارشناسان رســمى پالك فوق به صورت یک باب آپارتمان 
مسکونى که در طبقه همکف یک مجتمع 5 واحدى با قدمت حدود 11 سال با اسکلت بتنى و سقف 
تیرچه و بلوك و نماى ترکیبى سنگ و آجر واقع گردیده است. مســاحت آپارتمان مذکور 195/80 
مترمربع و داراى 3 عدد اتاق خواب و یک سالن با پوشش کف سرامیک و پوشش بدنه کاغذ دیوارى و 
رنگ دیوارکوب چوبى و آشپزخانه دوبلکس اپن با پوشش کف سرامیک و پوشش بدنه کاشى داراى 
کابینتها تمام ام دى اف و سرویس بهداشتى و حمام داراى وان و دوش مى باشد. همچنین یک واحد 
سالن مکمل واقع در طبقه منهاى شصت با مساحت 64 مترمربع که داراى یک اتاق و سالن با پوشش 
کف سرامیک و پوشش بدنه رنگ روغنى و کاغذ دیوارى و کمد دیوارى یک آشپزخانه اپن با کابینت 
ام دى اف و سرویس بهداشــتى و حمام، درب هاى داخلى چوبى و پنجره ها آلومینیوم تک جداره و 
سیستم گرمایش پکیچ و سیستم خنک کننده کولرآبى مى باشد مجتمع داراى آسانسور البى ورودى، 
حیاط با کف سنگ تیشه اى و بدنه نماى آجرى مى باشد، آپارتمان داراى یک واحد پارکینگ و یک

 باب انبارى در پشت بام مى باشد، آپارتمان داراى امتیازات آب و فاضالب مشترك، برق و گاز مجزا 
مى باشد. ملکى آقاى علیرضا نکوئى که طبق سند رهنى شماره 178894 مورخ 90/02/01 تنظیمى 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 92 اصفهان در رهن مدیریت شعب بانک تجارت اصفهان واقع مى باشد 
و طبق اعالم بانک ملک مورد وثیقه تا تاریخ 97/04/22 بیمه مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز سه 
شنبه مورخ 96/10/19 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان طبقه سوم واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقى- چهارراه شهید صداقتى اول خیابان الهور به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه (پانزده 
میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال) (15/650/000/000 ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنًا این آگهى 
در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 96/9/29 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى 
روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه 
مزایده طى فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناســایى معتبر الزامى 
اســت ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص 
در حساب اداره ثبت اسناد و امالك ســپرده نماید. م الف: 29960 اسدى اورگانى رئیس اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /9/720
ابالغ

شماره دادنامه: 9609973760000634 شــماره پرونده: 9609983760000357 شماره بایگانى 
شــعبه: 960506 خواهان: امیرحسین شــاهین فرزند حسن به نشــانى اصفهان- برخوار و میمه- 
مرکزى- شاهین شــهر خ مخابرات بین فرعى 11 و 12 غربى روبروى تقاطع ورزشگاه تختى چاپ 
شاهین خوانده: آقاى سید آرش  مقصودى فرزند سید مرتضى به نشــانى خواسته: مطالبه وجه رأى 
دادگاه: درخصوص دادخواســت آقاى امیرحسین شاهین فرزند حســن به طرفیت آقاى سید آرش 
مقصودى فرزند مرتضى به خواسته مطالبه 459/200/300 ریال بابت اجراى خدمات چاپى و تبلیغاتى 
به انضمام خسارات دادرســى و تاخیر تادیه توجها به محتویات پرونده، مالحظه فاکتورهاى پیوست 
پرونده و اظهارات شهود تعرفه شده در جلسه رسیدگى و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و عدم 
تدارك دفاع موثر از ناحیه ایشان دعوى خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرسى مدنى خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ صدرالذکر و پرداخت خسارات دادرسى 
و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست که توسط واحد اجراى احکام حقوقى محاسبه مى گردد مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 2257 

فتحى فرد- دادرس شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /9/743
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106797101426 شماره پرونده: 9609986797100483 شماره بایگانى 
شعبه: 960483 تاریخ تنظیم: 1396/09/21 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به سیف اله 
شهنوازى خواهان آقاى رضا قاسمى گورتى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى سیف اله شهنوازى 
به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986797100483 
شعبه 41 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــماره یک) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1396/10/30 ساعت 1600 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى 

پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 29797 شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان (مجتمع شماره یک)  /9/752

ابالغیه
شماره ابالغنامه: 9610106794700944 شماره پرونده: 9609986794700188 شماره بایگانى 
شعبه: 960188 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: اصغر قصابى سینى نشانى: مجهول المکان تاریخ 
حضور: 96/11/1 سه شنبه ســاعت 16/30 محل حضور: اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف درخصوص دعوى به طرفیت شما در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 29857 شــعبه 17 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /9/864
فقدان سند مالکیت 

شماره: 1396/12/447306 آقاى فیض اله بهادر نجف آبادى فرزند على باستناد یک برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت دو و نیم دانگ مشاع 
از ششدانگ پالك ثبتى 1007/9 واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 328 دفتر 234 
امالك ذیل ثبت 52120 بنام فیض اله بهادرنجف آبادى فرزند على ثبت و صادر و تســلیم گردیده. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 96/09/29، م الف: 

7093 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/9/873
 حصر وراثت

مسعود یوسفیان داراى شناسنامه شماره 26 با وکالت آقاى رضا ترابى به شرح دادخواست به کالسه 
2723/96ش ح /10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه صفامانى عمروآبادى به شناسنام ه 252 در تاریخ 93/10/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر 1- فضل اله یوسفیان به ش.ش 28 نسبت با 
متوفى فرزند 2- مسعود یوسفیان به ش.ش 26 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس 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: 28550 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/694
حصر وراثت

زهرا میرزائى الورى داراى شناسنامه شماره 22 به شرح دادخواست به کالسه 2721/96ش ح /10 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین میرزائى به 
شناسنامه 260 در تاریخ 96/7/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به هفت پسر، چهار دختر، یک همسر 1- احمد میرزائى به ش.ش 370 نسبت با متوفى 
فرزند 2- رسول میرزائى الورى به ش.ش 5490047976 نسبت با متوفى فرزند 3- رضا میرزائى به 
ش.ش 371 نسبت با متوفى فرزند 4- بهمن میرزائى به ش.ش 28 نسبت با متوفى فرزند 5- مهدى 
میرزائى به ش.ش 369 نسبت با متوفى فرزند 6- محمد میرزائى الورى به ش.ش 159 نسبت با متوفى 
فرزند 7- على میرزائى الورى به ش.ش 62 نسبت با متوفى فرزند 8- عزت میرزائى الورى به ش.ش 
394 نسبت با متوفى فرزند 9- زهرا میرزائى الورى به ش.ش 22 نسبت با متوفى فرزند 10- اعظم 
میرزائى به ش.ش 319 نسبت با متوفى فرزند 11- مریم میرزائى به ش.ش 32 نسبت با متوفى فرزند 
12- روح انگیز قاسمى الورى به ش.ش 314 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس 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: 28553 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /696 /9
حصر وراثت

هاجره شــفیعى نیک آبادى داراى شناسنامه 885 به شرح دادخواســت به کالسه 2718/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا بهمینى بشناسنامه 
2369 در تاریخ 95/4/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- علیرضا نصیرى ش ش 1282924149 فرزند 2- مبینا نصیرى ش ش 1277214001 
فرزند 3- مهسا نصیرى ش ش 1272141268 فرزند 4- ابراهیم نصیرى ش ش 736 همسر متوفى 
5- هاجره شــفیعى نیگ آبادى ش ش 885 مادر متوفى 6- على اکبر بهمنى ش ش 6 پدر متوفى  
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى

 اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 28556 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /9/698
حصر وراثت

على برهانى فر داراى شناسنامه 876 به شرح دادخواست به کالسه 2683/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احترام بقولى زاده بشناسنامه 158 در تاریخ 
87/4/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 6 پسر 
و 4 دختر به نام ذیل: 1- حمیدرضا برهانى فر ش ش 45435 فرزند 2- احمد برهانى فر ش ش 702 
فرزند 3- کریم برهانى فر ش ش 483 فرزند 4- محمود برهانى فر ش ش 156 فرزند 5- على برهانى 
فر ش ش 876 فرزند 6- مهدى برهانى فر ش ش 797 فرزند 7- محبوبه برهانى فر ش ش 2424 
فرزند 8- صدیقه برهانى فر ش ش 483 فرزند 9- زهرا برهانى فر ش ش 37081 فرزند 10- عذرا 
برهانى فر ش ش  1104 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور یک مرتبه 
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: 28562 شعبه 10 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /9/702

تردد 70 هزار خودروي فرسوده در اصفهان

مردم باید فعالیت هاى 
روزانه خود را کمتر کنند 
و یا به هفته آینده موکول 
کنند و باید بپذیریم

 که هوا آلوده 
است

ى

 رئیــس اداره پیش بینى اداره کل هواشناســى 
اســتان اصفهان در خصــوص وضعیت دمایى 
اســتان اصفهان گفــت: دماى هــوا طى روز 
چهارشنبه(امروز) در اکثر مناطق استان، یک تا 

دو درجه افزایش خواهد داشت.
حسن خدابخش با اشــاره به بررسى نقشه هاى 
هواشناسى استان اصفهان تا روز پنج شنبه اظهار 
داشت: بررسى این نقشه ها، بیانگر استقرار جوى 

پایدار بر روى استان طى روز چهارشنبه است. 
وى با بیان اینکه بر این اســاس آسمان در اکثر 
نقاط استان به صورت صاف تا کمى ابرى گاهى 
وزش بادمالیم پیش بینى مى شــود، افزود: در 
مناطق مرکزى از جمله کالنشهر اصفهان شرایط 

براى انباشت آالینده هاى جوى مهیاست.
رئیس اداره پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان تصریح کرد: از اواخر روز چهارشــنبه 
با ورود یک مــوج ناپایدار ضعیف بــه تدریج از 
نواحى غربــى اســتان شــاهد افزایــش ابر 

خواهیم بود.

امروز امواج ناپایدار
 وارد استان مى شون د
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على اعتصــام پــور، مدیر درمــان تأمیــن اجتماعى 
اســتان اصفهان گفت: خط قرمز ما بــد مریض دیدن
 و ارجــاع آن بــه بیرون اســت کــه در ایــن زمینه 
بازرســى هاى محســوس و نامحســوس مســتقر 

کرده ایم.
 وى ادامه داد: با متخلفان برخورد کــرده و مى کنیم و

 نمونه هاى آن را همگان شاهد هستند.
وى افزود: من بارها گفتــه ام و باز هم مى گویم هرچند 
به مذاق برخى خــوش نمى آید که بیمارســتان یعنى 
هتل پــادگان ما و باید بــه این بلوغ برســیم که طبق

 فرمایــش رهبرى، هر کــس به ما مراجعــه مى کند، 

نباید غیــر از رنج مریــض دارى، رنج دیگرى داشــته
باشد.

وى اظهارداشــت: پــس بایــد از تمامــى جهــات 
ســرویس هاى مورد  نیاز را براى بیماران فراهم کنیم 
تا احســاس کنند در هتل هســتند و براى ایجاد چنین 
خواســته اى، باید بیمارســتان و درمانگاه ها مثل یک 

پادگان داراى نظم و انضباط باشد.
مدیــر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهــان ادامه 
داد: مــالك مــن بــراى انتخــاب مســئوالن، فقط
 کار است و خطوط سیاســى افراد مانعى براى انتخاب 

آنها نشده است.

مدیر عامــل شــرکت شــهرکهاى صنعتى اســتان 
اصفهــان، حمایت نظام بانکى از بخــش هاى تولیدى 
و صنعتى کشــور و کاهش نرخ تســهیالت را یکى از  
پیش شــرط هاى موفقیت در اجراى اقتصاد مقاومتى و 
حمایت از تولید و اشــتغال عنوان کرد و گفت: باتوجه به 
اینکه امروزه در نظام اقتصادى کشور، نظام بانکى یکى از 
شرکاى اصلى تجارى فعاالن اقتصادى و کارآفرینان بوده 
و بخش عمده سرمایه هاى الزم در بخش هاى تولیدى و 
صنعتى از طریق تسهیالت بانکى تأمین مى شود، حمایت 
ویژه بانکها مى تواند نقش بسیار موثرى در توسعه صنعتى 

و اقتصادى ایفا کند. 

محمــد جــواد بگى، بــاال بودن نــرخ تســهیالت  و 
سپرده هاى بانکى را یکى از چالش هاى اصلى اقتصاد 
کشور در دهه هاى گذشته دانست و افزود: متأسفانه باال 
بودن نرخ تسهیالت ســبب افزایش هزینه هاى تولید و 
کاهش رقابت پذیرى تولیدات کشــور شده است. وى، 
نظام بانکى کشــور را به همراه بخش هــاى تولیدى و 
صنعتى کشــور یکى از بازنده هاى اصلى باال بودن نرخ 
سود سپرده ها و تسهیالت عنوان کرد و گفت: باال بودن 
نرخ سپرده ها، هزینه تمام شده جذب سرمایه  را در نزد 
بانک ها افزایش داده است و بانک ها با جذب سپرده هاى 

گران قیمت با چالش هاى بزرگى مواجه خواهند بود.

باید بیمارستان ها و درمانگاه ها 
مثل پادگان باشد 

حمایت بانک ها نقش مؤثرى 
در توسعه صنعتى دارد

برگزارى 2 نمایشگاه فرهنگى 
و هنرى در دهاقان

رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى شهرستان 
دهاقان از برگزارى دو نمایشگاه فرهنگى و هنرى در 

این شهرستان خبرداد.
ســعید طبیبیان اظهارداشــت: نمایشــگاه کتاب و 
محصوالت فرهنگى، مذهبى و قرآنى به مناســبت 
هفته بزرگداشــت قرآن و عترت تا دهــم دى دایر 
شــده اســت.وى با بیان اینکه این نمایشــگاه در 
مرکز تحقیقات معلمان دهاقان افتتاح شــد، افزود: 
محصوالت فرهنگى، مذهبى و قرآنى با مشارکت اداره 
آموزش و پرورش و مؤسســه فرهنگى وتوانبخشى 
موعود به همراه آثار هنرى و صنایع دستى معلوالن 
به نمایش گذاشته شده است.رئیس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمى شهرستان دهاقان با اشاره به تخفیف 
30 تا 35درصدى محصوالت، گفت: پایان نامه هاى 
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمى واحد دهاقان نیز در 

معرض نمایش گذاشته شده است.

قطع 15هکتار درخت زیتون 
در اردستان

معاون جهاد کشاورزى شهرســتان اردستان گفت: 
بیش از 15 هکتــار از درختان زیتون در روســتاى 
کچورستاق از توابع شهرستان اردستان به دلیل آفت 

پسیل زیتون قطع شد.
عباس بدیعى اظهارداشت: در سطح این شهرستان 
بیش از 29هکتار زیر کشت زیتون رفته که از حدود 

سه سال پیش به بار نشسته است.
وى با اشــاره به قطع درختان زیتون در روســتاى 
کچورستاق افزود: آفت پسیل یکى از مهمترین آفات 
درختان زیتون است که فقط از درخت زیتون تغذیه 
مى کند. وى ادامه داد:پســیل زیتون در اوایل بهار 
هنگام رویش سرشــاخه هاى جوان و پیدایش گل 

روى درختان زیتون ایجاد مى شود.
معاون جهاد کشاورزى  شهرســتان اردستان ادامه 
داد: هرس درختان و خارج کردن شاخه هاى آلوده از 
باغ و معدوم کردن شاخه ها و سبک کردن درختان 
از شاخه هاى اضافى، از راهکارهاى اساسى کنترل 
این آفت است که به باغداران آموزش داده شد، ولى 
توجه نکردن به توصیه هاى جهاد کشاورزى باعث 

این اتفاق شده است. 

محتواى جیب 400 شهید در 
موزه شهداى فریدن 

رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگــرى فریدن گفت: 
وسائل شخصى همراه و محتواى جیب 400 شهید 
فریدن هنگام شــهادت در موزه شــهداى فریدن 
نگهدارى مى شود.محمد زمان میرزایى افزود: این 
آثار از شهداى شهرستان هاى فریدن، فریدونشهر، 
چادگان و بویین میاندشــت باقى مانده است که در 
موزه بنیاد شهید شهرستان فریدن نگهدارى مى شود.
وى با بیان این کــه نگهــدارى و محافظت از این 
آثار، اســتانداردهاى خاص خود را مى طلبد، افزود: 
کمبود اعتبار وامکانات، دو مشــکل بــزرگ براى 
حفظ حداکثرى این آثار اســت.وى با بیان این که با 
پیگیرى هاى انجام شده فاز سم زدایى این مجموعه 
با همکارى میراث فرهنگى به زودى آغاز خواهد شد، 
افزود: پس از انجام این مرحله، در صدد هستیم کل 

موزه را به صورت دیجیتالى اجرا کنیم. 

انهدام باند سارقان منازل
 در گلپایگان

فرمانده انتظامى شهرســتان گلپایگان از دستگیرى 
اعضاى یک باند چهار نفره سارقان منزل و کشف 50 

میلیون ریال اموال مسروقه از مخفیگاه آنها خبر داد.
سرهنگ حسین بساطى گفت: در پى وقوع چندین 
مورد سرقت منزل در شهرستان گلپایگان و شکایت 
مالباختگان، بررسى موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار ماموران پلیس آگاهى این شهرستان قرار گرفت.

وى افزود: ماموران پس از انجام یکســرى کارهاى 
تخصصى و اقدامات خاص موفق شدند چهار سارق را 
شناسایى و پس از هماهنگى با مقام قضائى دستگیر 

کنند.

خبر

میزان ذخیره سد زاینده رود، در یک هفته اخیرپنج میلیون 
متر مکعب کاهش یافت.

معــاون حفاظــت و بهــره بردارى شــرکت ســهامى
آب منطقه اى اصفهان با اشــاره به اینکــه میزان کاهش 
آب ذخیره شــده ســد زاینده رود در ســال هــاى اخیر

 بى سابقه بوده است، گفت: در یک هفته اخیر میزان ذخیره 
آب پشــت ســد از 148 به 143میلیون متر مکعب رسیده 

است. 
على بصیر پور با بیان اینکه در  پاییز امسال میزان ذخیره آب 
زاینده رود بیش از 20میلیون متر مکعب در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال کاهش داشته است،افزود: میزان ذخیره آب 
پشت سد در پاییز پارســال بیش از 165میلیون متر مکعب 

بوده است. 
وى کاهش بارندگى در اســتان و مصرف باالى مشترکان 
خانگى، صنعتى و خدماتى را علت کاهش محسوس ذخیره 
سد زاینده رود در این مدت اعالم کرد و گفت: این روزها تنها 
درحدود یک دهم از ظرفیت یک میلیارد و 400میلیون متر 

مکعبى سد زاینده رود آب دارد. 
معــاون حفاظــت و بهــره بردارى شــرکت ســهامى
آب منطقه اى اصفهان، میزان ورودى سد زاینده رود را سال 
گذشته درحدود 30مترمکعب بر ثانیه عنوان کرد و افزود: هم 
اکنون این میزان با کاهش بارش ها به هفت مترمکعب در 

ثانیه رسیده است.
وى با اشــاره به اینکــه میزان بــارش ها در مــاه هاى
 آبــان و آذر امســال در اســتان هــاى چهارمحــال 
و بختیــارى و اصفهــان صفــر گزارش شــده اســت، 
گفت: این شرایط، وضع قرمزى را براى سد زاینده رود رقم 

زده است.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با بیان اینکه مأموریت ها و طرح هاى این فرماندهى براساس تحقیق و 
پژوهش اجرا و عملیاتى مى شود، از تعیین ساز و کارى به منظور بهره گیرى از ظرفیت نخبگان علمى در حوزه 
امنیت خبر داد.سردار مهدى معصوم بیگى اظهار داشت: پژوهش مهمترین عامل پیشرفت و توسعه است و هر 
کارى اگر بدون تحقیق انجام شود، قطعاً یک کار بیهوده و عبث خواهد بود و نتیجه مطلوب را در پى نخواهد 
داشت.فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه اساس کار فرماندهى انتظامى استان بر تحقیق و پژوهش 
استوار است، بیان داشت: به جرأت مى توانم بگویم که هیچ طرح و ماموریتى در این فرماندهى بدون تحقیق 
و پژوهش و کار علمى انجام نمى شود و در حوزه پلیس هاى تخصصى آگاهى، مبارزه با مواد مخدر و فتا نیز 

شاهد هستیم که بیش از 90 درصد جرایم به صورت علمى کشف مى شوند.
وى اظهار داشت: هر چند کار پژوهشى هزینه زیادى را مى طلبد و زمان بر است اما مطمئناً نتیجه اى که از آن 
به دست مى آید به سود مردم بوده و آرامش و رفاه جامعه را فراهم خواهد کرد و از صرف هزینه هاى بیهوده 

نیز جلوگیرى مى کند.

دبیر هشتمین جشنواره جایزه ادبى اصفهان گفت: سال هاى گذشته این جشنواره فرا استانى و ملى بود، اما 
امسال فقط در سطح استان برگزار مى شود و امیدواریم در سال هاى آینده این جشنواره به روند گذشته خود 

برگردد و در سطح ملى برگزار شود.
آزرمیدخت فرهیخته واال اظهارداشت: هشتمین جشنواره جایزه ادبى اصفهان در پنج حوزه داستان (مجموعه 
داستان و رمان)، شعر (کالسیک، آزاد و ترانه)، ادبیات کودك و نوجوان، ترجمه و پژوهش هاى ادبى در اسفند 

ماه سال جارى برگزار مى شود.
وى ادامه داد: این جشنواره ویژه آثار منتشر شده در سال 95 و 96 است و براى حضور در این جشنواره، یا باید 

پدید آورنده اثر متولد و یا ساکن اصفهان باشد یا ناشر اثر یکى از ناشران استان اصفهان باشد.
فرهیخته واال افزود: آخرین مهلت ارسال آثار 15 دى ماه است و هفته اول اسفند ماه اختتامیه برگزار و نفرات 

برگزیده اعالم مى شود. 

آب پشت سد همچنان آب مى رود !
مدیر عامل مجمع گردشــگرى استان اصفهان 
گفت: اصفهــان ظرفیــت بســیارى در جذب 
گردشــگران آئینى دارد کــه تنها هــدف آنها
 از سفر به اســتان، شرکت در مراســم سنتى و 

آئینى است.
مهدى نریمانى اظهار داشــت: با توجه به آداب و 
سنت هاى بســیار بین مردم ایران و قومیت هاى 
مختلفــى که در این کشــور زندگى مــى کنند، 
آیین هاى بســیارى در شــهر و روســتاهاى ما 
برپا مى شــود؛ بنابراین جذب گردشــگرانى که 
به منظــور شــرکت در چنیــن مراســم هایى 
به ایران مى آیند، ظرفیت هــاى زیادى را براى 

توسعه گردشگرى اصفهان ایجاد کرده است.
وى بیان داشت: اگر تاکنون از این ظرفیت عظیم 
استفاده نشــده و جاى خالى گردشگران آئینى و 
معنوى را در کشور کم مى بینیم، به خاطر کوتاهى 
نهادهاى متولــى یا عدم توجه ســرمایه گذاران 

است.
مدیر عامل مجمع گردشــگرى استان اصفهان 
تصریح کرد: عمده گردشگران ما را گردشگران 
فرهنگــى و مذهبــى تشــکیل مــى دهند که 
گردشــگران آئینى و گردشــگرانى که به خاطر 
میراث معنوى به اصفهان سفر مى کنند، در لواى 

آن قرار دارد.
 نریمانى گفت: در حال حاضر سنت ها و آئین هاى 
زیادى از اصفهان به ثبت رســیده است و معرفى

آییــن ها و ســنت هــاى فرهنگــى و مذهبى 
مثل شــب یلدا یا ســمنو پزان یا قالى شــویى 
مشــهد اردهال و غیره به گردشــگران خارجى

مى تواند، گردشگران خاص خود را به این استان 
بکشاند.

اصفهان ظرفیت بسیارى
در جذب

 گردشگران آیینى دارد

رئیس انجمن خودرو نیرو محرکه استان اصفهان گفت: 
تا سه سال آینده خودروهاى جدید و با کیفیتى جایگزین 
خودروهاى تولید داخل مى شــوند، اما در آن زمان دیگر 
خودرو زیر 50 میلیون تومان نخواهیم داشــت.ابراهیم 
احمدى با اشــاره به افزایش قیمت برخى از خودروهاى 
داخلى همچون ســراتو و ...، گفت: ایــن خودروها در 
اصل داخلى نیستند، چرا که قطعات آنها در کشور تولید 

نمى شود.
وى گفت: پراید، تیبا، ال 90 و ساندار و همچنین نیسان 
و زامیاد تنها خودروهاى سوارى تولید داخل هستند و با 
وجودى گرانى مواد اولیــه، ورق فوالد و ...، این تولیدات 

افزایش قیمتى نداشته اند.
وى با اشــاره به افزایش تعرفه واردات خودرو و تاثیر آن 
در بازار داخل افزود: اعمال تعرفه براى جبران یک سرى 

تغییرات و حمایت از تولیدات داخل اســت و اگر تعرفه 
واردات خودروهاى خارجى حتى 200 درصد هم شود، بر 

قیمت خودروهاى داخلى تاثیرى نخواهد گذاشت.
رئیس انجمن خودرو نیرو محرکه خانه صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان در خصوص وضعیت خودروهاى 
داخلى و کیفیت این تولیدات، گفت: فناورى یک شــبه 
ایجاد نمى شود و ما باید بر روى قطعات و تکنولوژى هاى 
نوى خودرو ســرمایه گذارى و کارخانه هاى جدید ایجاد 
کنیم تا به مرور زمان شــاهد بهبود کیفیت خودروهاى 

داخلى باشیم.
وى افــزود: در آینده اگر بخواهیــم کیفیت خودروهاى 
داخلى را پنج درصد بهبود بخشــیم، 10 درصد بر قیمت 
آنها اضافه مى شود چرا که افزایش کیفیت خودرو نیازمند 

هزینه کردن است. 

برگزاري هشتمین جشنواره جایزه ادبى اصفهان خداحافظى با خودروهاى زیر 50 میلیون تومان
بعد از 8 سال

 بهره گیرى از ظرفیت نخبگان 
در حوزه امنیت استان 

تعویض بخشى از شبکه توزیع نفت خام 
منطقه اصفهان

بخشى از شبکه توزیع نفت خام (منیفولد) مرکز انتقال نفت شــهید بدیع تعویض شد.رئیس تعمیرات خط 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان گفت: این طرح به دلیل چروکیدگى و خوردگى 
لوله دو سر دنده اى پس از تخلیه، خاکبردارى، دو سر برش و چهار سر جوش انجام شده است.محمد حسن 
بگى افزود: این طرح با تعویض3/5مترقطعه لوله کوتاه یک زانو و نصب چهار اتصال دهنده   لوله ها، شیرآالت 
و دستگاه ها به یکدیگر اجرا شد.وى با اشاره به توقف جریان نفت خام به دلیل انجام عملیات در مرکز انتقال 
نفت شماره 2 مارونـ  اصفهان گفت: انتقال نفت خام به مدت 25 ساعت متوقف شد و پس از آن توربین هاى 

مرکز فعالیت خود را آغاز کردند.

آگهى ابالغ

محمد اکبرى- سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانى

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

اینصورت رأى مورد اشاره پس از مهلت مقرر قابل اج راء خواهد بود. 
نام و نام خانوادگى: دکتر مسعود پورمهرابى

عنوان: پزشک عمومى
م الف: 119720نام پدر: علیرضا

مدیر امور طیور ســازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: تاکنون در اصفهان واحدهاى مرغ تخم گذار درگیر 

آنفلوآنزاى پرندگان نشده اند.
زهرا فیضى با اشاره به گرانى تخم مرغ و کمبود این محصول 
در بازار اظهارداشت: کمبود عرضه تخم مرغ در اصفهان به 
شــیوع بیمارى  آنفلوآنزاى پرندگان به ویژه در واحدهاى 
بزرگ مرغ تخم گذار برمى گردد، با وجود این، امســال در 
اصفهان واحدهاى مرغ تخم گذار درگیر آنفلوآنزاى پرندگان 
نشــده اند. وى افزود: سال گذشــته در واحدهاى بزرگ 
تخم گذار استان بین 3/5 تا چهار میلیون قطعه مرغ تخم گذار 
معدوم شد و تا زمانى که آنها به چرخه تولید برگردند، زمان 

زیادى طول کشید و تولید در کشور کاهش یافت.
مدیر امور طیور ســازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: هنوز بسیارى از واحدهاى مرغ تخم گذار به شرایط 
تولید ایده آل نرسیده اند و به دلیل کاهش تولید، اکنون شاهد 

افزایش نرخ تخم مرغ هستیم.
فیضى با تأکید بر اینکه قیمت تخم مرغ و یا مرغ به صورت 
سراسرى در کشور تعیین مى شــود و با اختالف اندکى در 
بازار به فروش مى رســد، گفت: قیمت ها براساس میزان 
عرضه و تقاضا مشخص مى شود. مدیر امور طیور سازمان 
جهاد کشاورزى استان اصفهان با اشاره به راهکار مقابله با 
گرانى تخم مرغ در کشور و استان، اظهار کرد: در حال حاضر 
اتحادیه  مرکزى تخم مرغ کشور و همچنین استان اصفهان 
اقدام به توزیع تخم مــرغ در فروشــگاه هاى کوثر با نرخ  
مصوب 12 هزار و 500 و 13هزار و 500 تومان کرده است.

شیوع آنفلوآنزا
 عامل گرانى تخم مرغ است

در یک هفته اخیر میزان ذخیره آب پشت سد از 148 به 143میلیون متر مکعب رسیده است


