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آیا فشار خون باال باعث سردرد مى شود؟طرح زوج و فرد در ایام نوروز لغو مى شودتولید آخرین فصل «ستایش» آغاز شدبانک ها اسکناس نو را از کى تحویل مى دهند؟ 10 سال زندان، مجازات پدرى که پسرش را براى ترقه کشت سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

جنگ جانشین هـــا 
در راه است

نگرانى در اصفهان، قطع آب در یزد
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براى پاکسازى ریه
 در هنگام خانه تکــــانى
 چه چیزى بخوریم؟

مأموریت غیر ممکن مهابادى

طرح هاى شهردارى 
نجف آباد سلیقه اى نیست

حزب اللهی هاي 3
سینمایی نویس هم 

به مــن 
حمله مى کنند!
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مسعود ده نمکى از فیلمسازان منتسب به جریان 
اصولگرایى این روزها حتــى از اصولگرایان هم 

دل خوشى ندارد.
به گزارش ســینماروزان، ده نمکى که در روندى 
کامًال عجیب و غریب نتوانست بودجه الزم براى 
ساخت فیلم «طیب خان» را جور کند، جشنواره 

امسال را بدون فیلم و...
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پولکى، فقط برند شهر اصفهان استپولکى، فقط برند شهر اصفهان است
66 ماهى است که هر کیلو پولکى در شهر اصفهان بین  ماهى است که هر کیلو پولکى در شهر اصفهان بین 40004000 تا  تا 50005000 تومان عرضه مى شود و این قیمت ها تا پایان فروردین ماه  تومان عرضه مى شود و این قیمت ها تا پایان فروردین ماه 9797 ثابت مى ماند ثابت مى ماند

9

روز جمعه در ورزنه چه گذشت؟

اعتراضات دى ماه
 عبور از همه

 جریان هاى سیاسى بود

امارات در تونل وحشت ایرانى ها
 در این هفته همه نگاه ما به ذوب آهن اصفهان و سایر نمایندگان ایران است تا دور دوم قلع 
و قمع تیم هاى اماراتى را موفق و قدرتمند انجام دهند.نمایندگان امارات در فصل جارى 
لیگ قهرمانان عملکرد خوبى نداشته اند و این موضوع انتقادات بسیارى از کارشناسان و 

اهالى فوتبال این کشور را نیز به همراه داشته است.
4

ذوب آهن در یک قدمى  صعود است

3
مسعود ده نمکى در شبکه 4 سیما مطرح کرد:

«یِک یک» «یِک یک» 
از از 2626 اسفند اسفند

 روى آنتن مى رود روى آنتن مى رود

2

بود جریان هاى سیاسى بود وجریانهاىسیاسى ى ر

  

نینیننه ررر ادددرر   
یعععع تی ق قووو ق قم قمقمم
گلیلییگگگگ ق قهقه
وىىىفى فو هااههااهاهاهالهاللهال

هر چند «برانکو ایوانکوویچ» ط بق اخبار محرمانه اى که
 نصف جهان پیش تر منتشر کرده  تمایل زیادى به سرمربیگرى 

تیم ملى ایران دارد، اما فعًال در جواب هر پرسشى این تمایل را 
پنهان مى کند.
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دبیر شوراى امنیت کشــور تأکید کرد: امنیت در کشور 
ما اجتماعى شده اســت یعنى مردم نمى خواهند کشور 
به هم بریزد. اما؛ اگر دچــار برخى غفلت هاى راهبردى 
شــویم و پدیده ها را دقیق نشناســیم و درست تحلیل 
نکنیم، امنیِت اجتماعى شده تبدیل به تهدید اجتماعى 

مى شود.
حســین ذوالفقــارى درباره حــوادث دى مــاه گفت: 
ما در گذشــته چنین پدیده اى نداشــتیم. ما با وضعیت 
متفاوت ترى از گذشــته مواجهیم. این اعتراضات بسیار 
ســریع و عمومًا در شــهرهاى کوچک گسترش یافت 
و خشــونت در این اعتراضات بیش از همیشه بود. این 

اعتراضات عبور از همه جریان هاى سیاســى کشور بود 
و هیچ حزب یا گروه سیاســى یا مذهبــى آن را رهبرى 
نمى کرد. معاون وزیر کشــور تأکید کرد: عمده دستگیر 
شدگان این اعتراضات، افرادى فاقد سابقه امنیتى بودند 
و 85درصد این افراد زیر 35سال ســن داشتند. در این 
راستا باید توجه داشــت که 70درصد کشور زیر 40سال 

هستند.
معاون امنیتى انتظامى وزیر کشــور با طرح این سئوال 
که «چه باید کرد؟» گفت: همه عادت کرده ایم به اینکه 
بگوییم چه اقداماتى باید انجام شود اما کسى نمى گوید 

که من باید چه اقدامى انجام دهم. 

در حالى که فقط چند روز به آغاز ســال نو مانده است، 
رئیس کانون بانک ها و مؤسســات اعتبارى خصوصى 
گفت: براى ایام نوروز، ســقف برداشــت اســکناس از 
دســتگاه هاى خودپرداز به 500 هــزار تومان افزایش 
یافته اســت.  به گزارش مهر، کورش پرویزیان اظهار 
کرد: همانند سال هاى گذشته تمهیداتى را فراهم کردیم 
تا مردم در مســافرت هاى نوروزى، به شــعب بانک ها 
دسترسى داشته باشند و در زمان مراجعه بتوانند خدمات 
مورد نیاز را دریافت کنند. وى افزود: همچنین با برنامه 
ریزى بانک مرکزى، از 21 اســفند اسکناس هاى نو به 
بانک ها و به تبع آن به مردم تحویل مى شود. پرویزیان 

با بیان اینکه دســتگاه هاى خودپرداز بانک ها نیز در ایام 
تعطیالت پایانى ســال و نوروز 97 نیز فعال هســتند، 
گفت: عالوه بر ایــن، بانکــدارى الکترونیک بانک ها 
نیز 24 ســاعته آماده ارائه خدمات به مردم است ضمن 
اینکه از نیمه اســفند تا پایان تعطیالت نــوروز 97 به 
منظور دسترسى بهتر مردم، سقف برداشت اسکناس از 
دستگاه هاى خودپرداز به 500 هزار تومان افزایش یافته 
است. وى افزود: همچنین براى خدمات رسانى بهتر و نیز 
پاسخگویى به انتظارات مردم، شعب کشیک بانک ها در 
همه استان ها و شهرستان ها در ایام تعطیالت پایانى سال 

و نوروز 97 پیش بینى شده است.

اعتراضات دى ماه، عبور از 
همه جریان هاى سیاسى بود

بانک ها اسکناس نو را 
از کى تحویل مى دهند؟

توییت عجیب میرسلیم
  تابناك | یک عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام معتقد اسـت برخى از وزراى خارجه دالل هسـتند! 
مصطفى میرسلیم، در توییتى نوشت: برخى از این وزراى 
امور  خارجه که به ایران مى آیند بیشتر داللند تا سیاستمدار؛ 

دولت دل بدانها خوش نکند.

نقض حکم اعدام طاهرى
  انتخاب | وکیل مدافع سرکرده گروه عرفان حلقه 
از محکومیت موکلش به پنج سـال حبس از سوى شعبه 
15 دادگاه انقالب خبر داد. محمود علیزاده طباطبایى اظهار 
کرد: با توجـه به اینکه 20 روز مهلـت تجدیدنظرخواهى 
تعیین شـده اسـت، قطعاً تجدیدنظرخواهى مـى کنیم. 
علیزاده طباطبایى 21 آذرماه گفته بود: پس از اینکه حکم 
صادره مبنى بر اعدام نقض شد، پرونده با نظر قضات دیوان 
براى رسیدگى مجدد به شعبه هم عرض -شعبه 15 دادگاه 

انقالب - ارجاع شد.

ماجراى یک رد صالحیت
  ایسنا| مجتبى ذوالنور، نماینده قم در مجلس، 
گفت که  شـوراى نگهبان سندى به دسـتش نرسید که 
بخواهـد احمدى نـژاد را در دور دوم رد صالحیـت کنـد. 
دربـاره خاتمى نیـز همین اتفـاق افتاد. شـوراى نگهبان 
دالیل محکمه پسندى نداشت که به مستند آن خاتمى را 
ردصالحیت کند. اعضاى شوراى نگهبان آن زمان به اتفاق 
آراء معتقد بودند که خاتمى صالحیت ریاست جمهورى در 
دوره دوم را ندارد اما معتقد بودند که تأیید نکردن او بحرانى 
را براى کشور درست مى کرد یعنى تأیید خاتمى بد بود و 

تأیید نکردنش براى کشور بدتر.

زمان برگزارى 3 استیضاح 
زمان برگزارى    باشگاه خبرنگاران جوان |
جلسه اسـتیضاح سـه تن از وزراى دولت در هفته جارى 
اعالم شد. بنا بر این گزارش، جلسه استیضاح على ربیعى 
در نوبت صبح و جلسه استیضاح عباس آخوندى در نوبت 
عصر روز سه شنبه (22 اسفند ماه) برگزار مى شود. جلسه 
استیضاح محمود حجتى هم در روز چهارشنبه (23 اسفند 

ماه) برگزار خواهد شد.

نقش مخرب 20:30
  ایلنا| تقـى آزاد ارمکـى جامعه شـناس و اسـتاد 
تمام جامعه شناسـى دانشـگاه تهـران مى گویـد: برخى 
گمان مى کنند اخبـار 20:30 نقد دولـت را دنبال مى کند 
درصورتى که کارکرد اصلى اش فروپاشى حوزه سیاست و 
نظام سیاسى است، آن هم با پیدا کردن و برجسته کردن 
سلبریتى هاى دزد و خائن و غیراخالقى و قیل و قال کردن 

بر سر آنها.

حوزه علمیه قم نگران است
حجت االسالم على ابراهیمى، رئیس    تسنیم|
دفتر جامعه مدرسـین حوزه علمیه قم درباره نامه آیت ا...
یزدى، رئیس شـوراى عالـى جامعه مدرسـین به رئیس 
جمهور اظهـار کرد: این نامـه درباره حل مسـئله فضاى 
مجازى و کمک به زیرسـاخت ها و شبکه ملى اطالعات 
بود و آقاى آذرى جهرمى هم در همین راسـتا به جلسـه 
جامعه مدرسین آمدند و توضیحات الزم را دادند. وى افزود: 
بحث نامه مذکـور صرفاً درباره کنتـرل تهدیدات فضاى 
مجازى و کمک به زیرساخت ها بود چراکه فضاى مجازى 
مشـکالتى را براى جوانان و خانواده ها به وجـود آورده از 

همین رو اعضاى جامعه نیز نگران این مسئله هستند.

به هاشمى توهین نشده است
  ایلنا| اداره کل روابـط عمومى و اطالع رسـانى 
بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور اطالعیه اى برگزارى 
هرگونـه برنامه اى با مضمـون توهین و یـا تقلید صداى 
مرحوم آیت ا... هاشمى رفسنجانى را به شدت تکذیب کرد. 
در این اطالعیه آمده است: بنیاد شـهید و امور ایثارگران 
همواره در راستاى تکریم و احترام به شخصیت هاى مؤثر 
انقالب اسـالمى و دفاع مقدس از هیچ تالشـى فروگذار 
نکرده اسـت. بنیاد شـهید و امور ایثارگران تأکید کرد به 
هیچ عنـوان برنامه اى در بـاغ موزه دفاع مقـدس برگزار 

نکرده است.

خبرخوان
کدام استان ها 
بیشتر مى لرزند

  ایسنا| براســاس نتایــج مطالعــات 
لرزه خیزى جنوب شرقى آســیا محققان سازمان 
زمین شناسى و اکتشــافات معدنى، ایران و ترکیه 
به ترتیب لرزه خیزترین کشورهاى منطقه هستند و 
استان هاى کرمانشاه و ایالم در لرزه خیزترین منطقه 

ایران واقع شده اند.

تخت فتحعلى شاه مرمت شد
مدیر مجموعه کاخ گلستان گفت:    میزان |
تخت مرمرین کاخ گلستان، با هزینه 135 میلیون 
تومان مرمت شده است. مسعود نصرتى گفت: تخت 
مرمرین فتحعلى شاه به صورت 63 پازل به هم وصل 
مى شــود و داراى تزیینات زیبا و منحصر به فردى 
اســت که نیازمند تمیز کردن و مرمت بود. اولین 
شاهى که بر روى این تخت، شاهى خود را اعالم 

کرد فتحعلى شاه و آخرین شاه رضاشاه بود. 

چند گواهینامه صادر شده؟
سردار مهرى، رئیس پلیس راهور    فارس|
ناجا گفت: 40 میلیــون گواهینامه رانندگى از ابتدا 
تا کنون صادر شده است و امســال هم بیش از دو 

میلیون گواهینامه جدید الصدور در کشور داشتیم.

قاضى متفاوت
روزنامه «شهروند» با عموزاد،    عصر ایران|
قاضى دادگاه کیفرى شــهر گالیکش در اســتان 
گلستان که به جاى حکم زندان، احکام جایگزین 
صادر مى کند مصاحبه کرده است. او درباره احکام 
صادره اش به این روزنامه گفته: پزشــکى که یک 
تخلف جزئى داشــت، به ویزیت رایگان صد بیمار 
یتیم یا بدسرپرست محکوم شد که به جاى اعتراض، 
از این حکم اســتقبال هم کرد و آن را انجام داد. او 
در رابطه با درختکارى نیــز مى گوید: در کل تعداد 
نهال هایى که باید از سوى متهمان کاشته شود، به 
ده هزار تا رسیده که حاال در فصل کاشت، درحال 

اجرا هستند. 

چند نفر 
امسال خودکشى کردند؟

رئیــس اورژانس اجتماعى ســازمان    آنا|
بهزیستى کشــور اظهار کرد: در شش ماه نخست 
امســال اورژانــس اجتماعــى در 4300 اقــدام 
به خودکشــى مداخله کرده  اســت. رضا جعفرى 
افزود: متأسفانه بسیارى از خانواده هایى که بخاطر 
خودکشــى و مســمومیت دارویى فرزندشان به 
بیمارستان مراجعه مى کنند علت واقعى مراجعه را 
پنهان مى کنند زیرا تمایل ندارند خودکشى و مصرف 
قرص برنج فرزندشان مشخص شود به همین دلیل 

نیز آمار واقعى خودکشى اعالم نمى شود.

خواستگارى عجیب
  نامه نیوز | آیین پایانى پانزدهمین جشن 
تصویر سال با سورپرایز خواستگارى یک عکاس از 
یکى از برگزیدگان همراه شد. در این مراسم، زمانى 
که الناز قندفروش روى صحنه آمد تا جایزه خود در 
بخش عکس هاى موبایلى را دریافت کند، سروش 
جوادیان (عــکاس) با اهداى حلقه نامــزدى، از او 

خواستگارى کرد.

تخم مرغ هم چینى شده؟!
  ایسنا| رئیس سازمان دامپزشکى کشور 
در پاســخ به اینکه آیا تخم مرغ چینى هم در بازار 
وجود دارد؟ گفت: از چین هنوز درخواســتى وجود 
نداشته و مجوزى براى آن نیز صادر نشده است. اما 
به نظر نمى رسد که واردات تخم مرغ از این کشور از 
نظر اقتصادى صرفه چندانى داشته باشد، چراکه باید 
طول مسیر و عمر ماندگارى محصول در نظر گرفته 

شود تا تاجران زیان نبینند.

 به تازگى نامه اى منتســب به امام جمعه رامســر خطاب 
به رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى رامسر در سطح 
گسترده در شــبکه هاى اجتماعى مازندران انتشار یافت 
که در آن حجت االسالم ســید جعفر رضایى جمنانى با 
برگزارى کنسرت موسیقى پاپ در این شهرستان مخالفت 
کرده است. در این نامه که تاریخ 16 اسفند را بر خود دارد، 
تهدید شده است که هرگونه بى توجهى به  این دستورالعمل  
ممانعت از برگزارى کنسرت موسیقى پاپ را در پى دارد. در 
نامه منتسب به امام جمعه رامسر در عین حال تأکید شده 
است که با برگزارى زنده موسیقى سنتى و جنگ شادى با 

تعریف خاص قانونى در محدوده شهرى مخالفتى ندارد .
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى مازندران در واکنش به 
انتشار نامه اى منتسب به امام جمعه رامسر گفت: امام جمعه 
شهرستان رامسر مخالفتى با برگزارى کنسرت موسیقى در 

این شهرستان ندارد.
احد جاودانى توضیح داد: امام جمعه شهرســتان رامسر با 
برگزارى کنسرت موســیقى در محدوده شهرى که فاقد 
پارکینگ و سالن مناسب باشد و بابرگزارى چنین رویداد 
فرهنگى از لحاظ تردد براى شهروندان ایجاد مشکل شود، 

مخالف هستند.

پروفسور على اصغر خدادوســت، چهره  ماندگار علمى 
استان فارس و ایران، فوق تخصص و جراح چیره دست 
چشــم پزشــکى و پیوند قرنیه، صبح دیروز در سن 82 

سالگى در شیراز درگذشت.
دکتر خدادوســت به عنوان اولین و تنها دستیار خارجى 
در بخش چشم پزشکى دانشگاه جانز هاپکینز در سال 
1341 پذیرفته شــد و دوران سه ساله دســتیارى را به 
عنوان بهترین دستیار مرکز چشم پزشکى ویلمر شناخته

شد. 
از سال 1347 تا 1359 وى هر دو سال یک بار به عنوان 
استاد مدعو شــش ماه را در بخش چشم دانشگاه جانز 

هاپکینز براى ادامه برنامه هــاى تحقیقاتى گذراند و در 
این دوران چندین مرتبه به عنوان مدرس در کشورهاى 
متعددى از جمله چیــن، ترکیه، ســوریه، عمان، پرو، 
اکوادور و ایتالیا دعوت شــد. دکتر خدادوست در سال 
1359 عازم آمریکا شد و به عنوان استاد در بخش چشم 

دانشگاه جانز هاپکینز مشغول به کار شد.
وى توسط شــخصیت هاى برجسته چشــم پزشکى 
آمریکا بــه عنوان بهتریــن جراح پیوند قرنیــه در دنیا 
معرفى شــده تا آنجا کــه در پیوندهــاى قرنیه روى 
مکانیســم دفع پیونــد به نــام وى نامگذارى شــده

 است.

احمد کریمى اصفهانى، عضو جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبرى مهمان خبرگزارى خبرآنالین بود. او در گفتگو با این 
پایگاه اطالع رسانى درباره احمدى نژاد هم حرف هایى زده که بخشى از آن را مى خوانید:

درباره او مى گویند «از اول پى کارهاى کوچک نبود». راست مى گویند اگر آدم مأمور باشد، باید مراحل مختلف را طى 
کند و آنجا که مؤثر است رئیس جمهور شود و احمدى نژاد این کار را کرد. زمانى گفتم «احتمال مى دهم او مأمور جایى 
باشد». این حرف آن روز خیلى سنگین بود اما امروز زدن این حرف دیگر کارى ندارد. او گفت «کارى مى کنم که بعد از 
من کسى نتواند مملکت را اداره کند». این حرف گفته شده است. او گفت «باید از نردبان روحانیت باال رفت و نردبان را 
انداخت» و این کار را کرد. چون کسى که مى خواهد به مأموریتش عمل کند، باید حمایت هاى بعضى ها را داشته باشد، 
چه بهتر از حمایت روحانیت برخوردار شود و به ریاست جمهورى برسد. جالب این است که بعدش مى گوید «دروغ باید 
آنقدر بزرگ باشد که خانواده خود آدم هم نسبت به او شک نکند». احمدى نژاد این هنر را داشت و بردوش این مردم سوار 
شد اما او نه اولى بود و نه آخرى.  معلوم نیســت که ملت باز هم در کشورى که دموکراسى است چنین کسى را انتخاب 
مى کنند یا خیر. توصیه ام به ملت این است که مقدارى عمیق تر در انتخابات فکر کنند. اصالت ها براى شان مهم باشد.

صادق زیباکالم، استاد دانشگاه تهران با جمع آورى مقدار 
زیادى کمک  مردمى براى زلزله زدگان کرمانشاه، یکى 
از حاشیه ســازترین اخبار مربوط به این موضوع رابه خود 
اختصاص داد. زیباکالم درباره  برنامه اش براى اســتفاده 
از کمک هاى مردمى در مناطق زلزلــه زده گفتگویى با 
«انصاف نیوز» انجام داده که بخشــى از اظهارات او را 

مى خوانید:
■ در حسابم سه میلیارد و 400 میلیون جمع شد و بعد از 
تبادل نظر با کسانى که دست اندرکار منطقه  کردستان و 
کرمانشاه بودند به این نتیجه رسیدیم که پول جمع شده اگر 
صرف خرید کانکس و این چیزها شود عدد و رقمى نیست، 
این فکر افراد دانشگاه کرمانشاه و فعالین مدنى بود که به 
جاى کمک هاى کوتاه مدت به سراغ کارهاى دیگر برویم 

که ایده  «دهکده  امید» مطرح شد.
■ یکى از روســتاهایى که باخاك یکســان شــده بود 
«سراب ذهاب قادرى» نام داشت که بنیاد مسکن در حال 
ساخت و ساز در آن است. این منطقه آفتاب زیادى دارد و 
مى توان براى تولید برق از آن استفاده کرد، حتى از مزرعه  
خورشیدى آن مى توان براى فروش برق استفاده کرد. با 
ایجاد خانه هاى روستایى قصد آموزش و کشف استعداد 
زنان را داریم، همچنین قصد ایجاد ســینما، کتابخانه و 

سالن گفتگو را داریم.
■بعد ازمرگ دختربچه ایى به نام «سارینا»، موجى علیه 
من در فضاى مجازى ایجاد شــد. به این علت که فکر 
مى کردند دختربچه براثر سرما جان باخته است و مى گفتند 
مردم دارند مى میرند و زیبا کالم به فکر ساخت سینماست. 
من هم به روستاییان گفتم ایده  دهکده را شما عنوان کردید 
و تصمیم با خودتان است و پول ها را مى دهم تا شیرخشک، 
لباس و... تهیه کنید؛ اما 152 چهره  اجتماعى و فرهنگى 

امضا دادند که پاى دهکده امید مى ایستیم.
■ تجربــه  کانکس براى زلزله زدگان تجربه  شکســت 
خورده اى است و از فروردین ماه به بعد غیرقابل سکونت 
خواهد شد مگر آنکه از کولر گازى استفاده شود، در زمان 
زلزله  بم هم کانکس ها به آهن پاره تبدیل شــدند، این 
اتفاق درکرمانشاه هم خواهد افتاد. دولت به مردم گفت 
یا کانکس بگیرید و یا چهار میلیــون بابت پول کانکس 
مى گرفتند. مشکل از اینجا پیش آمد که فضاى مجازى پر 

شد از افرادى که مى گفتند کانکس نداریم و ازسرما داریم 
مى میریم، درحالى که پول آن را گرفته بودند و یا عده اى به 
جاى یک کانکس چند کانکس گرفته بودند و مى فروختند.

■ بنیاد مسکن تا مهرماه خیلى از زلزله زدگان را صاحب 
خانه مى کند و تا شــش ماه دیگر روســتاییان به خانه 
مى روند. براى آنکه طرح ارزان تر تمام شود یکسرى واحد 
75 مترى باتوجه به نگهدارى احشام در روستاها مى سازد، 
اما من پیشنهاد کردم که اگر خانواده اى خانه 100 مترى 

بخواهد به اندازه  آن چند متر پول اضافه دهد.
■ اوایل 20 میلیون براى شیرخشــک و پتــو دادیم، ده 
میلیون براى لباس بچه، 25 میلیون براى آزمایش خاك و 
220 میلیون براى یکصد دستگاه کانکس خرج شد.  اما بعد 

از مرگ سارینا افرادى اعتراض کردند ومن اعالم کردم 
مى توانید پولتان را پس بگیرید و با شواهد و مدارك موجود 
مشخص شد که پولى واریز کردند و پس گرفتند؛ البته از 

بعضى افراد هم مدرکى مبنى بر کمک مالى پیدا نکردم.
■ باید کنترل شــده به خانوارها کانکس و یا پول آن را 
مى دادند تا بعد از گرفتن پول نگویند ما کانکس نداریم. 
آنقدر کنسرو ماهى به کرمانشــاه رفت که دانه اى 700 
مى فروختند و یا تعداد آب معدنى ها بسیار زیاد بود. رکورد 
جمهورى اسالمى در موارد سیاسى 20 است ولى در این 
موارد نه. یک سیستم درست وجود نداشت تا اقالم را بر 
اساس نیاز تقسیم بندى کند، در آن بین تنها اهل حقى ها 
را دیدم که با دقت ونظم مواد مورد نیاز را بین خانواده ها 

کنترل شــده تقســیم مى کردند. اما تا همین حاال هم 
مشخص نیست چه کسى چه چیزى گرفته و چند کانکس 

به کرمانشاه رفته است.
■ من معتقدم مدیریت بحران در کشور اگر صفر نباشد 
نزدیک به صفر است و باید قرآن سر بگیریم تابحران هاى 
بزرگ در کشور سرنگیرد. البته یک دلیل آن چندپارگى 

ارگان هاست که هیچکدام باهم همکارى ندارند.
■ وقتى دادستان حساب آقاى دایى را بلوکه کرد نذر کردم 
مال من را هم بلوکه کند، اگر بلوکــه مى کرد تمام درها 
بسته مى شد و دست دادستان عباس جعفر دولت آبادى 

را مى بوسیدم.

 پاسخ زیباکالم به شائبه هاى کمک به زلزله زدگان

دست دادستان را مى بوسم اگر...

روزنامــه «جهان صنعت» دیــروز در مطلب طنزى به 
بازجویى خیالى با یکى از دخترهاى زیر هشت سالى که 
در مراسم برج میالد رقصیده بود پرداخت. بخشى از این 

مطلب طنز را بخوانید:  
نام؟

پریسا
شهرت؟

پرى جنگ نرم!
سن؟
هفت سال و نیم.

از کجا رقص ترکى رو یاد گرفتى؟
پایگاه نظامى مارگارت تاچر در والیت ُقندوز افغانستان.

این برنامه رقص از کى طراحى شده 
بود؟

براى برنامه اى که توى برج میالد برگزار شد حدود ده 
سال برنامه ریزى شده بود. ما چندتا دختر بخاطر همین 
برنامه متولد شدیم. از همون دوران جنینى روى ما کار 
مى شد. مادرانمون به سبک فراماسونرها غذا مى خوردن 
تا ما از همون جنینى آداب فراماسون رو یاد بگیریم.  اما 
چون هدف دولت انگلستان اجراى رقص ترکى در برج 

میالد بود، از لحظه به دنیا اومدنمون به دستور تونى بلر 
توى گوشمون هدفون گذاشــتن و آهنگ «پنجره َدن 

داش گلیر آى برى باخ برى باخ» رو پخش کردن.
کل عملیات همین بود؟

نه. قرار بود با رقص ما مسئولین کشور گیج بشن و نیم 
ساعت بعد هلیکوپترهاى آمریکایى دوباره توى طبس 
فرود بیان و سربازان آمریکایى از پایانه اتوبوسرانى طبس 

سوار اتوبوس بشن و بیان به سمت تهران.
پس چرا نیومدن؟

چون دو ساعت قبل از عملیات سازمان سیا متوجه شد 

اون روز از طبس به تهران بلیت نیس و هیچ اتوبوسى به 
سمت تهران حرکت نداره!

پس چرا شــما عملیــات رو ادامه 
دادین؟

چون رئیس سازمان ســیا معتقد بود رقص آذرى خیلى 
قشنگه. بچه ها هفت ساله تمرین کردن. حیفه کنسل 

بشه!
الگوت توى زندگى کیه؟

الگوى قلبى خودم الهام چرخنده است ولى بهم دستور 
دادن که الگوم سوفیا لورن باشه .

بازجویى از کودك رقصنده برج میالد!

امام جمعه رامسر هم با موسیقى مخالف است؟

نابغه چشم پزشکى ایران و جهان درگذشت

احمدى نژاد و 
نردبان روحانیت



فرهنگ ٠٣٣١٨١ سال چهاردهميك شنبه  ٢٠ اسفند  ماه   ١٣٩٦

چند ســالى اســت كه احســان 
عليخانى و گروهــش، برنامه هاى 
متنوع و جذابى را براى لحظه سال 

تحويل تدارك مى بينند.
عليخانى در همين رابطه،  ويدئويى 
را در فضاى مجازى به اشــتراك 
گذاشته و گفته اســت: امسال هم 
مانند سال هاى گذشــته با برنامه 
«بهار نارنج» مهمــان خانه هاى 

مخاطبان مى شويم.
گفتنى است؛ برنامه «بهار نارنج» 
با اجراى احسان عليخانى از شنبه 
٢٦ اسفند بعد از خبر ٢٢ ، به مدت 
چهار شــب روى آنتن شــبكه ٣

 مى رود. 
عوامل «بهار نارنج» در روز ســه 
شــنبه و همزمان با سال تحويل، 
حدود ٨ ســاعت برنامــه تدارك 

ديده اند.

فيلم «بدون تاريــخ، بدون امضا» 
به كارگردانــى وحيد جليلوند كه از 
ابتداى اسفند اكران عمومى شده،  
جايزه ويژه هيئــت داوران چهل و 
ششمين جشنواره فيلم «بلگراد» را 

به دست آورد.
هيئت داوران جشــنواره اين فيلم 
را به دليــل «به پرســش گرفتن 
مفاهيمــى چــون گنــاه، جرم و 
مســئوليت در روايتــى ســاده و 
قدرتمند» تقدير كردند و بازى هاى 
فيلم نيز در اين بيانيه «درجه يك و 

عالى» توصيف شده است. 
جايزه جشنواره بلگراد، سيزدهمين 
جايزه بين المللى «بــدون تاريخ، 

بدون امضا» است.
همچنيــن جايزه بهتريــن فيلم و 
بهترين فيلمنامه جشنواره بلگراد به 
فيلم «دلربا» ساخته ميالد اعالمى 
كارگردان ايرانى مقيم ســوئد اهدا 

شد.
 اين اولين فيلم بلند اعالمى است 
كــه در جشــنواره هاى ديگر هم 

جوايزى به دست آورده است.

ويژه برنامه نوروزى شــبكه يك، ٤ روز قبل از نوروز ٩٧ روى آنتن 
شبكه يك خواهد رفت.

على ضيا، مجرى تلويزيون، در خصوص ويژه برنامه خود در نوروز ٩٧  
گفت: اجراى برنامه «يك يك» ويژه نوروز را بر عهده دارم كه از چهار 

روز پايانى اسفند تا تحويل سال روى آنتن شبكه يك خواهد رفت.
وى افزود: برنامه اى پر انرژى و جذاب را براى شــب هاى پايانى 
سال در نظر گرفته ايم تا مخاطبان چند ساعت را به دور از هر كار و  

مشغله اى دور هم خوش بگذرانند.
ضيا در ادامه در خصوص مهمان هــاى برنامه اظهار كرد:

 مهمــان هــاى برنامــه از هنرمندان، 
ورزشــكاران و خوانندگان خوب 

كشورمان هســتند تا مردم در 
كنار آنها ســاعات خوشى را 

تجربــه كننــد. همچنين 
آيتم هايــى را نظير پخش 
نزديــك به ســى كليپ 
موســيقى از خوانندگان 
مطــرح كشــورمان و 
رونمايــى از پنــج اثر 
جديــد در اين عرصه 
را در برنامــه خواهيم 
داشــت. همچنيــن 
حجت اشرف زاده هم 
يك كار بســيار بكر و 

تازه را بــراى برنامه 
اجرا خواهد كرد.

مسعود ده نمكى در شبكه ٤ سيما مطرح كرد:

حزب اللهي هاي سينمايي نويس هم 
به من حمله مى كنند!

«يِك يك» از ٢٦ اسفند
 روى آنتن مى رود

اين روزها ساخت فيلم تازه 
اصغر فرهادى با عنوان «همه مى دانند»  

به پايان رسيده و تاريخ اكران عمومى فيلم نيز 
همزمان با جشنواره بين المللى فيلم كن، تعيين شده 

اســت. همانگونه كه پيش از اين اعالم شــده، «آلبرتو 
ايگلسياس»، آهنگساز نام آشناى سينما كه او را با كار روى 
آثار «آلمودوبار» مى شناســيم، به عنوان سازنده موسيقى 
متن فيلم فرهادى هم انتخاب شــده است. بر خالف آثار 

اخير فرهادى، در اين فيلم از موســيقى متن، بسيار 
بيشتر استفاده شده و يك خواننده زن ونزوئاليى، 

ترانه اى را براى اين فيلم به زبان اسپانيايى 
اجرا كرده است.

ص

«بدون تاريخ،
 بدون امضا»

 از جشنواره بلگراد 
جايزه گرفت

سورپرايز  
احسان عليخانى 

از ٢٦ اسفند

توليــــد
 آخرين فصل «ستايش»

 آغاز شد

مسئله 
اين است كه نقد 

سينمايي ما با نقدهاي دهه ٦٠ 
بسيار متفاوت است. نقدهاي 

شهيد آويني كجا، نقدهايي كه در 
مجله دهه ٦٠ نوشته مي شد كجا، 

نقدهايي كه االن نوشته 
مي شود كجا؟

مســعود ده نمكى از فيلمســازان منتســب به جريان 
اصولگرايى اين روزهــا حتــى از اصولگرايان هم دل 

خوشى ندارد.
به گزارش ســينماروزان، ده نمكى كه در روندى كامًال 
عجيب و غريب نتوانست بودجه الزم براى ساخت فيلم 
«طيب خان» را جور كند، جشنواره امسال را بدون فيلم و 
در حالى پشت سر گذاشت كه برخى فيلمسازان با حمايت 
بعضى ارگان هاى بودجه هاى پــر و پيمانى براى توليد 
در اختيار گرفتند! شــايد همين تناقضات بوده كه باعث 
شــده تازه ترين حضور تلويزيونى ده نمكى كه در برنامه 
«پيش رو»ى بيــژن نوباوه بود شــامل طعنه هاى تند 

ده نمكى به جريان موسوم به اصولگرايى باشد.
 ده نمكي در «پايش» با اشاره به كيفيت نقد در حوزه هاى 
مختلف گفت: كساني كه از ســر دلسوزي نقد مي كنند 
بايد واقع نمايي كنند. من مســائل درون مستند «فقر و 
فحشا» را قبًال در نشريات مختلف مي نوشتم اما آن زمان 
متهم به افراطي گري و تندروي مي شــدم. اين چگونه 
تندروي اي است كه شما ٣٠ سال بعد همان حرف ها را 
داريد در تريبون هاي رسمي مي زنيد. االن در تريبون هاي 

رســمي راجع به اختالس، فساد و 
اشرافيگري حرف مي زنند، آن 

زمان (بيســت و اندي سال 
قبل) من در نشــرياتم اين 
حرف ها را مــي زدم و متهم 
به افراط مي شدم. اين مسئله 
نشــان مي داد منتقــدان ما 

كند مي رفتنــد و ما تند 

نمي رفتيم. در نشريه «شلمچه» يا «جبهه» من خيلي 
صريح انتقاد كردم. روايت هست وقتي وارد نماز جمعه  
مي شدند گرد مي نشستند و جايگاه پيامبر(ص) غيرقابل 
تشــخيص بود. ما در نمازجمعه هاي خودمان بر اساس 
كدام متر و معياري نرده و سيم خاردار مي كشيم و طبقات 
را از هم جدا مي كنيم؟ اين فاصلــه انداختن ميان مردم 
و مســئوالن يك تبختري و تكبري ايجاد مي كند و به 
مرور و حاال آسيب هاي خودش را نشان مي دهد. من اين 

حرف ها را سال ٧٧ مي زدم و نشريه من اجازه 
پخش در نمازجمعه ها را نداشت.

در ادامه ايــن برنامه بيژن نوباوه از مســعود 
ده نمكي پرسيد مستند «فقر و فحشا» را با چه 
جرأتي ساختي؟ كارگردان «اخراجي ها» پاسخ 
داد: بــا همان جرأتي كه يــك روزي آرپي جي 
دستمان مي گرفتيم و جلوي دشمن مي جنگيديم. 
جرأت را به ما انقالب داده است. امام(ره) در سال ٦٧ 
حكم انقالبي اعدام سلمان رشدي را صادر كرد. افراد 
وقتي پيرتر مي شــوند محافظه كارتر مي شوند 
امام(ره) برعكس بود. ايشــان در ماه هاي 
آخر حيات خودشان انقالبي تر شده اند. نقد 
انقالبي همواره هزينه دارد و برايش فرش 

قرمز پهن نمي كنند.
ده نمكي در ادامه درباره نقد آثار خودش 
اشــاره كرد: اوًال هيچكس بدون عيب 
نيســت. فضاي نقد جامعه امروز ما 
مسموم است. يعني همان نگاه 
اشرافي كه در حوزه سياست 
بود و نقدهاي آن 
زمــان ما را 

برنمي تابيد االن اگر در اثر ســينمايي نقدشان كنيد چه 
تفكر، چه جريان سياسي، باز هم فيلم را برنخواهند تابيد. 
اصًال حوزه نقد فيلم منتسب به يك جريان فكري خاص 
است. شبح روشــنفكري بر حوزه نقد فيلم سايه افكنده 
است و اشــرافيگري در اين حوزه وجود دارد و با هم بده 
بســتان دارند. اينها علم نقد را بلند كنند و به اســم نقد 

ساختاري، محتوا را مي كوبند. 
او در ادامه اشــاره كرد: اينكه بگوييد فيلم را نقد نكنيد 
نگاهي كامًال ديكتاتوري اســت. مســئله اين است كه 
نقد ســينمايي ما با نقدهــاي دهه ٦٠ بســيار متفاوت 
است. نقدهاي شهيد آويني كجا، نقدهايي كه در مجله 
دهه ٦٠ نوشته مي شــد كجا، نقدهايي كه االن نوشته 
مي شــود كجا؟ برخي از منتقدان پرمدعا روابط عمومي 
فيلم هاي ســينمايي هستند. هركســي كه مي خواهد 
ثابت كند منتقد سينماســت اول بايد ده نمكي را بكوبد. 
يعني حزب اللهي هاي ســينمايي نويس براي اينكه به 
شبه روشنفكران ثابت كنند ما ســينما را مي فهميم اول 
شــروع مي كنند به ده نمكي حمله كردن. طوري رفتار 
مي كنند تا ثابت كنند ده نمكي از ما نيســت. شما ببينيد 
در ارزش  گذاري هايشان اصًال فيلم هاي مرا به رسميت 
نمي شناسند و تالش مي كنند ثابت كنند ده نمكي نماينده 
تفكر ما نيست. از آن طرف هم روشنفكران با هزار قصد 

و نيت خير مي كوبند.
ده نمكــي در مورد اقبال گســترده مردمــي آثارش به 
نوباوه گفت: مــن در فيلم هايم حرف هايــي را مي زنم 
كه ديگران نمي زنند. فيلم هــاي من به همان دليلي كه 
مســتندهايم پرمخاطب بود، پرفروش است. به همان 
دليلي كه نشرياتم پرمخاطب بود. هفت الي هشت سال 
مــن پرمخاطب ترين هفته نامه ايران را منتشــر كردم. 
«شلمچه» توقيف مي شــود، «جبهه» توقيف مي شود، 
به هفته نامه «صبح» با آن مشكالت مالي، آنقدر فشار 
مي آورند كه تعطيل شــود. من برخــي وقت ها دادگاه 
داشتم؛ ١٨ تا شاكي داشتم، از رئيس جمهور تا چند تا وزير 
چپ و راست. در حوزه روزنامه نگاري نيروهاي انقالبي 
گوشــت قرباني بودند. هر وقت مي خواستند ثابت كنند 
بي طرف هستند چند تا از نشــريات نيروهاي انقالبي را 
تعطيل مي كردند. با من هم اينگونه تا مي كردند. وقتي 
«شلمچه» تعطيل شد شــما ببينيد در جريان نشريات 
اصولگراي آن زمان هيچكس حمايت نمي كند، يك جور 
خوشحالي زيرپوســتي هم دارند. مي خواستند يك جور 
سفره خودشان را جدا كنند. االن تيترهاي برخي نشريات 
اصولگرايي كه تريبون رسمي نظام هستند از تيترهاي 
«شلمچه» ٢٠ سال پيش استفاده مي كنند و 

عقب تر از زمان خودشان هستند.

كارگردان «ســتايش»، از آغاز پيش توليد فصل سوم اين ســريال خبر داد.  سعيد 
سلطانى كارگردان ســريال هاى تلويزيونى، در خصوص ساخت فصل سوم سريال 
«ستايش» گفت: پيش توليد سريال «ســتايش ٣»، روزهاى ابتدايى خود را سپرى

 مى كند.
وى در ادامه بيان كرد: فيلمنامه سرى ســوم اين مجموعه در ٣٠ قسمت نوشته شده و 

نگارش آن بر عهده سعيد مطلبى است. اين آخرين فصل سريال «ستايش» خواهد بود.
سلطانى در پايان با اشاره به ايفاى نقش بازيگران اصلى در اين مجموعه اظهار كرد: تا امروز 

با بازيگران اصلى سريال «ســتايش»، همچون نرگس محمدى و داريوش ارجمند قرارداد 
بسته ايم.



0404ورزشورزش 3181 سال چهاردهمیک شنبه  20 اسفند  ماه   1396

درخواست اسکوچیچ     

نصف جهان در این هفته همه نگاه ما به ذوب آهن اصفهان و سایر 
نمایندگان ایران اســت تا دور دوم قلع و قمع تیم هاى اماراتى را 
موفق و قدرتمند انجام دهند.نمایندگان امارات در فصل جارى لیگ 
قهرمانان عملکرد خوبى نداشته اند و این موضوع انتقادات بسیارى 
از کارشناسان و اهالى فوتبال این کشور را نیز به همراه داشته است. 
پس از شکست الوصل مقابل پرسپولیس و توقف خانگى الجزیره 
برابر تراکتور، یکى از کارشناسان تلویزیون ابوظبى به کنایه گفت 
که کاش فقط العین را به آسیا مى فرستادید اما این تیم قدرتمند 
اماراتى نیز در خانه موفق به شکست اســتقالل نشد و با کمِک 
داور یک امتیاز گرفت. در مجموع 4 دیدار، تیم هاى ایرانى 8 امتیاز 
گرفتند و در واقع دیدارهاى خانگى به نفع ما و بازى هاى خارج از 
خانه با تساوى به پایان رسید تا حاال امیدوارتر از همیشه به کسب 

امتیازات کامل باشیم.
 این هفته و در روز دوشنبه، اســتقالل در تهران به مصاف العین 
مى رود و ذوب آهن هم میهمان الوحده خواهد بود. اســتقاللى ها 
با وینفرد شفر به تیم بسیار خوبى تبدیل شده اند و پیروزى در این 
مسابقه با حمایت هواداران شان نمى تواند کار عجیب و بعیدى باشد. 
آن ها فصل گذشته نیز العین را در تهران شکست دادند و این بار هم 
مى توانند با کسب 3 امتیاز، صدرنشینى را تثبیت کنند. ذوب آهن 
به مصاف حریفى مى رود که در آسیا هیچ امتیازى کسب نکرده و 
سرمربى این تیم نیز با ناامیدى، اولویت تیمش را مسابقات داخلى 
عنوان کرده است. بنابراین شاگردان قلعه نوئى که با 6 امتیاز در رده 
دوم هستند، مى توانند پیروز شوند و امیدوار به شکست الدوحیل 

مقابل نماینده ازیکستان باشند.
هفته چهارم لیگ قهرمانان از روز ســه شــنبه با دو جدال دیگر 
نمایندگان ایرانى و اماراتى پیگیرى خواهد شد. پرسپولیس با الوصل 
و تراکتور با الجزیره مسابقه خواهند داشت. سرخپوشان پایتخت در 
بین تیم هاى ایرانى بیشترین امتیاز را به دست آورده اند و در بازى 
رفت مقابل الوصل نیز اجازه خودنمایى به تیم حریف ندادند. حال 
در شرایطى که هواداران ایرانى هم به کمک پرسپولیسى ها خواهند 
آمد، پیروزى مقابل الوصل هدفى قابل دسترس برایشان خواهد بود. 
هدفى که مى تواند آن ها را یک گام دیگر به صعود از مرحله گروهى 

لیگ قهرمانان امیدوار کند.
اما تراکتورســازان وضعیت پیچیده اى دارند. آن ها با بیم و امید 
به مصاف الجزیــره اى مى روند که در ســال هاى اخیر خاطرات 
خوبى را برایشان رقم زده. تبریزى ها اولین بازى آسیایى را مقابل 

این تیم برگزار کردند و در حضور خیل عظیــم هواداران، موفق 
به پیروزى شــدند. همچنین یک بار دیگر هم با امیر قلعه نوئى 
نماینده سفیدپوش امارات را گل باران کردند و باتوجه به نمایش 
امیدوارکننده در بازى رفت، مى توان امیدوار به اولین پیروزى نماینده 

آذربایجانى فوتبال ایران بود.
اما به ســراغ موضــوع دیگــرى در ادامه بحــث  مصمم بودن
 تیم هاى ایرانى به شکست اماراتى ها در این هفته از رقابت هاى 
لیگ قهرمانان آســیا برویم و اینکه ایرانى هــا چقدر به صعود از

 گروه هایشان امیدوارند و در این باره شانس دارند.
  شاید بهترین کار براى رسیدن به جواب این مساله بررسى جدول 

پایانى مرحله گروهى مسابقات سال گذشته باشد.
سال گذشته االهلى امارات و اســتقالل تهران با 11 امتیاز اول و 
دوم شدند و از گروه شــان صعود کردند. دو تیم دیگر این گروه 5 
امتیاز گرفتند و حذف شدند. در گروه دیگر لخویا با 14 و استقالل 
خوزستان با 9 امتیاز اول و دوم شدند و به مرحله حذفى رفتند. الفتح 

و الجزیره با 6 و دو امتیاز نتوانستند به مرحله بعد برسند.
در گروه سوم العین امارات و االهلى عربستان 12 و 11 موفق به 
صعود شدند و ذوب آهن با 7 امتیاز حذف شد. بنیادکار هم فقط 3 
امتیاز گرفت. در گروه چهارم هم الهالل 12 و پرسپولیس 9 امتیاز 
گرفتند و به مرحله حذفى رسیدند. الریان و الوحده هم با 7 و 4 امتیاز 

حذف شدند.
بر طبق یک قانون نانوشــته تیم هایى که موفق به کسب 10 یا 
9 امتیاز شوند قطعا از گروه شان صعود مى کنند. حتى پیش آمده 
که تیمى با 8 امتیــاز صعود کرده اما این اتفاق کم افتاده اســت. 
در شرایطى بسیار اســتثنایى تیمى با 7 امتیاز هم صعود کرده اما 
با تبصره هایى مثل تفاضــل گل. بنابراین عقل حکم مى کند که 

تیم هاى خواهان صعود الاقل 9 امتیاز بگیرند.
االن تراکتورسازى فقط یک امتیاز دارد و 3 بازى پیش رو. به این 
ترتیب این تیم باید براى صعود هر 3 بازى باقى مانده اش را ببرد. 
اگر کمتر از این میزان امتیاز بگیرد باید منتظر نتایج بقیه تیم هاى 
گروه و البته معجزه باشد. البته با سیمایى که از تراکتور امسال دیده  
خیلى از آنها نمى توان انتظار برد در سه مسابقه پیش رو و صعود 

از گروه را داشت.
ذوب آهن با 6 امتیاز دوم گروهش است و مى تواند با یک برد دیگر 
9 امتیازى شود. اگر به جز این، یک تساوى هم بگیرد 10 امتیازى 
مى شود و صعودش قطعى خواهد شد و مى تواند ضمن پاك کردن 

خاطره حذف تلخ پارسال، ماجراجویى هاى آسیایى اش را پیگیرى 
کند و خاطره قدرت نمایى هایش در قاره کهن را زنده کند.

پرسپولیس هم در گروهش با 6 امتیاز اول است. اما رقابت در این 
هم داریم. گروه بسیار نزدیک اســت و دو تیم 6 امتیازى دیگر 

بازى هاى روز چهارم این گروه تکلیف خیلى 
چیزها را روشــن خواهد کرد. اما به نظر 

مى رسد هر تیمى که موفق شود به امتیاز 10 
برسد صعودش قطعى خواهد شد.

اســتقالل تهران در گــروه مرگ با 
5 امتیاز اول اســت. همه بازى هاى 

این گروه به جز بازى اســتقالل 
و الهالل مســاوى شده و این 

نشــان مى دهد که رقابت 
در این گروه بســیار 

نزدیک است. با این 
وجود استقالل با 
یک بــرد و یک 
تســاوى دیگر 9 

امتیازى مى شــود و این 
یعنى صعودى با احتمال 99 درصد.

در مجموع به نظر مى رسد شانس 
پرسپولیس و استقالل و ذوب آهن 

براى صعود از گروه شان خیلى باالست 
اما تراکتورسازى کار بسیار سختى در پیش 

دارد. این تیم هــم باید خوب بــازى کند و هم 
خوش شانس باشد! 

دیدارهاى این هفته و پیــروزى ایرانى ها بر رقباى اماراتى 
همانگونه که گفتیــم مى تواند بخشــى از پل صعود  

تیم هایى از کشورمان باشد که گفتیم شانس صعود 
دارند. امیدواریم در این هفته و در تونل وحشت فوتبال 

ایرانى، به اماراتى ها حسابى خوش بگذرد!

داران، موفق 
یر قلعه نوئى 
جه به نمایش 
وزى نماینده 

مصمم بودن
ز رقابت هاى 
ر به صعود از

ررسى جدول 

1 امتیاز اول و 
5ر این گروه 5

1 و استقالل 
ى رفتند. الفتح 

.
111 موفق به 
3ر هم فقط 3

9یس 9 امتیاز 
4 و 4 امتیاز  7 با7

0کسب 10 یا 
ى پیش آمده 
تاده اســت. 
عود کرده اما 
م مى کند که 

ش رو. به این 
ه اش را ببرد. 
قیه تیم هاى 
ر امسال دیده  
ش رو و صعود 

ک برد دیگر 
0د 10 امتیازى 
ن پاك کردن 

خاطره حذف تلخ پارسال، ماجراجویى هاى آسیایى اش را پیگیرى 
کند و خاطره قدرت نمایى هایش در قاره کهن را زنده کند.

6پرسپولیس هم در گروهش با 6 امتیاز اول است. اما رقابت در این 
هم داریم. 6گروه بسیار نزدیک اســت و دو تیم 6 امتیازى دیگر 

بازى هاى روز چهارم این گروه تکلیف خیلى 
چیزها را روشــن خواهد کرد. اما به نظر 

0مى رسد هر تیمى که موفق شود به امتیاز 10
برسد صعودش قطعى خواهد شد.

اســتقالل تهران در گــروه مرگ با 
5 امتیاز اول اســت. همه بازى هاى 

این گروه به جز بازى اســتقالل 
و الهالل مســاوى شده و این 

نشــان مى دهد که رقابت 
ریار بســ در این گروه

نزدیک است. با این 
وجود استقالل با 
یک بــرد و یک 
9تســاوى دیگر 9

امتیازى مى شــود و این 
9یعنى صعودى با احتمال 99 درصد.

در مجموع به نظر مى رسد شانس 
پرسپولیس و استقالل و ذوب آهن 

براى صعود از گروه شان خیلى باالست 
اما تراکتورسازى کار بسیار سختى در پیش 

دارد. این تیم هــم باید خوب بــازى کند و هم 
خوش شانس باشد! 

دیدارهاى این هفته و پیــروزى ایرانى ها بر رقباى اماراتى 
همانگونه که گفتیــم مى تواند بخشــى از پل صعود  

تیم هایى از کشورمان باشد که گفتیم شانس صعود 
دارند. امیدواریم در این هفته و در تونل وحشت فوتبال 

ایرانى، به اماراتى ها حسابى خوش بگذرد!

ذوب آهن در یک قدمى  صعود است

امارات در تونل وحشت ایرانى ها

دراگان اسکوچیچ در رابطه با اخطار روح ا... باقرى و محرومیت او از فینال جام حذفى ، درخواست مهم و 
عجیبى از سازمان لیگ مطرح کرد .

 دراگان اسکوچیچ در مورد برد مقابل استقالل خوزستان و صعود به فینال جام حذفى گفت : من در 
6 نیمه نهایى حضور داشــتم و هیچ وقت باخت را تجربه نکرده و همیشه به فینال صعود کردم .من 
اینجا نیامده ام بازى فینال را واگذار کنم . ما تمام تالش خود را مى کنیم که مقابل آبى پوشان تهران 
برنده باشیم . استقالل 3 برابر از ما بهتر است؛ ولى خب ما هم تا فینال زمان زیادى داریم و مى توانیم 
خودمان را آماده کنیم . در حال حاضر مهم ترین ماموریت ما صعود به لیگ برتر اســت و باید تمرکز 

خودمان را روى آن بگذاریم .
وى در ادامه درخواست عجیبى از فدراسیون کرد و سخنان خود را این گونه ادامه داد : روح ا... باقرى در 
نیمه اول کارت گرفت و من مطمئن نیستم که درست باشد و معتقدم در آن صحنه یک پنالتى براى ما 
باید گرفته مى شد . امیدوارم فدراسیون بتواند آن صحنه را بازبینى کند و اخطار بازیکن ما را از بین ببرد 

تا ما این مهاجم را در فینال داشته باشیم .

نصف جهان داود مهابادى به عنوان سرمربى تیم سیاه جامگان معرفى شد تا شاید براى این تیم معجزه کند.
 تیم فوتبال سیاه جامگان فصل هفدهم را با اکبر میثاقیان آغاز کرد ولى پیش از پایان نیم فصل این مربى را 

برکنار کرد و علیرضا مرزبان را جایگزین او کرد.
مرزبان البته بیش از چند هفته در مشهد داوم نیاورد تا دستیار او رضا عنایتى سکان هدایت 
مشکى پوشان مشهدى را برعهده بگیرد، اما او هم نتوانست نتایج خوبى با سیاه جامگان 

کسب کند و پس از شکست سنگین برابر سپاهان براى دومین بار استعفا داد.
پس از خروج رضا عنایتى، مشهدى ها با هدایت آرمین رهبر یک دیدار را برابر نفت آبادان با شکست 4 بر 
1 پشت سر گذاشتند تا داود مهابادى که به تازگى از هدایت نساجى مازندران کنار گذاشته شده بود، به عنوان 

چهارمین مربى مشکى پوشان طى تنها یک فصل معرفى شود.
بیست و پنجم با 15 امتیاز در قعر جدول رده بندى مشکى پوشان مشهدى در پایان هفته 

اینکه تنها 5 بازى تا پایان لیگ باقى مانده حضور دارند و مهابادى با توجه به 
تیم در رقابت هاى پیش رو خواهد داشت. کار بسیار دشوارى براى حفظ این 
غیر ممکن موفق باشد.بعید است او بتواند در این ماموریت 

ل جام حذفى ، درخواست مهم و 

نال جام حذفى گفت : من در 
فینال صعود کردم.من شه به

 که مقابل آبى پوشان تهران 
مانزیادى داریم و مى توانیم 
گبرتر اســت و باید تمرکز 

نه ادامه داد : روح ا... باقرى در 
ن صحنه یک پنالتى براى ما 
خطار بازیکن ما را از بین ببرد 

و ى ر ل ی ه ى ن پو
5بیست و پنجم با 15 امتیاز در قعر جدول رده بندىى در پایان هفته 

5اینکه تنها 5 بازى تا پایان لیگ باقى ماندهى با توجه به 
تیمدر رقابت هاى پیش رو خواهد داشت.ىحفظ این 
غیر ممکن موفق باشد.نماموریت 

مأموریت غیر ممکن مهابادى

بازیکن سال هاى نه چندان دور استقالل مى گوید به 
احتمال فراوان براى تماشــاى مصاف این تیم مقابل 

العین به ورزشگاه آزادى مى رود.
علیرضا نیکبخت واحدى در گفت وگو یى، درباره مصاف 
استقالل و العین در چارچوب رقابت هاى لیگ قهرمانان 
آسیا گفت: بازى خیلى ســختى پیش روى استقالل 
اســت. با آن داورى افتضاح در بازى رفت، استقالل 
شــاهکار کرد که یک مســاوى گرفت. فکر مى کنم 
این جا کار استقالل سخت باشد چون باید انتقام بگیریم 
و العینى ها هم مى آیند که نبازند. پس کارمان سخت 
است و باید تالش دو چندان داشته باشیم. در کل فکر 
مى کنم بازى زیبایى را ببینیم. من خودم هم به احتمال 

زیاد به ورزشگاه مى روم تا استقالل را تشویق کنم.
وى در پاســخ به این ســوال که به نظرش استقالل 
باید با شفر تمدید کند، اظهار کرد: به نظر من که شفر 

خیلى عالى کار کرده است و از هرکسى بهتر استقالل 
را مى شناسد و بهتر اســت با او زودتر تمدید کنند. او 
مى تواند تیم را به موفقیت برســاند و 100 درصد باید 
قراردادش تمدید شود. تیام یک بازیکنى است که او 
به استقالل آورده و نشان داده که چقدر بازیکن خوبى 
است. این هنر شفر اســت که چنین بازیکنى را جذب 

کرده است.
بازیکن پیشین استقالل در پایان درباره عملکرد مربى 
آلمانى استقالل گفت: به هرحال شفر تیم را اول فصل 
برعهده نداشــت. مطمئنا اگر او از اول فصل هدایت 
استقالل را برعهده داشت، امروز ما از مدعیان اصلى 
قهرمانى بودیم. به هرحال اتفاقى است که افتاده و باید 
براى فصل بعد برنامه ریزى کنیم. در کل اســتقالل 
نتایج خیلى خوبى به دســت آورده و مطمئنا با او آینده 

خوبى دارد.

تیــم داورى دیــدار اســتقالل و العین از 
سوى فدراســیون فوتبال آسیا مشخص 

شد.
فدراسیون فوتبال آســیا تیم داورى دیدار 
برگشت اســتقالل و العین که روز دوشنبه 
در ورزشگاه آزادى برگزار مى شود را اعالم 

کرد.
در شرایطى که هفته گذشــته تیم داورى 
مالزیایى قضاوت بحث برانگیز و پر اشکالى 
داشتند، فدراســیون فوتبال آسیا باز هم از 
داورانى از شرق آسیا براى این دیدار استفاده 
کرده اســت. لیو ووك مان داور وسط این 
دیدار خواهد بود. پونگ شــینگ و مینگ 
لئونگ کمک هاى اول و دوم او از کشــور 
هنگ کنگ هستند و حســین ابو یحیى از 
کشور لبنان داور چهارم این مسابقه خواهد

 بود.
این دیدار ساعت 19 روز دوشنبه در ورزشگاه 
آزادى برگزار خواهد شد و محمد بن ابوبکر 
از مالزى به عنوان مسئول برگزارى مسابقه 
و لیو تایجون از کشور چین به عنوان ناظر 

داورى حضور خواهند داشت.

 

دوباره از شرق

لیگ ستارگان، قهرمانش را شناخت
بعد از این که تیم السد در لیگ ستارگان قطر مغلوب حریفش شد الدحیل (لخویاى سابق) با 5 گل الخریطیات را شکست داد و توانست قهرمانى زودهنگام لیگ قطر را جشن 

بگیرد. این قهرمانى در حالى اتفاق افتاد که الدحیل هنوز در لیگ شکست نخورده و مربى این تیم امیدوار است در بازى هاى باقى مانده از لیگ هم شکست نخورد.  
جمال بلماضى سرمربى تیم الدحیل قطر بعد از قهرمانى زودهنگام تیمش در لیگ ستارگان به خبرنگاران گفت:  من بعد از قطعى کردن قهرمانى ، خوشحالى زاید الوصفى دارم . 
خدا را شکر مى کنم که با کمک تمامى ارکان باشگاه ، توانستیم قهرمانى لیگ را به دست آوریم . ما از باخت السد خبر داشتیم و به همین علت با تمام قدرت مقابل تیم خریطیات 
حاضر شدیم تا با کسب قهرمانى، براى حضور در مسابقات آسیایى آرامش داشته باشیم .حاال بعد از قهرمانى، چالش هاى فراوانى پیش روى ما است. ما ششمین قهرمانى تاریخ 
باشگاه و دومین قهرمانى متوالى را به دست آوردیم. قهرمانى بدون شکست، مزه  دیگرى در لیگ دارد. نکته  قابل توجه این است که تیم الدحیل مجوعه اى از بازیکنان جوان 

را دارد که براى آینده باشگاه مفید خواهند بود. 
الرحیل در لیگ قهرمانان آسیا با ذوب آهن اصفهان همگروه است و موفق شده در بازى رفت 3 بر یک این تیم را شکست بدهد.

 شاهکار با داورى افتضاح

ر یر ى ل ر ىرو ى ر جزی ب
خوبى را برایشان رقم زده. تبریزى ها اولین بازى آسیایى را مقابل 

جز رب و زى ی
مى شود و صعودش قطعى

نصف جهان داود مهابادى
 تیم فوتبالسیاه جامگان
برکنار کر
مرزبان
مشکى
کسب کند و
پس از خروج رضا ع
1 پشت سر گذاشتند تا د
ىپچهارمین مربىمشکىپ ربى ین ر چه
مشکى پوشان مشهدى
حضور دارند و مهابادى
کار بسیار دشوارى براى
بعید است او بتواند در این

مأموریتغم

نه نظه نظه نظر من که شفر  ه نه نظهه بد: بد: بد: بد: بد: ههههههاظهار کرر کرر کرر کرر کرر کرر کرر کر ب با شفر تمدید کند،  خوبى دارد.باید

شناخت را
جشن گام لیگ قطر را

تنخورد.  
الى زاید الوصفى دارم .

ت مقابل تیم خریطیات 
شمین قهرمانى تاریخ 
ه اى از بازیکنان جوان 
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جنگ جانشین ها در راه است

سرپرست باشگاه سپاهان با اشــاره به این که اختصاص حق پخش 
تلویزیونى حق طبیعى باشگاه ها اســت، گفت: در تمام دنیا این مساله 
یکى از مهم ترین منابع درآمدى باشــگاه ها است و در صورتى که این 

مساله حل نشود به یک بحران براى باشگاه ها تبدیل مى شود.
مسعود تابش در گفتگو با ایسنا درباره مســاله اختصاص حق پخش 
تلویزیونى فوتبال اظهار کرد: چطور کسى مى تواند موافق این قضیه 
نباشد و ما موافق این قضیه هستیم، چرا که عمده ترین رقم درآمد ما 
مى تواند از این راه باشــد. حیات ما و هر باشگاه دیگرى به این مساله 
بستگى دارد و چرا موافق نباشــیم. طى این مدت در مورد این مساله 
زیاد صحبت کردیم و در جریان هستید که تا سال 93 از این طریق به 

باشگاه ها درآمدى تزریق مى شد 

که البته قابل توجه هم نبود. اما متاسفانه از سال 94 این مساله به طور 
کلى قطع شد و همان طور که مستحضر هستید بین 60 تا 70 درصد 
درآمد باشگاه ها در تمام دنیا از طریق درآمد حق پخش است که تأمین 
مى شوند که متاسفانه ما از این حق قانونى به حق خود سه سال است که 

محروم هستیم و باید براى آن فکرى شود.
وى افزود: با این شرایط اقتصادى و تیم دارى، اداره باشگاه در ایران همه 
هزینه اســت و درآمد خاص و جدایى ندارند. ما از منابع درآمدى دیگر 
نیز محروم هستیم. بحث حق کپى رایت که نداریم و نمى توانیم از این 
طریق درآمدى داشته باشــیم. در خصوص وضعیت بلیت فروشى که 
مى تواند منبع درآمد دیگرى براى باشگاه ها باشد نیز با مشکل روبرو 
هســتیم. با توجه به این که ما از تیم هاى پر طرفدار هستیم و حتى با 

همین شرایط نامناسبى که در جدول داریم در هر بازى چیزى 

بین 10 تا 15 هزار تماشاگر داریم و به طور قطع با بهبود شرایط در جدول 
و این که از سال آینده که دوباره خواهیم رفت براى قهرمانى مطمئن 

باشید ورزشگاه نقش جهان توسط هواداران ما پر خواهد شد.
 وى تصریح کرد: چرا نباید بخشى از این هزینه به باشگاه ها پرداخت 
شود؟ من به شما قول مى دهم که اگر این حق پخش که درآمد اصلى 
باشگاه ها است به آنها داده نشود احساس من این است که باشگاه ها 
یکى پس از دیگرى با مشکل روبرو خواهند شد در این شرایط اقتصادى 
ممکن است به انحالل برسند. باشگاه سپاهان همانند سایر باشگاه ها به 
جد به دنبال گرفتن این حق قانونى است و مى دانیم که وزارت ورزش 
نیز به دنبال حل این مساله است از طریق مجلس و مصوب کردن برخى 
قوانین الزم این مساله به خوبى حل و برقرار شود تا ما باشگاه ها بتوانیم 

نفسى بکشیم.

سرپرست باشگاه سپاهان گفت: ما به دنبال ایجاد مشکل و راه ندادن 
دوربین هاى تلویزیونى نیستیم چرا که نمى خواهم صدها بیننده اى را 
که توان یا اجازه ورود به ورزشگاه را ندارند از تماشاى مسابقه محروم 
کنیم اما اگر واقعاً این موضوع به سرانجامى نرسد ممکن است باشگاه ها 
راه دیگرى در پیش بگیرند. احساس من این است که تعامل الزم در 
این زمینه در حال شکل گیرى است و امیدوارم بتوانیم در خصوص حق 
پخش با توجه به این که شبکه هاى خصوصى نداریم تا آنها وارد این 
موضوع شوند و انحصارى صدا و سیما است که یک رسانه ملى است 

به نتیجه برسیم.

بازیکنان خارجى تیم الوحده در دیدار اخیر این تیم خوب 
ظاهر شدند.

تیم فوتبال الوحده در دور رفت مرحله نیمه نهایى جام 
حذفى امارات به مصاف دبا الفجیره رفت و با نتیجه 4 بر 
2 این تیم را شکست داد تا یک گام به فینالیست شدن 

نزدیک تر شده باشد.
 اتفاق امیدوارکننده اى که براى الوحــده در این بازى 
وجود داشت، درخشش خارجى هاى این تیم و عملکرد 
خوب آنها بود. سباستین تالیابو، گلزن خبره ى آرژانتینى 
تیم الوحده هت تریک کرد و بهترین بازیکن زمین بود. 
ژوژاك مجارستانى هم دیگر گل الوحده را وارد دروازه 
حریف کرد. مراد باتنا، بازیکن مراکشى این تیم که در 
بازى هفته گذشته مقابل ذوب غایب بود،به عنوان یار 
تعویضى وارد زمین شد و دو پنالتى براى تیمش گرفت. 
همچنین ریم چانگ وو، مدافع کره اى الوحده هم روز 

خوبى را در ترکیب این تیم سپرى کرد.
 درخشــش خارجى هاى الوحده در آخرین بازى قبل از 
نبرد آسیایى مقابل ذوب آهن، مى تواند زنگ خطر را براى 
نماینده ایران به صدا درآورد. الوحده اگر به دنبال اندك 
شانسى براى صعود به مرحله حذفى لیگ قهرمانان است، 
باید حتما ذوب آهن را در بازى روز دوشنبه شکست دهد.

باشگاه عربستانى الشباب دســت بردار عادت خود در 
اخراج مربى نیست و این بار کارینو اروگوئه اى را از کار 

بر کنار کرد.
   هدایت تیم عربســتانى الشــباب را کارینو، سرمربى 
سرشــناس اروگوئه اى بر عهده داشت که پیش از این 

سرمربى تیم   ملى فوتبال قطر بود.
شکست یک بر صفر الشــباب برابر النصر باعث شد تا 
سران این باشگاه سعودى سرمربى تیم را از کار بر کنار 
کنند.الشباب در پنج سال اخیر 13 بار سرمربى خود را تغییر 
داده است که این یک رکورد در بین باشگاه عربى به شمار 
مى آید. الشباب در پنج بازى اخیر خود به پیروزى نرسیده 

و در رده دهم لیگ عربستان جاى دارد.

 ذوب آهن مراقب باشد

5 سال،  13 مربى!

 هر چند «برانکو ایوانکوویچ» ط بق اخبار محرمانه اى که نصف جهان پیش تر منتشــر کرده  تمایل زیادى به 
سرمربیگرى تیم ملى ایران دارد، اما فعال در جواب هر پرسشى این تمایل را پنهان مى کند.از مدتها قبل این شایعه 
مطرح شده که گزینه اصلى فدراسیون براى جانشینى کى روش، برانکوست و پروفسور علیرغم تمدید قراردادش 
با پرسپولیس بندى در قراردادش گنجانده که در صورت داشتن پیشنهاد از تیم ملى مى تواند قراردادش با قرمزها 
را فسخ کند. سرمربى پرسپولیس در گفتگو یى شایعه حضورش در تیم ملى را براى هزارمین بار تکذیب کرده 
و گفته:“ حتى یک بار هم در خصوص جانشینى کى روش با من از طرف فدراسیون تماس گرفته نشده . در حال 
حاضر تیم ملى ایران مربى دارد و من هم مربى پرسپولیس هستم . مذاکرات من با فدراسیون فوتبال فقط جذابیت 

خبرى دارد اما به شما اطمینان مى دهم که به هیچ عنوان این خبر درست نیست .“
به گزارش نصف جهان، برانکو ایوانکویچ براى رویاى مربیگرى خود در تیم ملى، در صورت خداحافظى برانکو 

ایوانکویچ یک  رقیب جدى به نام شفر را پیش روى خود مى بیند.
در شرایطى که مدیران استقالل با اطمینان از تمدید قرارداد وینفرد شفر صحبت مى کنند اما این احتمال وجود 
دارد که شفر فصل بعد روى نیمکت استقالل ننشیند. این ماجرا هیچ ارتباطى به پیشنهاد الهالل به مربى آلمانى 
ندارد بلکه گفته مى شود شفر در صورت قطع همکارى کى روش با فدراسیون فوتبال بعد از جام جهانى، دوست 
دارد هدایت تیم ملى در جام ملتها را به عهده داشته باشد. یکى از روزنامه هاى ورزشى به عنوان منبع موضوع 
عالقه شفر، براى اثبات خبرش به صحبتهاى میگوئل کولى دستیار شفر صحبت کرده که پیش از سفر به ایران 
گفته بود حضور در استقالل براى او و شفر تنها ایستگاهى است که بعد از جام جهانى زمینه حضور آنها در یک 
تیم ملى را فراهم خواهد کرد. در صورت خداحافظى کى روش بعد از جام جهانى، جنگ آلترناتیوهاى وى دیدنى 

خواهد بود.

نصف جهان  دیروز گزارشــى از یک حامى مالى قدرتمند 
براى باشــگاه الهالل منتشــر شد که  نشــان مى دهد
 باشگاه هاى ایرانى در آسیا باید با چه غول هاى میلیاردى 

دست و پنجه نرم کنند. 
باشگاه هاى فوتبال عربستان توســط وزارت ورزش این 
کشور اداره مى شوند و معموال مشــکل چندانى از لحاظ 
مالى ندارند و از سرمایه هاى ملى این کشور بهره مى برند. 
باشگاه الهالل اما در این کشور حسابى جداگانه دارد و از 
طرفدارانى پروپاقرص و البته متمول سود مى برد. یکى از 
این هواداران مشهور الهالل مردى است به نام ولید بن 
طالل بن عبدالعزیز. او از سرمایه داران عربستان است 
که لقب ثروتمندترین مرد عرب را دارد. او 62 ســال 
سن دارد و تا ســال 2018 میالدى دارایى خالصش 
حدود 18,4 میلیارد دالر گزارش شده است. یکى از
 دارایى هــاى منحصر به فــرد این ســرمایه دار، 
هواپیمایى از جنس طالست که او را در بین متموالن 
عربستان خاص کرده است.ولید بن طالل صاحب و 
موسس شرکت کینگ هلدینگ کمپانى است که یکى از 
بزرگترین و معروف ترین شرکت هاى عربستان و اسپانسر 

فعلى باشگاه الهالل است.
بعد از حادثه یازده ســپتامبر، بن طالل 10 میلیون دالر به 
شهر خســارت دیده نیویورك کمک کرد.یکى از اتفاقات 
مهم براى او در سال 2017 رقم خورد. از زمانى که برخى 
اصالحات در عربستان شکل گرفت، ولید به مدت 84 روز 
بازداشت بود و به اتهام فساد اقتصادى از او خواسته بودند 
حدود 6 میلیارد دالر از دارایى خود را به دولت پرداخت کند. 

او یکى از عالقه مندان به فوتبال است و بارها بدون هیچ 
گونه مســئله اى از عالقه به باشــگاه الهالل عربستان 
گفته اســت. او البته در کنار الهالل، کمک هاى بســیار 
زیــادى را به تیم ملى عربســتان و همچنین ســایر تیم 
هاى این کشــور در مقاطعى که شــانس کسب افتخار 
براى عربســتان را داشــته اند، انجام داده است. از سال 
2008 که عضو افتخارى باشگاه الهالل شد، کمک هاى 
مالى زیادى کرده و در ســال هاى 2016 و 2017 دو بار 

تالش کرد باشــگاه الهالل را به صورت کامل خریدارى 
کند و چون این باشــگاه یکى از قدیمى ترین و محبوب 
ترین ها در عربســتان اســت با وزارت ورزش هم براى 
این امر در ارتباط بود اما بــه نتیجه نهایى براى انجام این 
کار نرســید. بعد از عدم موفقیت در خرید باشگاه، شرکت 
تحت مالکیت او به اسپانسر باشــگاه الهالل تبدیل شد و 
از این طریق ســاپورت مالى آبى هاى ریاض را در اختیار

 گرفت.
 یکى دیگر از تالش هاى او براى مالکیت در باشگاه الهالل 
این بود که در ســال 2015 براى انتخابات رئیس باشگاه، 
پسر او یعنى خالد بن ولید بن طالل نامزد شد تا به ریاست 
باشگاه برسد اما این تالش خانوادگى آنها ناموفق بود. البته 
این ها از ارزش و اعتبار ولید در باشــگاه الهالل نکاسته و 
هنوز هم این مرد ثروتمند در متن مهم ترین اتفاقات باشگاه 
قرار دارد. نواف بن ســعد، رئیس این باشگاه، اخیرا اعالم 
کرده بود که در مورد برکنارى رامون دیاز هم شخصا با این 
سرمایه دار مشورت کرده و ولید بن طالل یکى از موافقان 
قطع همکارى مربى آرژانتینى با باشگاه الهالل بوده است. 

 در خصوص آخرین کمک هاى ولید بن طالل به باشگاه 
الهالل مى توان به رقابت هاى همین فصل لیگ قهرمانان 
آسیا اشاره کرد که پس از بازى این تیم مقابل العین امارات، 
میلیاردر عربستانى به  عنوان هدیه براى بازى در ورزشگاه 
جدید 2 میلیون دالر به الهاللى ها کمک مالى کرد. او در 
حالى که همان شب در ورزشگاه ملک سعود حضور داشت، 
اعالم کرد که اگر بیشتر از این مبلغ هم از او درخواست شود، 

دریغ نخواهد کرد.
 دیگر کمک مالى هنگفت بن طالل به الهاللى ها به سال 
2015 برمى گردد. زمانى که الهالل در نیمه نهایى لیگ 
قهرمانان العین را شکســت داد و به فینال رسید، ولید بن 
طالل به هر بازیکن الهالل مبلغ 50 هزار ریال هدیه داد. او 
همچنین وعده داده بود که اگر آبى پوشان در فینال مقابل 
سیدنى استرالیا پیروز شــوند، به هر نفر 100 هزار ریال به 
عالوه یک خودرو اهدا مى کند. این کار البته براى ولید بن 
طالل جدید و تازه نبود. او در سال 2011 که الهالل پس از 
رقابتى فشرده قهرمان لیگ عربستان شد نیز به هر بازیکن 

صدهزار ریال به اضافه یک خودرو داده بود.

حامى ما و حامى آنها!
عبداهللا ویسى، سرمربى استقالل خوزستان 
نتوانست تیمش را به فینال جام حذفى برساند 
و برابر تیم دســته اولى خونه به خونه در خانه 
شکســت خورد. او در مورد این بازى گفت: 
متاســفانه در روز بســیار بد و غیرقابل باور 
شرمنده مردم فهیم و فوتبال دوست خوزستان 
شــدیم. با همه وجود آمده بودیم تا به فینال 

برسیم، اما شرمنده هوادارانمان شدیم.
سرمربى اســتقالل خوزســتان با گالیه از 
عملکرد شاگردانش در این بازى گفت: در همه 
نقاط زمین ضعف داشتیم و باختیم. باید تحلیل 
کنیم چرا اینطور شد. لیاقت مان پایین بود و از 
من گرفته تا بقیه؛ همه مقصــر بودند. در 15 
دقیقه اول سه مصدوم دادیم که برایم عجیب 
است. اینها توجیه نیســت، اما براى اولین بار 
است که مى بینم در 15 دقیقه سه بازیکن مان 
را از دســت مى دهیم. امیدوارم در لیگ برتر 

جبران کنیم تا بیش از این شرمنده نشویم.
سرمربى استقالل خوزســتان با اعالم اینکه 
مشکالت زیادى براى بقا در لیگ برتر پیش 
رو خواهند داشــت گفت: قبل از بازى، همه 
ذهن مان ایــن بود که به فینــال برویم، اما 

نشــد و باید تمام انرژى مان را براى لیگ 
برتر بگذاریم. حیف است سهمیه استان 

خوزستان از بین برود. با همه وجود 
باید بجنگیم تا تیم را حفظ کنیم. 

نمى دانم چه مى شود، ولى سعى 
خواهیم کرد تیــم را حفظ 

کنیم.
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شنیده ها حاکى از آن است که احتمال حضور سامى الجابر روى نیمکت تیم الهالل بسیار زیاد است.   الهالل با نتیجه 1-2 
مغلوب االتفاق شد تا قهرمانى این تیم در هاله اى از ابهام قرار بگیرد. حاال االهلى تنها یک قدم تا رسیدن به صدر فاصله دارد 

و این اختالف امتیاز ممکن است در بازى رودررو نیز جبران شود.
 الهاللى ها در فصل جارى وضعیت خیلى خوبى ندارند. آن ها رامون دیاز را به دلیل کسب نتایج نامناسب در آسیا از کار برکنار 
کردند و هموطنش خوان براون را روى نیمکت نشاندند؛ اما اکنون پس از شکست مقابل االتفاق در لیگ برتر، شنیده مى شود 

احتمال برکنارى این مربى نیز وجود دارد.
 رسانه هاى نزدیک به باشگاه الهالل  خبر دادند که مدیران این تیم به سرمربى موقت و جدیدشان و التیماتوم داده اند که عدم 
پیروزى مقابل الریان، اخراج را براى او در پى خواهد داشت! جانشین وى نیز مهاجم سال هاى نه چندان دور فوتبال عربستان  و 
سرمربى سابق این تیم، سامى الجابر خواهد بود. حتى مذاکراتى نیز با جابر انجام شده و به وى گفته شده که در صورت پیروزى 

در 3 بازى پایانى لیگ و صعود با الهالل به مرحله بعدى، جایگاهش روى نیمکت تثبیت خواهد شد.
 الهالل یکى از حریفان تیم استقالل در لیگ قهرمانان است و در اوایل سال 97 به مصاف این تیم مى رود. 

در فینال مسابقات لیگ استان مرکزى اتفاق عجیبى 
رخ داد.

 مرحله نهایى لیگ استان مرکزى میان دو تیم خمین و 
دلیجان   در ورزشگاه آذراب شهر اراك برگزار شد.  این 
مسابقه از این جهت حساس بود که برنده براى حضور 
در لیگ دسته سوم معرفى مى شود و به همین خاطر 

جنجالى شد.
در اواســط مســابقه یکى از بازیکنان سکونشین به 
بازیکن حریف حمله ور شد و جالب اینکه قمه به دست 
داشت. او با قمه به وســط زمین آمد و جنجال بزرگى 
درست کرد. این غائله در نهایت با هوشیارى مامورین 
انتظامى ختم شد و از یک فاجعه در فوتبال جلوگیرى 

به عمل آمد.

سامى الجابر سرمربى الهالل مى شود؟!

اوضاع 
بحرانى مى شود

دو تیم سپاهان و پارس جنوبى در تعطیالت لیگ برتر یک بازى دوستانه در ورزشگاه نقش 
جهان برگزار مى کنند.

اعضاى تیم پارس جنوبى دیروز تهران را به مقصد اصفهان ترك کردند تا براى انجام یک 
بازى تدارکاتى میهمان سپاهان باشند. این بازى روز دوشنبه و در ورزشگاه نقش جهان 

برگزار خواهد شد.
پارس جنوبى در حال حاضر با 39 امتیاز در رده ششم قرار دارد و سپاهان با 27 امتیاز در 

رتبه یازدهم جدول است.

قمه کشى در لیگ استانى  

پارس و سپاهان در نقش جهان

سعید نظرى

بو و

نصف جهان  دیروز گزارشــى از یک حامى
براى باشــگاه الهالل منتشــر شد که  نش
 باشگاه هاى ایرانى در آسیا باید با چه غوله

دست و پنجه نرم کنند. 
باشگاه هاى فوتبال عربستان توســط وزار
معموال مشــکل چ اداره مى شوند و کشور
مالى ندارند و از سرمایه هاى ملى این کشور
باشگاه الهالل اما در این کشور حسابى جد
طرفدارانى پروپاقرص و البته متمول سودم
این هواداران مشهور الهالل مردى است
طالل بن عبدالعزیز. او از سرمایه دارانع
که لقب ثروتمندترین مرد عرب را دارد
8سندارد و تا ســال 2018 میالدى دا
18,4 میلیارد دالر گزارش شده 4حدود
 دارایى هــاى منحصر به فــرد این
هواپیمایى از جنس طالست که او را در
عربستان خاص کرده است.ولید بن ط
موسس شرکت کینگ هلدینگ کمپانى اس
بزرگترین و معروف ترین شرکت هاى عربس

فعلى باشگاه الهالل است.
0بعد از حادثه یازده ســپتامبر، بن طالل 10م
شهر خســارت دیده نیویورك کمک کرد.ی
7مهم براى او در سال2017 رقم خورد. از زم
اصالحات در عربستان شکل گرفت، ولید به
بازداشت بود و به اتهام فساد اقتصادى از او
به دولت 6حدود6 میلیارد دالر از دارایى خود را
او یکى از عالقه مندان به فوتبال است و بار
گونه مســئله اى از عالقه به باشــگاه الهال
گفته اســت. او البته در کنار الهالل، کمک
زیــادى را به تیم ملى عربســتان و همچنی
هاى این کشــور در مقاطعى که شــانس
براى عربســتان را داشــته اند، انجام داده
2008 که عضو افتخارى باشگاه الهالل شد

6مالى زیادى کرده و در ســالهاى 2016

عبداهللا ویسى، سرمربى استقالل خوزستان 
نتوانست تیمش را به فینال جام حذفى برساند 
در خانه  به خونه و برابر تیم دســته اولى خونه
شکســت خورد. او در مورد این بازى گفت: 
متاســفانه در روز بســیار بد و غیرقابل باور 
شرمنده مردم فهیم و فوتبال دوست خوزستان 
شــدیم. با همه وجود آمده بودیم تا به فینال 

برسیم، اما شرمنده هوادارانمان شدیم.
سرمربى اســتقالل خوزســتان با گالیه از 
عملکرد شاگردانش در این بازى گفت: در همه 
نقاط زمین ضعف داشتیم و باختیم. باید تحلیل 
کنیم چرا اینطور شد. لیاقت مان پایین بود و از 
15 5منگرفته تا بقیه؛ همه مقصــر بودند. در

دقیقه اول سه مصدوم دادیم که برایم عجیب 
است. اینها توجیه نیســت، اما براى اولین بار 
5است که مى بینم در 15 دقیقه سه بازیکن مان 
را از دســت مى دهیم. امیدوارم در لیگ برتر 

جبران کنیم تا بیش از این شرمنده نشویم.
سرمربى استقالل خوزســتان با اعالم اینکه 
مشکالت زیادى براى بقا در لیگ برتر پیش 
رو خواهند داشــت گفت: قبل از بازى، همه 
ااماااما ذهن مان ایــن بود که به فینــال برویم، 
گگگگگگگگلیگ نشــد و باید تمام انرژى مان را براى 
برتر بگذاریم. حیف است سهمیه استان 

خوزستان از بین برود. با همه وجود 
تا تیم را حفظ کنیم. باید بجنگیم

نمى دانم چه مى شود، ولى سعى 
خواهیم کرد تیــم را حفظ 

کنیم.

سى
 وی
گى

مند
شر
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یک متخصص مغز و اعصاب عالیم هشــدار دهنده پیش از بروز ســکته هاى مغزى را تشریح 
کرد.

محمد شریعتى با تأکید براینکه مردم باید در مورد عالیم سکته مغزى آگاه باشند، عنوان کرد: بروز 
هر نوع اختالل حسى در یک سمت بدن، ضعف در بدن، اختالل در تکلم، اختالل در هوشیارى، اختالل 
بینایى، هر نوع تغییر در چهره، عدم تعادل به ویژه در افراد ســن باال و مبتال به چربى خون و فشارخون
 از جمله عالیمى است که هشدار مى دهد بیمار در معرض سکته  مغزى قرار دارد و باید فوراً جدى گرفته 

شود.
وى با بیان اینکه سکته هاى مغزى به عنوان سومین و یا چهارمین عامل مرگ و میر در ایران محسوب 
مى شوند، اظهار داشت: جلوگیرى از بروز سکته هاى مغزى و عوارض آن وابسته به ساعات اولیه مراجعه 

به متخصصان است. 
وى ادامه داد:براى مثال زمانى که بیمار بعد از شش ســاعت به متخصص مراجعه کند، دیگر کارى از 

پزشکان ساخته نیست و بیمار دچار فلج و سایر عوارض سکته هاى مغزى خواهد شد.
این متخصص مغز و اعصاب گفت: برخى از افــراد در صورت مواجهه با این بیمــاران به درمانگاه ها 
مراجعه مى کنند که این امرى اشتباه است، زیرا ساعات اولیه تشخیص از اهمیت باالیى در درمان آن 
برخوردار است و افراد باید در صورت مشاهده هر یک از این عالیم، بیمار را به اورژانس مغز و اعصاب 

منتقل کنند.
شریعتى در خصوص عوامل مؤثر در بروز سکته هاى مغزى خاطرنشان کرد: آلودگى هوا، استرس، اضافه 

وزن و استعمال سیگار در بروز سکته هاى مغزى مؤثر است. 

 پاکســازى ریه در زمان انجام خانه تکانى و گردگیرى 
خانه اهمیت زیادى دارد. در ادامه خوراکى هایى معرفى 

مى شوند که به پاکسازى ریه کمک مى کنند.
نیاز به گفتن نیســت که ریه هاى ما اندام بسیار مهمى 
هستند. از طریق ریه هاست که مى توانیم نفس بکشیم. 
به عالوه ریه هاى ما عناصــر مضر را از هواى اطراف به 
درون خود مى کشــد. بنابراین مهم است که غذاهایى 

انتخاب کنیم که بیمارى هاى ریه را کاهش دهیم.
مشکالت تنفســى مانند آسم، برونشــیت، پنومونى و 
فیبروز کیستیک، تنها بعضى از بیمارى هایى هستند که 
الزم است از آنها پیشگیرى کنیم. احتمال بروز هر گونه 
مشکل و بیمارى تنفسى در این ایام که زمان خانه تکانى 
است بیشتر از حد معمول است. در این روزها بسیارى از 
شما بیشتر از قبل در معرض مواد شــوینده و گرد غبار 
هستید. با منظم ورزش کردن، اجتناب از آلودگى و سیگار 
نکشیدن مى توانید تا حدودى از بروز مشکالت تنفسى 
پیشگیرى کنید. عالوه بر تمام این اقدامات، انتخاب یک 
رژیم غذایى سالم نیز بسیار مهم است. برخى غذاها براى 

سالمت ریه بسیار مفید هستند.

بهترین غذاها براى پاکسازى ریه
 

سیر
سیر داراى خواص ضد التهابى زیادى است و سطح باالیى 
از آلیسین دارد. آلیسین با عفونت مبارزه کرده و التهاب را 

کاهش مى دهد. به عالوه بسیارى معتقد هستند که سیر 
به بهبود آسم کمک مى کند و خطر ابتال به سرطان ریه 

را کاهش مى دهد.

 زنجبیل
زنجبیل نیز به لطف خواص ضد التهابى خود مى تواند به 
پاکسازى ریه کمک کند. مى توانید زنجبیل را با غذاهاى 
مختلف خود مصرف کنید. به عالوه مــى توانید لیمو و 
زنجبیل را با چاى مصرف کنید. این گیاه به حذف سموم 

دستگاه تنفسى کمک مى کند.

 زردچوبه
درســت مانند زنجبیل و ســیر، این ادویه هم به دلیل 
خواص ضــد التهابــى کــه دارد، براى ســالمت ریه 

فوق العاده است.

 سیب
سیب عالوه بر ویتامین هاى مختلف، حاوى فالونوئید 
است که به حفظ سالمت سیستم تنفسى کمک مى کند. 
به عالوه سیب از پیشروى بیمارى هاى مختلف ریوى نیز 

جلوگیرى مى کند.

گریپ فروت
گریپ فروت به خودى خود میوه فوق العاده اى است زیرا 
حاوى ویتامین ها و مواد معدنى محافظ ریه است. اگر ریه 

شما تحت تأثیر عوامل سرطان زا قرار گرفته باشد، گریپ 
فروت به پاکسازى ریه کمک مى کند.

 انار
انار داراى خواص بسیار زیادى است. این میوه مى تواند 

بروز مشکالت ریوى را کاهش دهد.

  دانه ها، آجیل ها و لوبیا
این خوراکى ها حاوى منیزیم هستند که به شدت براى 
افراد مبتال به آسم هم توصیه مى شود. این خوراکى ها به 
افزایش ظرفیت ریه ها کمک مى کنند و کارایى سیستم 

تنفسى را بهبود مى بخشند.

 پسته
پسته خام براى حفظ سالمت ریه فوق العاده است. این 
آجیل از بروز سرطان ریه پیشگیرى کرده و همچنین به 

کاهش کلسترول نیز کمک مى کند.

 فلفل قرمز
فلفل قرمز براى بهبود سرفه و گلو درد خیلى خوب است. 
فلفل قرمز معموًال براى افرادى که از مشکالت تنفسى 

رنج مى برند، خیلى مفید است.

ادویه چیلى و ادویه کارى
این ادویه ها هر دو براى ســم زدایى ریه بسیار مناسب 

هستند. از آنجایى که این ادویه ها تند هستند، به راحتى 
مى توانند مخاط ریه ها، گلو و بینى را رفع کنند.

پیاز
پیاز سرشار از فولیک اســید و همچنین ویتامین B6 و 
ویتامین C است. به عالوه پیاز داراى مزیت هاى دیگرى 

است که با پیشروى سرطان ریه مقابله مى کند.

سبزیجات کریستالى 
تمام ســبزیجاتى که مربوط به خانواده کلم ها هستند، 
سبزیجات کریســتالى نامیده مى شوند، به عنوان مثال 
کلم بروکلى و گل کلم. تمام این ســبزیجات سرشار از 
آنتى اکسیدان هستند که به پاکسازى بدن و از جمله ریه 

کمک مى کند.

غذاهاى حاوى کاروتنوئید
کاروتنوئیدها به دلیل ویژگى مقابله با سرطان ریه شناخته 

شده هستند.
کاروتنوئید نوعى آنتى اکسیدان است که در سبزیجات و 

میوه هاى زیادى یافت مى شود. 
زمانى که این آنتى اکسیدان مصرف مى شود، به ویتامین 
A تبدیل مى شود که در مقابله با بیمارى آسم بسیار مؤثر 
عمل مى کنــد. غذاهاى زیادى وجــود دارند که حاوى 
کاروتنوئید هســتند، از جمله هویج، گوجه فرنگى، کدو 

تنبل و زردآلو.

فشار خون یک بیمارى مزمن اســت که به دلیل باال بودن فشار در شریان ها 
است. فشار خون باال زمانى رخ مى دهد که خون مجبور باشد با فشارى بیشتر 
از داخل سرخرگ ها حرکت کند. در ادامه ســر دردهایى را بررسى مى کنیم 
که علتش پرفشارى خون اســت.همه ما ســردرد را تجربه کرده ایم که این 
سردرد مى تواند علت هاى زیادى داشته باشــد. همه مى دانیم سردرد داشتن 
چقد آزار دهنده اســت. عوامل مختلفى باعث بروز سردرد مى شوند ، ازجمله 
استرس، میگرن، عفونت هاى سینوسى، کم شدن آب بدن، کمبود خواب و... 
اما گاهى اوقات سردرد مى تواند نشانه اى از یک مشکل زمینه اى دیگر مانند 
فشار خون باال باشد.همچنین داشتن فشار خون باال، یک شاخص قوى براى 

افزایش خطر ابتال به بیمارى قلبى، حمالت قلبى و سکته  مغزى است.
***

هنوز به طور قطعى ثابت نشــده است که آیا فشــار خون باال مى تواند باعث 
سردرد شود یا نه. برخى مطالعات نشان مى دهند که هیچ ارتباطى وجود ندارد، 

درحالى که بقیه یک ارتباط قوى را بین این دو نشان مى دهند.
بااین حال ما از یک چیز مطمئن هســتیم؛ فشــار خون بــاال مى تواند باعث 
عارضه اى به نام پرفشارى خون بدخیم شود. پرفشارى خون بدخیم به بحران 

پرفشارى خون نیز معروف است.
طى یک بحران پرفشــارى خون، میزان فشار در جمجمه در نتیجه  باالرفتن 
ناگهانى فشار خون افزایش مى یابد. سردرد ناشى از این فشار، شبیه هیچ نوع 
میگرن یا سردرد دیگرى نیســت و درمان هاى متداول سردرد مانند آسپرین 

نمى توانند آن را تسکین بدهند.
پرفشارى خون بدخیم عالوه بر ســردرد، معموًال باعث تارى دید، درد قفسه  
سینه و تهوع نیز مى شود. اگر فکر مى کنید که دچار یک بحران پرفشارى خون 

شده اید، باید فوراً به اورژانس مراجعه کنید.

چگونه سردرد را درمان کنید
علت سردردتان هرچه باشد، واقعًا کالفه کننده اســت و بنابراین وقتى دچار 
سردرد مى شــوید، مطمئنًا به دنبال راهى براى تســکین فورى آن هستید. 
بااین حال اگر قبًال مشخص شده باشد که فشار خون باال دارید و براى درمان 
آن دارو مصرف مى کنید، مهم است که توجه داشته باشید چه درمانى را انتخاب 

مى کنید. همیشه برچسب داروهاى تان را چک کنید تا مطمئن 
شوید روشى که براى درمان سردردتان انتخاب کرده اید، اوضاع 

را بدتر نخواهد کرد.

مصرف مواد غذایى ضدالتهابى
روش هاى طبیعى اى براى درمان ســردرد در خانه وجود دارد و اضافه کردن 
برخى مواد غذایى به رژیم غذایى تان یک نقطه  شــروع خوب اســت. برخى 
سردردها توسط التهاب ایجاد مى شوند. عوامل ضدالتهابى، تمام مواد غذایى 
هستند که التهاب را در بدن شــما کاهش خواهند داد و گردش خون را بهبود 
مى بخشــند. این مواد غذایى ضدالتهابى عبارتند ازکرفس، چغندر، بلوبرى 

وتخم کتان.

 مصرف غالت کامل
خوردن غالت کامل همیشه ایده خوبى اســت. اما اگر سردرد شدید دارید، 

باید از آرد سفید اجتناب کنید. اســتفاده از غالت کامل، سطوح قند خون شما 
را متعادل خواهد کرد و ثابت شده است که این امر، میگرن را کنترل مى کند.

 استفاده از روغن هاى ضرورى
برخى از روغن هاى ضرورى مانند نعناع و اســطوخودوس، سیستم عصبى 
مرکزى را آرام مى کنند. این روغن ها مى توانند به تســکین ســردردهاى 
ضربانى (احساس تپش و نبض در سر) کمک کنند، به خصوص در مواردى 

که سردردها ناشى از استرس باشند.

کاهش مصرف کافئین
ثابت شده است که مصرف بیش ازحد کافئین، موجب افزایش میزان سردرد و 
به عالوه باال رفتن فشار خون افراد مى شود. بنابراین به مقدار کافئین موجود 
در رژیم غذایى تان توجه کنید. همچنین به یاد داشــته باشید که اگر کافئین 
مصرفى تان را کاهش دهید، احتمال دارد در ابتدا دچار ســردرد شوید که این 

سردرد از عالئم ترك یا کاهش مصرف کافئین است. 

بچه ها گاهى وقت هــا رفتارهاى نادرســتى را تکرار 
مى کنند که باعث شرمندگى یا ناراحتى والدین مى شود، 
رفتارهایى مثل تکــرار یک عبارت زشــت، مکیدن 

انگشت، دست در بینى کردن و...

اگــر فرزندتان دچار ایــن گونه عادت هاســت، حتمًا 
مى دانید که ترك دادن کودك چقدر دشــوار اســت.
 اگــر مى خواهیــد بدانیــد بــا رفتــار و عادت هاى
بد فرزندتان چطور باید برخورد کنیــد، این مطلب را 

بخوانید.

واضح و صریح صحبت کنید
اگر هربار که فرزندتان انگشــتش را در بینى اش فرو 
مى کند، دست او را بگیرید و بکشید، او نمى فهمد دقیقًا 
چرا این کار را مى کنید و به رفتــارش ادامه مى دهد. 
برایش بگویید دقیقًا با چه چیزى مخالف هســتید. 
بگویید فرو کردن انگشت در بینى، کار زشتى است و 

یک بچه خوب هیچ وقت نباید دست در بینى اش کند.

روشى را جایگزین آموزش قرار دهید
 گاهى وقت ها فرزندتان اشتباهى را تکرار مى کند چون 
رفتار درست را نمى داند، مثًال از کلمه رکیکى استفاده 
مى کند که جایى شنیده چون مترادف آن را نمى داند و 
فکر مى کند این کلمه منظور او را مى رساند. رفتارهاى 
درست و جایگزین را به فرزندتان آموزش دهید و بگویید 

به جاى این کار، مى تواند چه کارى انجام دهد.

مثل یک بزرگسال با او صحبت کنید
 غر زدن، دعوا کردن، تهدید کردن، به برطرف شــدن 
رفتار اشتباه کودك منجر نمى شود. با فرزندتان همانطور 
که با یکى از دوستان حرف مى زنید، صحبت کنید و به او 
توضیح دهید که انتظار چه رفتارى را از او دارید. در عین 

حال مقتدر و محکم باشید.

علت رفتار را درك کنید
 گاهى کودکان یک رفتار زشت را انجام مى دهند چون 
کنجکاو هستند. آنها از بار ارزشى رفتارشان آگاه نیستند 
و مثًال ممکن است به علت کنجکاوى جنسى یا به دلیل 
قرار گرفتن در مرحله اى از رشد خود، رفتارهاى خارج از 

عرف نشان دهند. ممکن است کودك به دلیل استرس، 
رفتارى مثل انگشت مکیدن یا ناخن جویدن را انجام 
دهد. در این موارد بــدون آنکه کودك را دعوا کنید، به 
او بگویید که مى توانید با هم درباره این موضوع حرف 

بزنید و توضیحاتى درخور سن و فهم او ارائه دهید.

رفتار را تقویت نکنید
 بهترین تشویق، تنبیه نکردن است. شما مى توانید رفتار 
اشتباه را با نادیده گرفتن خاموش کنید. در واقع گاهى 
واکنش نشان دادن به یک رفتار زشت، باعث مى شود 
کودك توجه و تمرکز بیشترى بر آن رفتار داشته و آن 
را تکرار کند. برخى رفتارها را مى توانید با نادیده گرفتن 
از بین ببرید. فقط باید صبر کافى داشــته باشید و البته 

بتوانید احساسات تان را مدیریت کنید. 

براى پاکسازى ریه در هنگام خانه تکانى
 چه چیزى بخوریم؟

گر قبال مشخص شده باشد که فشار خون باال دارید و براى درمان 
مهماست که توجهداشته باشیدچه درمانى را انتخاب صرف مى کنید،

سردرد از عالئمت

بچه ها گاهى وقت هــا رفتارهاى نادرســتى را تکرار 
مى کنند که باعث شرمندگى یا ناراحتى والدین مى شود، 
رفتارهایى مثل تکــرار یک عبارت زشــت، مکیدن 

انگشت، دست در بینى کردنو...

اگــر فرزندتان دچار ایــنگونه عادت هاســت، حتمًا 
مى دانید که ترك دادن کودك چقدر دشــوار اســت.
عادت هاى مى خواهیــد بدانیــد بــا رفتــار و  اگــر
بد فرزندتان چطور باید برخورد کنیــد، این مطلب را 

بخوانید.
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با عادت هاى
 بد کودکان 
چطور برخورد کنیم؟
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ه برچسب داروهاىتانرا چک کنید تا مطمئن 
 براى درمانسردردتان انتخابکرده اید، اوضاع

رد.

واد غذایى ضدالتهابى
ى اى براى درمان ســردرد در خانه وجود دارد و اضافه کردن 
ى به رژیم غذایىتانیک نقطه  شــروعخوباســت. برخى

 التهاب ایجاد مى شوند. عوامل ضدالتهابى، تمام مواد غذایى 
ب را در بدن شــما کاهش خواهند داد و گردش خون را بهبود 
ن مواد غذایىضدالتهابى عبارتند ازکرفس، چغندر، بلوبرى 

غالت کامل
امل همیشه ایده خوبىاســت. اما اگر سردرد شدید دارید، 

جتناب کنید. اســتفاده از غالت کامل، سطوح قند خون شما 
 کرد و ثابت شده است که این امر، میگرن را کنترل مى کند.

 از روغن هاى ضرورى
اىضرورى مانند نعناع و اســطوخودوس، سیستم عصبى 
ى کنند. این روغن ها مى توانند به تســکین ســردردهاى 
س تپش و نبض در سر) کمک کنند، به خصوص در مواردى 

ى از استرس باشند.

صرف کافئین
که مصرف بیش ازحد کافئین، موجب افزایش میزان سردرد و 
ن فشار خون افراد مى شود. بنابراین به مقدار کافئین موجود 
ان توجه کنید. همچنین به یاد داشــته باشید که اگر کافئین 
اهش دهید، احتمال دارد در ابتدا دچار ســردرد شوید که این 

کاهشمصرفکافئیناست  ترك یا کاهش مصرف کافئین است. تركیا

آیا فشار خون باال باعث سردرد مى شود؟
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 رئیس دادگسترى استان تهران از آخرین جزئیات پرونده قاتل «بنیتا» خبر داد.
غالمحسین اسماعیلى، در خصوص آخرین وضعیت پرونده قاتل بنیتا اظهار کرد: پرونده بعد از صدور حکم اعدام و تأیید آن در دیوان عالى کشور به دادسرا بازگشته است. 
وى افزود: اجراى حکم نیازمند تقاضاى اجراى حکم از ناحیه اولیاى دم و طى شدن فرآیند استیذان از رئیس قوه قضائیه است که انجام این امور با دادسراست. اسماعیلى 

افزود: هنوز زمان اجراى حکم قاتل تعیین نشده است.
الزم به ذکراست؛ کوشا وکیل مدافع خانواده بنیتا،کودك هشت ماهه در گفتگوى روز 2 اسفند با باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار 
کرد: دیوان عالى کشور بعد از تأیید حکم اعدام متهم ردیف اول، پرونده را به دادگاه ارسال کرد. وى افزود: در حال حاضر پرونده متهم ردیف اول براى اجراى حکم اعدام به 
شعبه اجراى احکام ارسال شده است تا تقاضاى استیذان براى این پرونده گرفته شود، اما هنوز زمان اجراى حکم تعیین نشده است. وکیل مدافع خانواده بنیتا در خصوص 
متهم ردیف دوم پرونده گفت: بعد از نقض حکم متهم ردیف دوم پرونده، در دیوان عالى کشور، پرونده این متهم به شعبه 10 دادگاه کیفرى یک استان تهران براى بررسى 

مجدد ارسال شد.کوشا تصریح کرد: در خصوص آخرین وضعیت متهم ردیف سوم این پرونده، اطالعى ندارم.
29 تیرماه سال جارى خبر ربودن کودك هشت ماهه به نام بنیتا از جلوى منزلشان در حالى که در خودروى پدرش قرار داشت در فضاى مجازى دست به دست شد. شش 

روز از این ماجرا گذشته بود که خبر کشف جسد وى در خودروى به سرقت رفته پدرش توسط پلیس آگاهى منتشر شد.

فرمانده انتظامى خراسان رضوى 
از دســتگیرى عامل ســرقت از 
مشــتریان بانک  هاى مشهد خبر 

داد.
قــادر کریمــى گفــت: در پــى 
شکایت هاى مشابه مبنى بر سرقت 
از شــهروندان  پاى عابربانک ها به 
مأموران کالنترى شفا دستور داده 
شــد تا پیگیرى این پرونده را آغاز 
کنند. وى تصریح کرد: بررسى هاى 
مأموران نشــان داد که این سارق 

طعمه هاى خود را افراد سالخورده 
و بازنشســته قرار داده بــا عنوان 
کمک به این افراد پاى عابربانک 
حساب هاى آنها را خالى مى کرده 
است. کریمى با اشاره به شناسایى 
چهره متهــم بیان کــرد: پس از 
چهره زنى متهم، این فرد صبح روز 
پنج شنبه در اقدامى ضربتى از سوى 
تیم دایره تجســس کالنترى شفا 
با توجه به ســرنخ هاى موجود در 
اقدامى هماهنگ با عوامل حراست 

بانک رفاه کارگران دســتگیر شد. 
فرمانده انتظامى خراسان رضوى 
افزود: این متهــم در اعترافاتش 
اعــالم کرد کــه چنــدى قبل از 
تهران به مشــهد آمده با سکونت 
در یک هتل، تاکنــون از 17 زن و 
مرد سالخورده کالهبردارى کرده 
است. وى تصریح کرد: تحقیقات از 
متهم که در دیگر شهرهاى کشور 
نیز اقدامات مجرمانه اى داشــته 

است، ادامه دارد.

فرمانده انتظامى شهرســتان مهران از کشف یک جســد و دســتگیرى قاتل فرارى آن در کمتر از 48 ساعت
 خبر داد. 

ســرهنگ امیرعباس شــهبازى اظهار داشــت: در پى وقوع یــک فقره قتــل در صبح روز چهارشــنبه، در 
کوه هاى اطراف شهرستان مهران بالفاصله مأموران به محل اعزام شدند. وى ادامه داد: در بررسى هاى اولیه 
مشــخص شــد که جوان 26 ســاله اى با شــلیک گلوله به قتل رســیده و هیچ آثــارى از قاتــل به جاى

 نمانده است. 
سرهنگ شهبازى تصریح کرد: بالفاصله با تدابیر عملیاتى، توسط نیروى انتظامى شهرستان  ملکشاهى، مأموریت 
براى شناسایى و دستگیرى قاتل متوارى به پلیس آگاهى ابالغ شد. فرمانده انتظامى شهرستان مهران تصریح 
کرد: با تشــکیل تیم هاى مجرب از کارآگاهان پلیس آگاهى شهرستان ملکشــاهى، موفق به شناسایى محل 
اختفاى قاتل 16ساله فرارى شدند. وى یادآور شد: مأموران پلیس، با اقدامات اطالعاتى و پلیسى در یک عملیات 

غافلگیرانه، قاتل را در مخفیگاهش، محاصره و دستگیر کردند. 
سرهنگ شهبازى گفت: با اعتراف متهم به بزه ارتکابى خود در این راستا پرونده تشکیل و تحویل محاکم قضائى 

شد. 

فرمانده انتظامى استان بوشــهر گفت: افرادى که در یک نزاع شبانه پسر 28 ساله اى را با ضربات چاقو به قتل 
رسانده بودند، شناسایى و دستگیر شدند.

 سردار خلیل واعظى گفت: ساعت 23 پنج شــنبه یک مورد چاقوخوردگى در روســتاى «بزباز» عسلویه به 
پلیس گزارش شد. با حضور عوامل پلیس مشخص شد فرد 28 ســاله اى به هویت «محمد امین» با ضربات
 چاقو مصدوم و به بیمارســتان منتقل شــده اســت. به گفتــه فرمانده انتظامى اســتان بوشــهر مصدوم
 قبل از اینکه بتواند اطالعاتى از ضاربان در اختیار پلیس قرار بدهد بر اثر شــدت جراحات وارده در بیمارستان 

فوت مى کند. 
 ســردار واعظى تصریح کرد: با حضور کارآگاهان پلیس آگاهى و بررســى صحنه جرم و جمع آورى مدارك و 
مستندات الزم، تعداد پنج نفر مظنون شناسایى و دستگیر شــدند. وى اظهار کرد: با انتقال مظنونان به محل 
پلیس آگاهى و انجام تحقیقات تکمیلى یکى از دستگیر شدگان به هویت «م» به قتل مقتول با ضربات چاقو 

اعتراف کرد. 
سردار واعظى با بیان اینکه آلت قتل نیز در منزل یکى دیگر از متهمان کشف شده است، خاطرنشان کرد: علت 

این حادثه، نزاع و درگیرى بین متهمان و مقتول بوده است.

دختر خردسالى که به همراه پدرش مشغول 
خرید کفش در یک فروشــگاه بود در اثر 
سقوط ناگهانى آینه قدى، جانش را از دست 

داد.
ســقوط آینه قدى یک فروشگاه روى سر 
دخترى خردسال موجب مرگش شد. این 
دختر دو ســاله که به همراه مادرش براى 
خرید کفش بــه فروشــگاهى در منطقه 
ریوردال در ایالت جورجیاى آمریکا رفته بود دچار این حادثه شد.«افراه سیدیک» در لحظه حادثه 
مشغول پوشیدن کفش در مقابل یک آینه قدى دو مترى بود که ناگهان آینه روى سر او سقوط 
کرد. گروه اورژانس پزشکى بالفاصله در محل حادثه حاضر شدند اما اعالم شد که کودك جانش 
را از دست داده است. بنا به گفته آتش نشــانى هنگام نصب این آینه، به نکات ایمنى توجه نشده 

و آینه کامًال بسته نشده بود. پلیس محلى آمریکا در حال تحقیقات در خصوص این حادثه است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از کشف الشه قوچ وحشى 
در قنادى شرق تهران خبر داد.

نقى میرزاکریمى گفت: حسب اطالع رســیده مبنى بر نگهدارى و فروش 
گوشــت حیات وحش در یکى از قنادى هاى تهران، موضوع در دســتور 
کارشناســان و مأموران یــگان حفاظت محیط زیســت اســتان تهران 
قرار گرفت و بعد از تحقیقات گســترده میدانى محل مورد نظر شناســایى 

شد.
  وى با اشــاره به اینکه مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان تهران 
به همراه مأمــوران انتظامى با حضور در محل نظر و بررســى آن، الشــه
یــک رأس قــوچ وحشــى را کشــف و ضبــط کردنــد، افــزود: متهم
دســتگیر و به مراجع قضائى معرفى شــد و تحقیقات الزم براى چگونگى

 شکار و انتقال دیگر عوامل این اقدام صورت خواهد گرفت.

فرمانده انتظامى زاهدان مرکز سیســتان و بلوچستان گفت: 
تیراندازى در مراســم عروسى پنج شنبه شــب در یکى از 
مناطق این شهرستان جان یک دختربچه پنج ساله را گرفت.

سرهنگ على عارف نژاد اظهار کرد: بر اساس اعالم کالنترى 
15 زاهدان ســاعت 24 پنج شنبه شــب در خیابان مرادقلى 
زاهدان در یک مراسم عروســى عده اى با پیروى از سنتى 
غلط تیر هوایى شلیک کردند. وى افزود: یکى از افرادى که 
تیرهوایى شلیک مى کرد در حین پایین آوردن اسلحه براى 
جایگزین کردن فشــنگ جدید به یک دختر بچه پنج ساله 
تیراندازى کرد و متأسفانه این کودك جان خود را از دست داد. 
وى تصریح کرد: موضوع در دست پیگیرى است و این حادثه 
تقریبًا غیر عمدى بوده و خانــواده داماد در حال رایزنى براى 

تحویل قاتل هستند.

کشف یک جسد و دستگیرى قاتل 16ساله 

قتل پسر جوان در نزاع شبانه

اجراى حکم
 قاتل بنیتا

در مرحله استیذان

تله اى براى 
سالمندان

 پاى خودپردازها 

کشته شدن کودك 5 ساله در  عروسىفروش گوشت در قنادى!  آینه قدى، جان دختر 2 ساله را گرفت 

مرد عصبانى پس از اینکه متوجه شــد پسرش ترقه 
خریده او را به قتل رســاند و دختر خود را نیز به کما 

فرستاد.
به گزارش رکنا، ماجراى این جنایت هفدهم اســفند 
سال 94 در شهرك شهید مصطفى خمینى شهرستان 
شهریار در غرب اســتان تهران فاش شد. کارآگاهان 
جنایى با حضور در محل جنایت مشــاهده کردند دِر 
خانه نیمه باز است و از همسایه هاى حاضر در محل 
شنیدند که مرد همسایه همسر، دختر 17 ساله و پسر 
12 ساله اش را زخمى کرده و با لباس خونین فرار کرده 
است. سه مجروح این حادثه قبل از حضور پلیس به 
بیمارستان منتقل شده بودند. مأموران در بررسى خانه، 
روى دیوار و کف اتاق خواب رد خون مشاهده کردند. 
تبر و میله بارفیکس خونین هم در گوشه اتاق افتاده 
بود. آثار خون و رد دســت روى در، حکایت از تالش 
یکى از فرزندان خانواده براى فرار داشــت. مأموران 
با حضور در بیمارستان متوجه شدند پسر 12 ساله به 
نام «محمدحسین» بر اثر شدت صدمات فوت کرده و 
خواهرش «فاطمه» در کماست و مادر بچه ها نجات 

یافته است.
با تحقیقات از مادر خانواده معلوم شــد که شــوهر 
خشمگین وى عامل مرگ پســرش و سوءقصد به 
جان او و دختر 17 ساله شان بوده است. مادر خانواده 
در مقابل بازپرس پرونــده قرار گرفت و گفت: «نیمه 
شب شده بود اما پدرشــان موضوع را رها نمى کرد. 
با شال و دستبند یکبار مصرف دســت و پاى پسر و 
دخترمان را بست. جفتشان را زیر کتک گرفت. او حاال 
دیگر با میله بارفیکس و تبر به جان بچه ها افتاده بود. 
کتک زدن هایش تمامى نداشت. ساعت ها بچه ها ناله 
مى کردند و او مى زدشان. پسرمان با بدنى خونین کنج 
اتاق زیر ضربات وحشیانه پدرش از درد پنجه به دیوار 
مى کشید. هربار که به میانشان مى دویدم تا مانعش 
شوم با مشت و لگد دورم مى کرد. داشت سپیده مى زد 
که به خانه مان در اسالمشهر زنگ زدم. شاید پدرى 

برادرى به دادمان برسد.»
وى ادامه داد: «وقتى خانواده ام از اسالمشهر به خانه 
ما رسیدند، دیگر صدایى از بچه ها درنمى آمد. شوهرم 
فهمید که آنها آمده اند؛ تبر و میله خونین را گوشه اتاق 
انداخت و از خانه گریخت. بچه هایم را که سوار ماشین 

مى کردند به بیمارســتان ببرند، محمدحسین اصًال 
تکان نمى خورد. یعنى نفس نداشت. فاطمه هم حال 
و روزى بهتر از اون نداشت، انگار هردو بیهوش شده 
بودند. حواسم نیست از کى شنیدم که مى گفت محمد 
حسین به بیمارستان هم نرسید و فاطمه هم فاصله اى 

تا مرگ ندارد.»
مأموران محل اختفاى متهم را زیرنظر گرفتند و روز 
بعد او را دستگیر کردند. متهم با انتقال به پلیس آگاهى 
غرب استان تهران به قتل پسرش و سوءقصد به جان 
همسر و دختر 17 ساله اش اعتراف کرد و گفت: «شب 
حادثه زمانى که متوجه شدم پســرم بدون اجازه من 
ترقه خریده و پولش را نداده اســت، عصبانى شدم و 
به جان اعضاى خانواده ام افتــادم.» با اعتراف او به 
این جنایت و سوء قصد نافرجام به جان همسر و دختر 
نوجوانش، وى بعداز بازسازى صحنه قتل روانه زندان 
شد. با گذشت دو سال از این جنایت، پرونده این متهم 

با صدور جلب به دادرسى به شعبه 17 دادگاه کیفرى 
یک استان تهران مستقر در شهریار ارسال شد.

چندى پیش او براى محاکمه از زندان به دادگاه منتقل 
شد. عامل جنایت در جلسه دادگاه نیز مدعى شد که آن 
روز چون فهمیده که پسرش ترقه خریده عصبانى شده 
و به جان وى افتاده است تا او را تنبیه کند که دیگر این 
کار را انجام ندهد که این درگیرى و کتک زدن پسرش 
منجر به مرگ او شده است. وى مدعى بود که قصدش 
قتل نبوده و فقط مى خواســته فرزندش را تنبیه کند 
که این حادثه رخ داده و دختر نوجوانش هم که قصد 

نجات برادرش را داشته مصدوم شده است.
پس از اخذ آخرین دفــاع از متهم درجلســه دادگاه 
او با تجدید قــرار قانونى به زندان بازگشــت. وى به 
علت قتل پسر خردسالش، به ده سال حبس و نیز به 
دلیل مصدوم کردن دختر نوجوانش به پرداخت دیه 

محکوم شد.

10 سال زندان، مجــازات پدرى که
 پسرش را براى ترقه کشت

عامل جنایت 
در جلسه دادگاه 
نیز مدعى شد 

که آن روز چون 
فهمیده که پسرش 

ترقه خریده 
عصبانى شده و 

به جان وى افتاده 
است تا او را تنبیه 
کند که دیگر این 
کار را انجام ندهد 
که این درگیرى و 
کتک زدن پسرش 
منجر به مرگ او 
شده است

عروس چینى در روز ازدواج با پوشیدن لباس دایناسور، 
داماد را غافلگیر و شوکه کرد.عروس خوش ذوق که 
قصد داشت جشن متفاوتى از همسن و 
ساالنش داشته باشد با پرداخت 23 دالر 
لباس بادى دایناسور «تى رکس» خرید و 
به جاى لباس سفید عروسى به تن کرد. 
تصاویر غافلگیرى داماد، هزاران بار در 
فضاى مجازى دیده شده و مورد توجه 

بسیارى از کاربران قرار گرفته است.

 لباس دایناسور بر تن عروس !
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به هنگام بى نیازى، اگر کسى از تو وام خواهد، غنیمت بشمار، 
تا در روز ســختى و تنگدســتى به تو بازگرداند، بــدان که در 
پیش روى تــو، گردنه هاى صعب العبورى وجــود دارد که حال 
سبکباران به مراتب بهتر از سنگین باران است و آن که کند رود 
حالش بدتر از شتاب گیرنده است و سرانجام حرکت، بهشت و یا 

موال على (ع)دوزخ خواهد بود. 

آگهى فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذار

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

چاپ دوم

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

تاریخى سرتیپ سدهى مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 33511224

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

اداره کل کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان

اداره کل کمیته امداد  امام خمینى (ره) استان اصفهان در نظر دارد ، امور خدمات نظافتى،  آبدارخانه ، امور انتظامات 
و نگهبانى و امور حمل و نقل دفتر استان و شهرستان هاى تابعه خود از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى واگذار 

نماید.
واجدین شرایط که داراى تاییدیه صالحیت از اداره کار و امور اجتماعى و جهت امور انتظامات داراى صالحیت از 
موسسه انتظام و نیروى انتظامى کشور و سایرمدارك معتبر فعالیت در زمینه هاى فوق هستند مى توانند از تاریخ 
1396/12/20 لغایت 1396/12/24جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت سامانه الکترونیکى دولت(ستاد ایران) به 

آدرس  https://www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.
1- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات : پایان وقت ادارى 1397/01/08 

2-تاریخ بازگشایى پیشنهادات پاکت ج : ساعت 10 صبح شنبه مورخ 1397/01/18
3- شماره فراخوانهاى واگذارى 200965128000002،200965128000001و200965128000003

4-نشانى تحویل پاکت الف : اصفهان ، خیابان فردوسى ، نبش منوچهرى ، اداره کل کمیته امدادامام خمینى (ره)، 
اداره پشتیبانى

تلفن : 32227713  031
هزینه آگهى مناقصه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگهى مزایده عمومى

حمید شهبازى- شهردار هرند

نوبت اول

شهردارى هرند با استناد به مجوز شماره 259 مورخ 96/06/14 شوراى 
اسالمى شهر هرند در نظر دارد واگذارى حق بهره بردارى از 400 مترمربع 
زمین واقع در پارك نگین کویر به منظور تهیه و نصب مجموعه تفریحى 
را با قیمت پایه ماهیانه 2/000/000 ریال از طریق مزایده عمومى به صورت 
اجاره به مدت یکسال واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت 
آگهى مزایده و کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ 97/01/18 به شهردارى 

هرند  مراجعه و یا با تلفن 46402366- 031 تماس حاصل نمایند.

آگهى تجدید مزایده عمومى نوبت دوم 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر مجلسى

چاپ اول

شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 96/440 مورخ 96/11/16 شوراى محترم اسالمى شهر مجلسى، یک 
باب چایخانه، آالچیق و دریاچه واقع در بوستان ارم شهر مجلسى را با قیمت پایه کارشناسى جمعاً به مبلغ 144,000,000 ریال 
براى مدت یکسال شمسى و هر سه مورد به یک پیمانکار از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقیقى و یا حقوقى واجد شرایط 
واگذار نماید. بنابراین از کلیه اشخاص مذکور دعوت مى گردد، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهى، جهت اخذ 

اسناد مزایده به امور قراردادهاى شهردارى مجلسى مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مزایده:  

1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند.  
2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 7,200,000 ریال معادل 5 ٪ کل مبلغ کارشناسى تحت عنوان سپرده   
شرکت در مزایده به حساب شماره 110309651009 شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مجلسى اقدام  و یا ضمانت نامه 

بانکى معتبر ارائه نمایند.
3- در صورتى که برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع   

شهردارى مجلسى ضبط خواهد شد.
4- شهردارى در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.  

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى مجلسى به نشــانى www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با   
شماره تلفن 52472852-031 (امور عمرانى شهردارى) تماس حاصل نمائید.
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شهردار نجف آباد در نشستى خبرى به تشریح اقدامات انجام 
شده و در حال انجام و همچنین زیباسازى شهر براى استقبال 

از مهمانان نوروزى پرداخت. 
مسعود منتظرى ابتدا از تعامل رسانه ها با شهردارى در اطالع 
رسانى به موقع و تزریق امیدوارى به مردم و انتقادات سازنده 
در سال جارى قدردانى کرد و گفت: شــهردارى نجف آباد 
مستقیم و تنگاتنگ در سطح شهر در راستاى انجام کار فعالیت 
داشته و از سوى شهروندان زیر ذره بین قرار دارد و تالش همه 
همکاران در شهردارى نجف آباد در بخش هاى مختلف، اگر 
مطلوب صورت پذیرد آرامش را به ارمغان مى آورد و این امر 
مسئولیت ما را بسیار سنگین مى  کند. این درحالى است که 

شهردارى باید درآمد کسب کرده و در شهر هزینه کند. 
وى افزود: شهردارى علیرغم کمبود منابع مالى، باید فعالیت 
خود در بخش هاى اتوبوسرانى، متوفیات، خدمات شهرى و... 
را روزانه پیگیرى کند و انجام دهد و این بخش هایى اســت 
که تعطیل بردار نیست و باید به مردم خدمات بدهد و درآمد و 

هزینه ها مدیریت شود. 
شهردار نجف آباد نتیجه همدلى، همکارى و همیارى همه 
کارکنان شهردارى و تعامل سازنده در بخش اجرا و نظارت و 
مدیریت شورا را ارائه خدمات مطلوب به مردم دانست و از همه 

همکاران و اعضاى شورا تشکر کرد. 
منتظرى در ادامه، با اشاره به پروژه هاى در دست اجرا و اجرا 
شده، اذعان کرد: تقاطع غیرهمسطح شــهیدان حجتى از 
پروژه هاى بزرگ در شهر نجف آباد است و با توجه به اینکه 
ورودى هاى شهر نجف آباد باید ساماندهى مى شد و از طرفى 
شهردارى طرحى را ســلیقه اى آماده نمى کند و طرح ها و 
پروژه هاى با این وسعت معموًال در شوراى ترافیک شهرستان 
و استان و... تصویب مى شود این طرح نیز تصویب و ابالغ و 
کار شروع شــد که براى اجراى آن بیش از ده میلیارد تومان 
زمین تملک شد و به صورت امتیازى، ملکى و ریالى به مالکین 
پرداخت شد. همچنین جابه جایى تأسیسات برق، فیبر نورى، 

لوله هاى بزرگ آب و... نیز صورت گرفت. 
منتظرى با بیان اینکه براى اجــراى عملیاتى پروژه مذکور 
حدود 14 میلیارد تومان پیش بینى شــده اســت به احجام 
ســنگین در اجراى این پروژه اشــاره کرد و گفت: در پروژه 
تقاطع غیرهمسطح شهیدان حجتى که طول کل آن 1369 
متر است، 175 هزار متر مکعب خاکبردارى، نصب 352 عدد 
شمع، 1050 تن آرماتوربندى، ده هزار و 700 مترمکعب بتن 
ریزى، 656 هزار مترمربع آسفالت، 23 هزار مترمربع احداث 
فضاى سبز و... انجام شده است و در این مدت در طول پروژه، 

ایمنى رعایت و حادثه اى جانى و جرحى نداشتیم. 
شــهردار نجف آباد اظهار کرد: تالش داریم تا پروژه تقاطع 
غیرهمسطح شهیدان حجتى تا پایان ســال جارى به بهره 

بردارى برسد. 
وى خاطرنشان کرد: فاز سوم ســاختمان پایانه شهردارى 
نجف آباد نیز در پنج طبقه با زیربناى 4300 مترمربع با هزینه 
70 میلیارد ریال در حال انجام است و واحدهاى اتوبوسرانى، 
تاکسیرانى، مشارکت ها، نوسازى و بهسازى، پایانه جنوب و... 
در این ساختمان مستقر خواهند شد تا ما خود در شهردارى، 
از این طریق در کاهش ترافیک در سطح شهر نقش داشته 
باشیم و امید داریم این ساختمان تا پایان سال جارى به بهره 

بردارى برسد. 
منتظرى بلوار شهدا را از دیگر پروژه هاى در دست اجرا خواند و 
گفت: براساس برنامه ریزى هاى انجام شده، تعریض خیابان 
شهدا حدفاصل آیت تا شهدا به طول 500 متر و عرض 25 متر 
با هزینه 1/5 میلیارد ریال در حال اجراست که حداکثر تا اوایل 

سال آینده به بهره بردارى خواهد رسید. 
وى همچنین پروژه شهربازى سرپوشیده با سرمایه گذارى 
بخش خصوصى را با 3800 مترمربع پارکینگ از دیگر پروژه 
ها برشمرد و افزود: بخش خصوصى در اجراى این پروژه 40 
میلیارد ریال سرمایه گذارى کرده است که آورده شهردارى 
باید به آن اضافه شود که در سال آینده بهره بردارى مى شود. 
منتظرى احداث بلوار بسیج، اجراى تقاطع شریعتى و خاقانى، 

پارك بهاران و... را از دیگر پروژه ها در سطح شهر نجف آباد 
برشمرد. 

وى گفت: فاز اول کشتارگاه صنعتى نجف آباد تکمیل شده 
و براى اجراى فاز دوم آن که تجهیز کشتارگاه و ابنیه و سازه 
است مناقصه برگزار مى شود تا عمًال کار آغاز شود. منتظرى 
سالن هاى کشــتار در دو طبقه به مساحت 2650 مترمربع، 
ســردخانه 2150 مترمربع، ســالن تبدیل ضایعات با 760 
مترمربع، ادارى با 530 مترمربــع و... را از ویژگى هاى این 
کشتارگاه دانست و افزود: تا امروز 470 تن فوالد در سازه ها 
به کار رفته که امید است در سال 1398 به بهره بردارى برسد. 
شهردار نجف آباد اظهار کرد فاز اول بوستان زندگى، کار بزرگ 
در دست اجراى شهردارى در محور گردشگرى است که سال 
آینده به بهره بردارى مى رسد. همچنین در باغ موزه شهر در 
فاز دوم، 11 مجموعه سنتى به صورت اتاق پیش بینى و آماده 
شده است، که فاز اول آن نیز سال گذشته افتتاح شده بود و 

آماده استفاده براى مسافران نوروزى خواهد بود. 

وى از شهروندان نجف آبادى خواست تا شهردارى را در احیاى 
فضاى سبز یارى دهند و ابراز کرد: امسال براى اولین بار کشت 
گل الله، براى زیباسازى شهر انجام شد ولى متأسفانه برخى 
از شهروندان به این گل ها آسیب زدند و الزم است مردم در 

نگهدارى شهر سهیم باشند. 
منتظرى شعار سال 97 شــهردارى نجف آباد را «سال 97، 
نجف آباد شهرى متفاوت» اعالم کرد و گفت: در سال 97، 
تحولى اساســى در ارائه خدمات رسانى به شهروندان ایجاد 

خواهد شد.
وى در ادامه بــا بیان اینکه از شــهریور ماه ســال جارى، 
برنامه ریزى در حوزه زیباســازى به صورت تخصصى تر با 
بهره گیرى از نقطه نظرات مشاوران آغاز شده است و حتى 
از هنرمندان که ایده هاى بسیار خوبى هم داشتند دعوت به 
همکارى شد، گفت: المان هاى مفهومى و دایمى براى هر 
منطقه نصب و تا 29 اسفند سال جارى همه مناطق داراى 
المان، نورپردازى و... خواهند شــد. همچنین ستاد اسکان 

مسافران نوروزى، آماده ارائه خدمات به مهمانان و مسافران 
نوروزى است. ضمنًا کیوسک هاى اطالع رسانى پیش بینى 
شده است و در نوروز برگزارى جشــن با حضور هنرمندان، 

بازى هاى بومى محلى و... به اجرا گذاشته مى شود.
منتظرى جمعیت نجف آباد را 250 هزارنفر اعالم کرد و افزود: 
براساس طرح جامع، محدوده شهر نجف آباد شش هزار و 400 

هکتار و حریم شهر 25 هزار و 278 هکتار است. 
منتظرى در پاسخ به ســئوالى مبنى بر اینکه در دوره آینده، 
کاندیداى مجلس شوراى اسالمى خواهید شد اظهار کرد: من 
همواره امروز را مى بینم و به فردا و پس فردا فکر نمى کنم و 
امروز خادم مردم هستم و براى توسعه و ارائه خدمات مطلوب 
به شهروندان تالش و فکر مى کنم و سعى دارم پروژه هاى 

مختلف را اجرایى کنم و به چیزى جز اینها نمى اندیشم.
وى اضافه کرد: در سطح شهر نجف آباد، در هر خیابانى که 
شبکه فاضالب اصلى اجرا و انشعابات آن زده شود، شهردارى 

آسفالت را عملیاتى خواهد کرد. 
■■■ 

رئیس شوراى اســالمى نجف آباد هم گفت: فعالیت رسمى 
اعضاى شــورا در دوره پنجم عمًال از اول شهریورماه سال 
جارى با انتخاب شهردار نجف آباد از بین هفت گزینه نهایى، 
آغاز شد که شهردار فعلى با اکثریت آراء اعضا، فعالیت خود را 

شروع کرد.
مجتبى گودرزى افزود: در دوره پنجم شــوراى اســالمى 
نجف آباد تاکنون 48 جلسه رسمى، 45 جلسه کمیسیون فنى 
و عمران و 45 جلسه کمیسیون فرهنگى و اجتماعى برگزار 
شده و اکثر مصوبات شورا نیز اجرایى شده است که مهمترین 

آن پیش بینى بودجه سال 97 بود.
وى بودجه سال 96 را صد میلیارد تومان نقدى و 20 میلیارد 
تومان غیرنقدى اعالم کرد و گفت: طى 9 ماه گذشــته، 92 
درصد بودجه ســال جارى تحقق یافته است و تا پایان سال 
کل بودجه تحقق مى یابد. البته پیش بینى بودجه شهردارى 
براى سال آینده، 115 میلیارد تومان نقدى و 20 میلیارد تومان 

غیرنقدى اســت که این بودجه، غیر از بودجه سازمان هاى 
وابسته است. 

رئیس شوراى اسالمى نجف آباد معتقد است رویکرد شورا در 
این دوره تعامل با شهردارى، شفافیت در کارها و اطالع رسانى 
به مردم است. گودرزى گفت: تمام جلسات شوراى اسالمى 
نجف آباد در سایت شهردارى بارگذارى شده و به اطالع مردم 
مى رسد و منشورى نیز در همین راستا در شورا در حال تهیه 

است.
رئیس شوراى اســالمى نجف آباد، سیاست شــورا را اتمام 
پروژه هاى نیمه تمام شهردارى در سال هاى گذشته و اجراى 
پروژه هاى جدید بیان کرد و از فعال کردن دفتر مشارکت ها در 
شهردارى خبر داد و افزود: ما براى سرمایه گذاران در نجف آباد 
فرش قرمز پهن کرده ایم که امید است شاهد حضور گسترده تر 

بخش خصوصى در شهر باشیم.
گودرزى تصریح کرد: مردم نجف آباد، مردمى شــهیدپرور، 
فرهیخته و قدرشناس بوده و در کشور نمونه هستند و خدمت 

به این مردم براى ما افتخار است. 
وى ادامه داد: شــهردارى نجف آباد، نقش مادر را در شــهر 
براى شهروندان ایفا مى کند و بدون چشمداشت به صورت 
شبانه روزى به ارائه خدمات مى پردازد و مردم نیز از عملکرد 
شهردارى رضایت دارند که امید داریم بتوانیم همه با هم، شهر 

را به خوبى بسازیم.
■■■ 

قائم مقام شــهردار و معاون مالى ادارى شهردارى نجف آباد 
هم گفت: کل بودجه پیش بینى شده شــهردارى نجف آباد 
به صورت نقدى و غیرنقدى 135 میلیارد تومان بوده، که 15 

درصد نسبت به سال گذشته افزایش دارد.
محمد مغزى اظهار کرد: رونمایى از نرم افزار پرداخت عوارض 
خودرو با حضور سردفتران و دفترداران در نجف آباد برگزار شد.

وى همچنین گفت: ما براى م همانان نوروزى، برنامه هاى 
متنوعى را تــدارك دیده ایم و پیش بینى مى شــود پذیراى 

مسافران زیادى در نوروز باشیم.

شهردار نجف آباد در گفتگو با اصحاب رسانه تأکید کرد

طرح هاى شهردارى نجف آباد سلیقه اى نیست
ساسان اکبرزاده
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افتتاح خط تولید فیلتر هواى 
خودرو در زندان گلپایگان

رئیس اداره زندان گلپایگان گفت: با احداث کارگاه 
تولید فیلتر هواى خودرو با سرمایه گذارى بالغ بر یک 
میلیارد تومان در زندان گلپایگان، اشتغال 35 مددجو 

فراهم شده است.
غالمحســن حبیبى اظهــار داشــت: کارگاه تولید 
فیلترهاى هوا در خودرو با مشارکت بخش خصوصى 
با ســرمایه گذارى بالغ بر یک میلیارد تومان احداث 

شده است.  
وى گفت: با توسعه این کارگاه تولیدى در سه شیفت 

کارى، اشتغال به تعداد 150 نفر خواهد رسید.

فردا؛ نوروز در آینه نجوم 
بررسى مى شود

برنامه صدو هفتاد و هفتم باشگاه نجوم اصفهان، فردا 
ساعت 17 از سوى مرکز نجوم ادیب برگزار مى شود.

اکبر زمانى، پژوهشــگر تاریخ نجوم در صد و هفتاد 
و هفتمین نشست باشــگاه نجوم اصفهان به بیان 
مطالبى با محوریت «نوروز در آینه نجوم» مى پردازد. 
نوروز دقیقًا زمانى است که خط نصف النهار هریک 
از شهرها پس از 365 روز و پنج ساعت و 48 دقیقه 
و 48 ثانیه از زمان تحویل قبلى  سال گذشته سپرى 
شود، دوباره تحویل ســالى نو فرا مى رسد، البته باید 
توجه داشت که ســال را 365 روز و هر چهار سال و 
گاهى هر پنج سال نیز کبیسه یعنى 366 روز محاسبه 

مى کنند.
این نشست، از سوى مرکز نجوم ادیب، روز دوشنبه 
21 اسفندماه(فردا) ســاعت 17 در محل کتابخانه 

مرکزى واقع در خیابان باغ گلدسته برگزار مى شود.

پرداخت مطالبات  فرهنگى ها 
تا قبل از عید 

مدیر آموزش و پرورش شهرســتان اردستان گفت: 
با رایزنى و جلسه اى که با معاونان بازرسى اداره کل 
داشــتیم، بخش زیادى از مطالبات نیروهاى برون 
ســپارى آموزش و پرورش تا قبــل از عید پرداخت 

مى شود.
عیسى شفیعى افزود: در موضوع مطالبات نیروهاى 
برون سپارى طرف حساب اداره آموزش و پرورش 
اردستان، شرکت طرف قرارداد است و در حال حاضر 
این شــرکت بیش از یک میلیارد ریال به نیروهاى 

تحت اختیار آموزش و پرورش بدهى دارد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردستان با اشاره 
به اینکه بخش زیادى از مطالبــات نیروهاى برون 
سپارى از ســال هاى گذشته اســت، افزود: در حال 
حاضر آموزش و پرورش اردستان 11 نیروى برون 

سپارى دارد.

 همایش «پرستارى در 
بیمارى هاى مزمن» در دهاقان

نخستین همایش ملى«پرســتارى در بیمارى هاى 
مزمن» در دانشــگاه آزاد اســالمى واحد دهاقان 

برگزار شد.
در این همایش بیش از 60 مقاله بــه دبیرخانه این 
همایش بــا محورهایى همچــون کیفیت زندگى 
و بیمارى هــاى مزمــن، تغذیــه و بیمارى هــاى 
مزمن، ســالمندان و بیمارى هاى مزمن، کودکان 
و بیمارى هــاى مزمــن، راه هــاى پیشــگیرى و 
کنترل بیمارى هــاى مزمن، بیمار هــاى مزمن و 
مراقبت هاى پرستارى، توانبخشى در بیمارى هاى 
مزمن، بیمارى هاى مزمن و هزینــه هاى درمانى، 
بیمارى هــاى مزمــن و ســالمت روان ارســال

 شد.

احداث باغ بانوان در تیران،از 
نیازهاى این شهرستان است

على رحمانى، فرماندار تیران و کرون گفت: احداث 
باغ بانوان در تیران و کرون به عنوان بسترى براى 
نشــاط، یکى از نیازها و اولویت هاى این شهرستان 

است

خبر

همزمان با سراسر کشور ، ثبت نام مراسم معنوى اعتکاف 
در استان اصفهان آغاز شد.

مدیر روابط عمومى ســازمان تبلیغات اسالمى استان 
گفت: مراســم پرفضیلت اعتکاف با 10درصد افزایش 
ظرفیت در مقایسه با سال گذشته، در بیش از 500مسجد 

استان برگزار مى شود . 
على مرادى با بیان اینکه ثبت نام این مراســم تا پایان 
امسال ادامه دارد، افزود: متقاضیان مى توانند براى کسب 
 akefin.com اطالعات بیشــتر و ثبت نام به نشانى

مراجعه کنند. 
وى با بیان اینکه همزمان با این مراســم معنوى، طرح 

«با قــرآن در زالل احکام » نیز در مســاجد اســتان با 
همراهى معتکفین برگزار مى شــود، گفت: اجراى زنده 
تالوت قرآن و اذان، اصــالح قرائت نماز معتکفان، ختم 
کامل قرآن و تالوت ترتیــل عمومى از برنامه هاى این 

طرح است.
مدیر روابــط عمومــى ســازمان تبلیغات اســالمى 
اســتان اصفهان افــزود: مراســم معنــوى اعتکاف 
11 تا 13 فروردین ســال آینــده در اصفهــان برگزار 

مى شود. 
سال گذشته بیش از 80هزار اصفهانى در مراسم معنوى 

اعتکاف شرکت کرده بودند

شهردار اصفهان گفت: ایام نوروز امسال چندین نقطه از 
شهر اصفهان به اینترنت رایگان پر سرعت مجهز مى شود 
تا مردم و مسافران نوروزى از این امکان و تسهیالت ویژه 

برخوردار شوند.
قدرت ا...نوروزى اظهار کرد: ستاد تسهیالت خدمات سفر 
شهر اصفهان آمادگى کامل دارد تا در ایام نوروز بهترین 
خدمات را به مســافران نوروزى ارائه کنــد. وى با بیان 
اینکه در روزهاى پایانى سال شهردارى براى میزبانى از 
مسافران نوروزى تدارکات الزم را فراهم کرده است، از 
تمام شهروندان اصفهانى خواست در این مسیر شهردارى 
را همراهى کنند تا از مســافرانى که شهر اصفهان را به 

عنوان مقصد ســفر خود در نوروز 97 انتخاب کرده اند، 
استقبال و میزبانى خوبى انجام شود.

وى بیان داشت: در این روزها که البته روزهاى شادمانى 
است و شادى حق مردم است، دوست داریم لبخند را بر 
لبان تمام مردم ببینیم، اما باید همه تالش کنیم تا در کنار 
این شادى ها احترام به حقوق دیگران را رعایت کنیم و 
سالمتى دیگران، حفاظت از محیط زیست و حضور در 

کنار خانواده ها را موضوع جدى بدانیم.
نوروزى ادامه داد: تمام تالش شهردارى اصفهان تحقق 
قولى است مبنى بر تکمیل خط یک قطار شهرى اصفهان 

تا پایان سال و رسیدن قطار به ایستگاه صفه.

مسافران نوروزى اینترنت 
رایگان دریافت مى کنند

آغاز ثبت نام معتکفین 
در اصفهان

اعظم محمدى

یکى از شیرینى جات معروف اصفهان، پولکى است که به عنوان یک 
سوغات مخصوص اصفهان شناخته شده است.علیرضا شیروانى، رئیس 
اتحادیه تولید و فروش قند، پولک و نبات شهرستان اصفهان در گفتگو 
با نصف جهان ضمن بیان اینکه پولکى برند اصفهان است و جزو 12 اثر 
فرهنگى ناملموس اصفهان به ثبت رسیده است، از وضعیت عرضه و 

تقاضا و نرخگذارى قیمت پولکى در شب عید سخن گفت.
برچه مبنایى پولکى با برند اصفهان شــناخته و 

معروف شده است؟
با توجه به شــرایط آب و هوایى، پولکى فقط تولیدى شــهر اصفهان 
است و از این حیث، ســازمان میراث فرهنگى سال 92 آن را جزو 12 
اثرفرهنگى ناملموس اصفهان اعالم کرد و در فهرست آثار ملى کشور 

به ثبت رساند.
وضعیــت کیفى تولیــدات پولــک و نبات در 
شهرستان اصفهان را چگونه ارزیابى مى کنید؟

در حال حاضر217 واحد صنفى پروانه دار و 20 واحد دردســت اقدام   
درشهرستان اصفهان مشــغول به تولید و فروش قند، پولک و نبات 
هستند  که این واحدها بر حسب کیفیت تولید و تعداد کارگر طبقه بندى 
مى شوند. از این تعداد، سه واحدصنفى تولید پولک و نبات نسبت به سایر 

واحدها از کیفیت بهتر و تعداد کارگر بیشتر برخوردار است. 
پولکى برند شــهر اصفهان اســت یا استان 

اصفهان؟

با صراحت بگویم صنف پولک و نبات در شهرستان اصفهان مستقل 
است در حالى که درشهرســتان هاى دیگر استان، در کنار شغل هاى 
دیگر یک اتحادیه را تشــکیل مى دهد. مثًال در خمینى شهر اتحادیه 
گز و شیرینى و بســتنى و پولک و نبات یک صنف را تشکیل مى دهد 
که فعالیت آنها در یک مسیر نیست. همچنین در شهرستان دهاقان، 
اتحادیه نانوایان، پیتزا و پولک و نبات یک صنف را تشکیل داده که نوع 
فعالیت آنها هیچ ســنخیتى با هم ندارد و مهمتر اینکه پولکى تولیدى 

این شهرستان ها در اصفهان هم توزیع مى شود که از نظارت ناکافى 
برخوردار است. پس براى بهبود کیفیت و نظارت الزم بر تولید پولک 
و نبات شهرستان هاى دیگر خواستار استانى شدن اتحادیه شهرستان 
اصفهان هســتیم تا هم میراث ناملموس حفظ شــود و هم با کیفیت 
باالیى به بازار عرضه شود. با این تفاســیر باید گفت پولکى فقط برند 

شهر اصفهان است.
آیا  این برند در شب عید گران مى شود؟

شش ماهى است که هر کیلو پولکى در شــهر اصفهان بین 4000 تا 
5000 تومان عرضه مى شود و این قیمت ها تا پایان فروردین ماه 97 
ثابت مى ماند و در صورت مشاهده  هر گونه افزایش خود سرانه قیمت 

پولک و نبات توسط واحدهاى صنفى، با خاطیان برخورد مى شود.
نرخ گذارى قیمت شــکر به عنوان مواد اصلى 
تولید پولکى درشهرستان اصفهان چه وضعیتى 

دارد؟
 با توجه به اینکه قیمت هر کیلو شکر در شش ماه نخست امسال 2520 
تومان بود، دولت  در شهریور ماه نرخ جدیدى را مصوب کرد که معادل 
200 تومان به قیمت ها اضافه شد. یعنى نرخ هر کیلو شکر طبق مصوبه 
دولت به 2720 تومان افزایش یافت و در حال حاضر شکر باهمین قیمت 

در بازار عرضه مى شود و به شهرهاى دیگر نیز صادر مى شود. 
از دیدگاه شــما مهمترین مشکل صنف پولک و 

نبات در سطح استان چیست؟
متأسفانه  در شهرستان هاى دیگر پولک و نبات اتحادیه مستقلى ندارد و 

هم صنف شغل هایى است که سنخیت کارى با هم ندارند!
توصیه شــما به مصرف کنندگان پولک و نبات 

چیست؟
مردم باید پولک و نبات مصرفى  را از واحدهاى معتبر تولید کننده پولک 
و نبات  تهیه کنند. متأسفانه واحدهایى نامعتبر در اطراف شهر اصفهان در 
روستاها اقدام به تولید غیر مجاز پولک و نبات مى کنند و به صورت عمده  
در شهر اصفهان عرضه مى کنند. این واحدها تحت نظارت جایى نیستند 

و مورد تأیید اتحادیه و مرکز بهداشت هم قرار نگرفته اند.    

 رئیس اتحادیه تولید و فروش قند، پولک و نبات شهرستان اصفهان تأکید  کرد:

پولکى، فقط برند شهر اصفهان است

رئیس اتاق اصنــاف اصفهان گفت: کارگــروه تنظیم 
بازار، پیش خرید و خرید شــب عید را انجام داده است تا 
در صورت نیاز به بازار ورود کــرده و فرآیند تنظیم بازار 

را انجام دهد.
رســول جهانگیرى از تشــکیل کارگروه تنظیم بازار به 
مدیریت استاندار اصفهان خبر داد و اظهار کرد: کارگروه 
تنظیم بازار پیش خرید و خرید شب عید را انجام داده است 
تا در صورت نیاز، به بــازار ورود کند و فرآیند تنظیم بازار 

را انجام دهد.
وى افزود: فعالیت بازرســى از اول اسفند شروع شده و 
بحث بازرسى بازار شــب عید نیز از 15 اسفند آغاز شده 

است و تا پایان فروردین  ماه ادامه خواهد داشت.
رئیس اتــاق اصناف اصفهــان بیان کرد: بازرســى ها 
دربرگیرنده مواردى نظیر بحث نظارتى، پاسخگویى به 
شکایت مردم و رصد بازار است و همچنین گزارش هایى 
که بازرســى اتاق اصناف ارائه مى کنــد را به دبیرخانه 

کمیسیون تنظیم بازار انتقال مى دهیم.
وى تأکید کرد: به  رغم بازرسى هایى که صورت مى گیرد، 
هیجانات بازار شب عید امرى اجتناب ناپذیر است و بحث 
عرضه و تقاضا مى تواند بــازار محصوالت را به  صورت 

موقت از تعادل خارج کند.
جهانگیرى در همین راستا توضیح داد: به طور مثال تقاضا 
براى خرید آجیل و خشــکبار در طول سال چندان زیاد 
نیست و به  طور معمول به مناسبت هاى خاص نظیر عید 

نوروز و شب یلدا محدود مى شود.
وى تصریح کرد: در حال حاضر مایحتــاج مردم اعم از 
کاالهاى اساسى و چه میوه و اقالم شــب عید به وفور 
موجود اســت و هیچ نگرانى از بابت کمبود این اقالم در 

ایام عید وجود ندارد.
رئیس اتاق اصناف اصفهان به مشکالتى که در سنوات 
گذشته به دلیل کمبود برخى اقالم نظیر پرتقال ایجادشده 
بود، اشاره کرد و گفت: در سال جارى پیش بینى مى شود 
به دلیل مساعد بودن شرایط آب و هوایى و ذخیره مناسب 
این محصوالت در انبارها، مشکلى از بابت کاهش عرضه 

و یا افزایش قیمت وجود نداشته باشد.
وى در پایان اظهار کرد: مردم به  منظور تهیه اقالم مورد 
نیاز شب عید خود هیچ نگرانى نداشته باشند و به  منظور 
پیشگیرى و مقابله با هرگونه تخلف احتمالى، بازرسى ها 

به  صورت منسجم در حال انجام است. 

نصف جهان  باز هم یک اعتراض دیگر به خشونت کشیده 
شــد؛ این بار در ورزنه و تجمع کشاورزانى که چند سالى 
ا ست براى رساندن صدایشــان به گوش مسئوالن، در 
مبادى ورودى شــهر تجمع مى کنند، کمــى بعد راه را 
مى بندند و دست آخر به سراغ خطوط انتقال آب مى روند 

و با مقابله شدید مأموران مواجه مى شوند!
این روال چندین سال است که در اصفهان تکرار مى شود. 
اعتراض شدید کشاورزان شرق استان اصفهان که حقابه 
شان را طلب مى کنند، اما پاســخ نمى گیرند و در نهایت 
به اصطکاك با مأموران مى رسند و در نتیجه دایر شدن 
فضاى امنیتى، به خانه هایشان باز مى گردند. اتفاقى که 
تکرار آن از دو سه هفته پیش استارت خورد. با اعتراضاتى 
پراکنده که پس از اظهار نظر مسعود میرمحمد صادقى، 
مدیرعامل شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان، رنگ 
و بوى متفاوتى گرفت و جدى تر شد. با سخنى که حکم 
ریختن آب پاکى روى دســت کشاورزان شرق اصفهان 
داشت. اینکه براى کشت بهاره خبرى از آب و پرداخت 

حقابه آنها نیست.

قطع موقت آبرسانى به یزد
گفتنى است روز جمعه در پى حوادث در ورزنه و انداختن 
دو تیر برق، موقتًا جریان انتقال آب به اســتان یزد قطع 
شد. ایرنا نوشت: نیروهاى انتظامى با حضور به موقع، از 
تخریب تأسیسات انتقال آب زاینده رود به یزد در حوالى 
ورزنه، جلوگیرى و معترضان را متفرق کردند. این افراد که 
گفته مى شود از کشاورزان شرق اصفهان بودند، پیش از 
ظهر روز جمعه با حضور در اطراف روستاى باقرآباد از توابع 
ورزنه، در اقدامى اعتراضى به مشــکل کمبود آب، قصد 
تخریب تأسیسات انتقال آب زاینده رود به یزد را داشتند.

به گفته منابع مطلع، این افراد که برخى از آنان سنگ و 
چوب و ترقه همراه داشتند قبل از هرگونه اقدام، با مقابله 
یگان ویژه و نیروهاى انتظامى و پرتاب گاز اشک آور روبه 

رو و پراکنده شدند.
برخى منابع آگاه، از مجروح شدن چهار تا پنج نفر در این 
اعتراضات خبر دادند که به گفتــه آنها، یکى از این افراد 
مجروح و براى درمان به بیمارستان هاى اصفهان منتقل 

شده است.
همچنین بر اساس گزارش هاى رسیده، افراد معترض 
در محل تأسیسات آب انتقالى یزد، به برخى از تأسیسات 
شبکه برق و تیرهاى برق آسیب رساندند که باعث اختالل 
در شبکه برق رسانى و آبرسانى ورزنه شده است. بر اساس 
گزارش هاى رسیده، جمعى از مسئوالن استان از جمله از 
فرماندارى و نیروى انتظامى استان براى آرام کردن آنها 

در این محل حضور یافتند.
پارســال در آبان مــاه و در ســال91 نیــز گروهى از 
کشاورزان شــرق اصفهان اقدام به شکستن لوله هاى 

انتقال آب زاینده رود به یزد کردند که منجر به درگیرى 
آنها با نیروى انتظامى و مجروح شــدن تعدادى از آنها

 شد.

هجوم افراد ناشناس به امام جمعه
حجت االسالم و المســلمین امیر حجتى فرد، امام جمعه 
شهر اژیه نیز در رابطه با هجوم افراد ناشناس به خودروى 
وى گفت: حوالى ســاعت 18 روزجمعه براى اقامه نماز 
مغرب و عشــاء از پل ورودى اژیه که یگان ویژه در آن 
مستقر شده بو،د با خودروى سوارى عبور کردم و به تجمع 
کشاورزان رسیدم. وى افزود: به همراه همسر و فرزندم 
با خودروى سوارى قصد عبور از محل براى اقامه نماز را 
داشتیم و براى همین از مسیر بین کشاورزان عبور کردیم 

که ناگهان سنگ هایى به ماشین پرتاب شد. 
وى تصریح کرد: وقتى تعداد سنگ ها زیاد شد و شیشه 
عقب و شیشه عقب سمت راننده شکست، پیاده شدم و 
یادآور شــدم که من با خانواده هستم تا به ماشین سنگ 

پرتاب نکنند.
حجت االســالم و المســلمین حجتى فــرد گفت: در 
این حادثه یک ســنگ به ســر همســرم اصابت کرد 
و اکنــون به بیمارســتان الزهــرا(س) اصفهان منتقل 

شده است.

اختصاص منابع اســتانى بــراى بهبود 
معیشت کشاورزان تا سه شنبه

استاندار اصفهان گفت: تا سه شــنبه این هفته منابعى را 
در اختیار خواهیم داشــت که این منابع از داخل استان 
اصفهان تأمین مى شود و در اختیار کشاورزان قرار خواهد 
گرفت تا کشاورزان نگرانى کمترى براى شب عید خود 

داشته باشند.
محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه بخش قابل توجهى از 
نگرانى هاى مردم بابت عملى نشــدن وعده مسئوالن 
اســت، افزود: به مردم در این خصــوص حق مى دهم 
چراکه وقتى وعده اى از یک مسئول مى شنوند و بعد به 
آن وعده عمل نمى شود، طبیعى است که مردم نگران و 

ناراحت شوند.

آب آشامیدنى استان یزد از صبح دیروز قطع 
شد

نماینده مردم یزد در مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه 
در حال حاضر یک استان آب آشامیدنى ندارد، نسبت به 
ایجاد بحران هاى اجتماعى در اســتان یزد در پى قطعى 

آب هشدار داد.
ابوالفضل موسوى بیوکى با اشاره به قطع آب آشامیدنى 
استان یزد، گفت: آب آشامیدنى استان یزد از صبح دیروز 

قطع شده اســت و امیدواریم هرچه سریع تر این مشکل 
حل شود.موسوى ادامه داد: با توجه به اینکه امسال میزان 
بارش ها در کشور کم شــده بود وزارت نیرو در اقدامى، 
10 درصد از آب آشــامیدنى اســتان اصفهان و یزد را از 
حجم آب ذخیره اى که پشت ســد زاینده رود است، کم 

کرد.
وى یادآور شــد: آبى که در حال حاضر از زاینده رود به 
استان یزد منتقل مى شود، براى آشامیدن است و اگر این 
آب قطع شود، کل آب آشامیدنى استان قطع مى شود. وى 
ادامه داد: قبًال آب زاینده رود به سمت باتالق گاوخونى 
مى رفت و سفره هاى زیر زمینى سیراب مى شد و ما آب 
آشامیدنى استان یزد را از این سفره هاى زیرزمینى تأمین 
مى کردیم و مشکلى هم نداشتیم؛ اما از آنجایى که انتقال 
آب به سمت گاوخونى قطع شــد، آب از طریق لوله به 

استان یزد انتقال مى یابد.
این عضو فراکسیون امید مجلس افزود: باید حرف هاى 
مردم اســتان اصفهــان نیز شــنیده شــود و دولت به 
تکلیفش براى جبران خسارت کشــاورزان این منطقه 
که در پى خشکســالى هاى چندســال اخیر بوده است 
عمل کند؛ چرا که اگــر دولت این خســارت را مى داد 
قطعًا مردم این اســتان پیگیر قطع انتقــال آب به یزد

نبودند.

روز جمعه در ورزنه چه گذشت؟

نگرانى در اصفهان، قطع آب در یزد
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان:

قیمت محصوالت
 مناسب است



١٠استان ٣١٨١يك شنبه  ٢٠ اسفند  ماه   ١٣٩٦ سال چهاردهم

مديرعامل سازمان سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى 
شهردارى اصفهان از تهيه بسته فرصت هاى سرمايه گذارى 
در اصفهان خبر داد و گفت: پروژه هاى قابل سرمايه گذارى 
در فواصل مختلف و در قالب فراخوان هاى شفاف و دسترسى 

آزاد اطالعات براى جذب سرمايه گذار ارائه مى شود.
شهرام رئيســى اظهار كرد: تعداد ٥٨ پروژه سرمايه گذارى 
از ســوى مناطق ١٥ گانه و ٣٩ پروژه از ســوى مجموعه 
سازمان ها و شركت هاى زيرمجموعه شهردارى در زمينه 
پروژه هاى گردشگرى و ســاختمان هاى ادارى و تجارى 
ارائه شد كه بايد مورد آناليز اقتصادى قرار گيرد. وى افزود: 
پس از اينكه آناليز اقتصادى بسته هاى سرمايه گذارى به 

تدريج انجام و ضوابط مربوطه رعايت شد، پروژه هاى قابل 
سرمايه گذارى در فواصل مختلف و در قالب فراخوان هاى 
شفاف و دسترســى آزاد اطالعات براى جذب سرمايه گذار 
ارائه مى شود. رئيســى، يكى از موانع مهم سرمايه گذارى 
در شهر اصفهان را پيچيدگى ها و سختگيرى هاى دستگاه 
ديوان ساالر ادارى در اين شهر دانست و گفت: طوالنى شدن 
فرآيندهاى سرمايه گذارى، برخوردهاى سليقه اى متوليان 
حوزه سرمايه گذارى با سرمايه گذاران، عدم وجود ساز وكار 
مديريت واحد سرمايه گذارى به منظوركاهش فرآيندهاى 
دســت و پا گير و ... از ديگر مواردى است كه باعث ترديد و 

تأخير در سرمايه گذارى ها مى شود.

مدير اداره تعاون و امور رفاهى اداره كل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: در اســتان اصفهان تعداد هزار و 
٣٤٠ مدرسه در قالب ١٣ هزار و صد كالس درس، آماده 

پذيرايى از مسافران نوروزى هستند.
آذر كيوان اميرپور اظهار داشت: در بحث اسكان و تجهيز 
كالس ها به لوازم مورد نياز، اقدامات الزم از آبان ماه آغاز 
شــده و همه تجهيزات در انبارهاى مدارس فراهم شده 
است. وى افزود: با توجه به تعطيلى مدارس بنا بر اعالم 
وزارتخانه، مدارس استان اصفهان از آمادگى به همكاران 
فرهنگى در حوزه اسكان برخوردار است كه دراين ميان، 
تعداد ٦١٠ هزار مدرسه در شهر اصفهان در قالب شش 

هزار و ١٥٠ كالس درس و در سطح استان اصفهان تعداد 
هزار و ٣٤٠ مدرسه در قالب ١٣ هزار و صد كالس درس 

آماده پذيرايى از مسافران نوروزى هستند.
اميرپور گفت: فرهنگيان مى توانند با رزروهاى اينترنتى 
و حضورى، از چهارم تا ٢٣ اســفندماه براى اسكان در 

مدارس اقدام كنند.
 مدير اداره تعاون و امــور رفاهــى اداره كل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان درباره خدمات دهى ستادهاى 
آمادگى پذيرش مسافران نوروزى گفت: در شش ناحيه  
شهر اصفهان و در هر ناحيه، يك ستاد آمادگى پذيرش 

مسافران نوروزى را دارد.

تهيه بسته فرصت هاى 
سرمايه گذارى در اصفهان

آمادگى كامل مدارس استان 
براى پذيرايى از مسافران

وزش باد تا دوشنبه ادامه دارد 
مدير اداره پيش بينى اداره كل هواشناســى اســتان 
اصفهان گفت: وزش باد شديد در اكثر مناطق استان 

اصفهان تا روز دوشنبه(فردا) ادامه دارد.
حســن خدابخش تصريح كرد: اين ناپايدارى ها در 
مناطق شــرقى و مركزى مى تواند گرد و خاك را به 

دبنال داشته باشد.
وى افزود: ســامانه ناپايدار فعلى كه بر روى استان 
اصفهان حاكم است، سه شنبه از استان خارج مى شود.

مشاهده نخستين 
سن غالت گندم در بادرود

عبدالرضــا مهدى بــادى، مدير جهاد كشــاورزى 
شهرســتان نطنز گفت: نخســتين ريزش سن مادر 
غالت مزارع گندم در روســتاى ســر آسياب بادرود 
مشاهده شد. ســن غالت مهمترين آفت گندم و جو 
اســت. اين آفت با تغذيه از گندم و جــو در مراحل 
مختلف رويشى، موجب كاهش عملكرد و از بين بردن 

خاصيت نانوايى مى شود.

رفيعى نژاد 
فرماندار شهرضا شد

وزيــر كشــور در حكمى علــى اصغــر رفيعى نژاد 
را بــه عنــوان فرمانــدار شــهرضا منصــوب

كرد.

خبر

 آگهى موضوع ماده ٣ قانون و ماده ١٣ آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

شماره : ١٣٩٦٢١٧٠٢٠٢٣٠٢٢٣٥١- ٩٦/١٢/٢ برابر آراء صادره هيئت/ هيئت هاى موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مركزى اصفهان 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. 
رديف ١- برابر راى شماره ١٣٩٦٦٠٣٠٢٠٢٣٠٠١٣٤٨ مورخ ١٣٩٦/١١/٢٩آقاى جليل نوربخش به شماره 
شناسنامه ٦٥٠٣٣ كدملى ١٢٨١٧٥٠٢٦٣ صادره از اصفهان فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يك باب ساختمان به مســاحت ٨٥/١٣ مترمربع مفروزى از پالك شماره ٥ فرعى از ٢٦٣٤-  اصلى واقع در 
بخش ٣ ثبت اصفهان كه به صورت عادى مع الواسطه از طرف بانو محترم توتون كوبان واگذار گرديده است. 
رديف ٢- برابر راى شماره ١٣٩٦٦٠٣٠٢٠٢٣٠٠١٣٤٩ مورخ ١٣٩٦/١١/٢٩ آقاى سعيد نوربخش به شماره 
شناسنامه ٤٠٤ كدملى ١٢٩١١٥١٨٠١ صادره از اصفهان فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يك باب ساختمان به مســاحت ٨٥/١٣ مترمربع مفروزى از پالك شماره ٥ فرعى از ٢٦٣٤- اصلى واقع در 
بخش ٣ ثبت اصفهان كه به صورت عادى مع الواسطه از طرف بانو محترم توتون كوبان واگذار گرديده است. 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 
شد. تاريخ انتشار نوبت اول: ١٣٩٦/١٢/٥ تاريخ انتشار نوبت دوم: ١٣٩٦/١٢/٢٠  م الف: ٣٧٣٤١ صفائى رئيس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مركزى اصفهان /١٢/١٠٢
فقدان سند مالكيت

شــماره: ١٣٩٦/١٢/٤٧٢٨٩٤ ســعيد جوانمردى قهدريجانى فرزند رضــا با وكالتنامه شــماره ٣٢٠٣٢ 
مورخ ١٣٩٥/٠٩/٣٠ ازطرف حســن خمســه فرزند ذوالفقــار و به موجب درخواســت وارده به شــماره 
٩٦١٢١٨٦٤١٦٢٠٨٨٨ مورخ ١٣٩٦/١٢/٠٨ و باستناد يك برگ استشهاد محلى كه هويت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده مدعى است كه سند مالكيت ششــدانگ پالك ثبتى ٥٧٥٢ فرعى از ٧٩٠ اصلى مفرزو و 
مجزى شده از شــماره ١٢١٩ فرعى از ٧٩٠ اصلى واقع در قطعه ٨ نجف آباد بخش ١١ ثبت اصفهان كه در 
دفتر امالك الكترونيكى بشــماره ١٣٩٥٢٠٣٠٢٠٣٠٠٠٨٢١٦ بنام حسن خمسه فرزند ذوالفقار ثبت و سند 
كاداسترى بشماره سريال ٥٠٤٤٨٨ سرى د-٩٤ صادر و تســليم گرديده و معامله ديگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شدن يا ازبين رفتن: به علت اسباب كشى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحى ماده ١٢٠ آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود كه 
هركس مدعى انجام معامله (غيراز آنچه در اين آگهى ذكرشده) نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد 
خود باشد از تاريخ انتشــار اين آگهى تا ده روز باين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسيد يا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالكيت مرقوم صادر و 
به متقاضى تسليم خواهد شد. تاريخ انتشار ٩٦/١٢/٢٠، ٨١٥٧/م الف- حسين زمانى رئيس اداره ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/ ١٢/٥٣٧
 فقدان سند مالكيت

شــماره: ١٣٩٦/١٢/٤٧٢٨٧١ علــى اكبر روحانى فرزنــد صفى اله بموجب درخواســت وارده بشــماره 
٩٦١٢١٨٦٤١٦٠٣٢٥٣ مورخ ٩٦/١١/١٦ و باستناد يك برگ استشهاد محلى كه هويت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى است كه سند مالكيت هشت حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك ثبتى ٣ فرعى 
از ٧٥١ اصلى واقع در قطعه ٤ نجف آباد بخش ١١ ثبت اصفهان كه درصفحه ٦٩ دفتر ٢٥٦ امالك ذيل ثبت 
٥٦٤٢٧ بنام حسنعلى مهديه نجف آبادى فرزند محمدعلى ثبت و سند بشماره سريال ٧٥٢٤٩٢ صادر و تسليم 
گرديده و بموجب سند انتقال قطعى ١٣٥٩١٣ مورخ ١٣٧٧/٠٦/٢٤ دفترخانه ٢٣ نجف آباد به نامبرده انتقال 
قطعى گرديده و معامله ديگرى هم انجام نشده اســت. نحوه گم شدن يا ازبين رفتن: به علت سهل انگارى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحى ماده 
١٢٠ آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود كه هركس مدعى انجام معامله (غيراز آنچه در اين آگهى 
ذكرشده) نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهى تا ده روز باين اداره 
مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسيد يا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضى تسليم خواهد شد. تاريخ انتشار ٩٦/١٢/٢٠، ٨١٥٢/م 

الف- حسين زمانى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ ١٢/٥٣٩
 فقدان سند مالكيت

شماره: ١٣٩٦/١٢/٤٧٣٦٥١ چون وراث رمضان بهادر نجف آبادى فرزند كريم باستناد دو برگ استشهاد محلى 
كه هويت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند كه سند مالكيت ششدانگ يك قطعه ملك شماره 
٣٧١ واقع در قطعه ٦ نجف آباد بخش ١١ ثبت اصفهان كه درصفحه ١٣٥ دفتر ٤٨ امالك ذيل ثبت ٥٤١٨ بنام 
راضيه مهجور نجف آبادى ثبت و سند صادر و تسليم گرديده و بموجب سند انتقال ٢٠١٩٨-١٣٢٠/٠٢/٣١ 
دفتر ١٦ اصفهان به رمضان بهادر نجف آبادى انتقال قطعى شده و معامله ديگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن يا ازبين رفتن: به علت اسباب كشى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالكيت 
نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحى ماده ١٢٠ آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود كه هركس 
مدعى انجام معامله (غيراز آنچه در اين آگهى ذكرشده) نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد 
از تاريخ انتشــار اين آگهى تا ده روز باين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت و 
سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسيد يا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسليم خواهد شد. تاريخ انتشار ٩٦/١٢/٢٠، ٨٢٤١/م الف- حســين زمانى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/ ١٢/٥٥٢
آگهي تحديد حدود عمومي قسمتي از بخش ٩ و بخش ١٠ ثبت اصفهان جزء حوزه 

ثبتي اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان
بموجب ماده ١٤ قانون ثبت اسناد و امالك تحديد حدود ابنيه و امالك مشــروحه ذيل واقع در حوزه ثبتي 
لنجان از ساعت ٨/٣٠ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ؛ لذا بموجب ماده ١٤ قانون ثبت به صاحبان 
امالك و مجاورين اعالم مي شود كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند . چنانچه هر يك از 
صاحبان امالك يا نماينده قانوني آنها در موقع تعيين حدود حاضر نباشند مطابق ماده ١٥ قانون مزبور ملك 
آنها باحدود اظهارشده از طرف مجاورين تحديد حدود خواهد شد . اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك كه 

در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده ٢٠ قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تعيين حدود 
فقط تا سي روز پذيرفته خواهد شد و طبق ماده ٨٦ – اصالحى آيين نامه قانون ثبت اعتراض بايد كتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالك لنجان تسليم گردد . معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره  

، دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى آن را به اين اداره تحويل نمايد . 
اول : بخش ٩  ثبت اصفهان

١ - ابنيه و امالك واقع در چمگردان به شماره ١٠٣ - اصلي و فرعي ذيل :
٢٧٥٦ فرعى – مينا عبدالهى پبدنى فرزند عبداله نسبت به ششدانگ يكبابخانه به مساحت ١٨٨,٥٢ مترمربع .

براى روز شنبه مورخ ١٣٩٧/٠١/١٨
٢ - ابنيه و امالك واقع در قلعه قاسم به شماره ١٢١ - اصلي و فرعي ذيل :

٦٧٩ فرعى – حســينعلى حمامى ريزى فرزند على و زهرا توانگر ريزى فرزند حســين بالســويه نسبت به 
ششدانگ يكبابخانه به مساحت ٢٧٨,٨٦ مترمربع .

براى روز يكشنبه مورخ ١٣٩٧/٠١/١٩
٣ - ابنيه و امالك واقع در باغبادران به شماره ١٣١ - اصلي و فرعي ذيل :

٩٧١ فرعى – على اصغر سادات بوير فرزند حاتم نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين .
١٢٠٧ فرعى – محمد جعفريان ريزى فرزند فتح اله نسبت به ٤ سهم از ٦ سهم و محمد امين جعفريان ريزى 

فرزند محمد نسبت به ٢ سهم از ٦ سهم ششدانگ يك قطعه ملك مزروعى .
براى روز دوشنبه مورخ ١٣٩٧/٠١/٢٠

٤ - ابنيه و امالك واقع در مزرعه اردال باغبادران به شماره ١٣٢- اصلي و فرعي ذيل :
١٥٣ فرعى – مهرداد خسرويان چم پيرى فرزند بهروز نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى.

براى روز سه شنبه مورخ ١٣٩٧/٠١/٢١
٥- امالك واقع در وشمندجان باغبادران به شماره ١٦٨- اصلي و فرعى ذيل :

١٠٧ فرعى – شهربانو پوالدى نصيرآبادى فرزند محمد على نســبت به ششدانگ يكدرب باغ به مساحت 
٦٥٩,٤٣ مترمربع.

براى روز چهارشنبه مورخ ١٣٩٧/٠١/٢٢
٦ – ابنيه و امالك واقع در مزرعه خليل آباد باغبادران به شماره ٢٠٧- اصلي و فرعي ذيل :

٥٩ فرعى – پروين كاويانى باغبادرانى فرزند غفار نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين .
براى روز پنجشنبه مورخ ١٣٩٧/٠١/٢٣

٧-  ابنيه و امالك واقع در مزرعه دره دراز شورجه به شماره ٥٦٢- اصلي و فرعى ذيل :
٣٢ فرعى– رضا قنبرى فرزند جواد نسبت به ششدانگ يك درب باغ .

براى روز يكشنبه مورخ ١٣٩٧/٠١/٢٦
دوم : بخش ١٠  ثبت اصفهان

١ - ابنيه و امالك واقع در چرمهين به شماره ٣٦٦- اصلي و فرعي ذيل :
٤٦٩ فرعى – دولت جمهورى اسالمى ايران به نمايندگى وزارت آموزش و پرورش نسبت به ششدانگ يكباب 

مدرسه (مدرسه فرزانگان چرمهين) به مساحت ٦٣٩٠,٥٩ مترمربع .
براى روزدوشنبه مورخ ١٣٩٧/٠١/٢٧

تاريخ انتشار : روز  يكشنبه  مورخ  ١٣٩٦/١٢/٢٠م الف: ١٧٤٣ محمد رضا رئيسى زاده- رئيس ثبت اسناد و 
امالك لنجان/ ١٢/٥٥٣

ابالغ وقت رسيدگى
آگهى ابالغ ضمائم و وقت رســيدگى- شــماره ابالغنامه : ٩٦١٠١٠٣٦٥٣٤٠٨٠٨٣  -  شــماره پرونده : 
٩٦٠٩٩٨٣٦٥٣٤٠٠٧٦٨ – شــماره بايگانى شــعبه : ٩٦٠٩٦٦ – خواهان مولود مقنيــان  فرزند ولى اله 
دادخواستى به طرفيت خوانده على اكبرعسگرى زاده فرزند محمدباقر به خواسته طالق تقديم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان فالورجان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان فالورجان واقع 
در فالورجان – خيابان مالصدرا – ساختمان دادگسترى – طبقه اول – اتاق ٢٢٩ ارجاع و به كالسه ٩٦٠٩٦٦  
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن ١٣٩٧/٠٣/٠١ و ساعت ١٢:٠٠ تعيين شده است . به علت مجهول المكان 
بودن خوانده  و درخواســت خواهان و به تجويز ماده ٧٣ قانون آيين دادرسى دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى و اســتماع گواهى گواهان حاضر گردند . م/ الف/  

١١٨٠دفتر شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان فالورجان/١٢/٥٦٥ 
آگهى ابالغ موضوع ماده١٠٥ اصالحى آيين نامه قانون ثبت (بهائ ثمنيه اعيانى)

شماره صادره  ٤٧٥٤٩١ / ٠٨ / ١٣٩٦ تاريخ ثبت صادره : ١٣٩٦/١٢/١٦ نظر به اينكه به موجب اسناد انتقال 
شماره ٥٣٩٢٤ – ١٣٣٠/٠١/٢٩ تنظيمى دفتر ١٤ اصفهان مقدار يك سهم مشاع از هشت سهم چهار حبه 
و شصت و هفت – دويست و ســى ام حبه از ٧٢ حبه ششدانگ پالك ٤٠٨  اصلى واقع در كوهپان گارماسه 
بخش نه ثبت اصفهان (باستثنائ بهائ ثمنيه اعيانى) از طرف على اكبر شهداديان به آقاى غالمعلى رئيسى 
خيرآبادى فرزند احمد رضا انتقال قطعى يافته كه به ترتيب مقادير ٦٩/٤٠٩٩ متر مربع و ١٥/٣٥١٨ مترمربع 
آن به آقاى محمود رئيسى فرزندش واگذار گرديده و بابت مقادير مذكور در اجراى ماده ١٤٧ اصالحى قانون 
ثبت پالك هاى ١٣/٤٠٨ و ١٤/٤٠٨ منظور و در صفحات ١٦١ و ١٦٤ دفتر ٣٢٩ امالك ثبت و اسناد مالكيت 
آنها صادر و تسليم گرديده آنگاه نامبرده طى درخواست وارده به شماره ٥٣٥١٤ – ١٣٩٦/٩/١٩ خواستار واريز 
بهاى ثمنيه اعيانى به صندوق ثبت به نام عيال مرحوم عبدالرحيم شهداديان در اجراى تبصره يك و دو ماده 
١٠٥ آيين نامه اصالحى قانون ثبت گرديده و اظهار داشــته دسترسى به مالك ندارد و آدرسى از نامبرده و يا 
قائم مقام قانونى وى ندارد و طبق نظريه كارشناس رسمى دادگسترى فاقد اعيانى تشخيص داده شده ، لذا به 
موجب اين آگهى مراتب به بانوى نامبرده و يا قائم مقام قانونى وى ابالغ مى گردد تا چنانچه مدعى تضييع 
حق مى باشد ظرف مدت يك ماه پس از انتشار اين آگهى به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح دعوى را 
به اداره ثبت فالورجان ارائه نمايد و در صورتى كه ظرف مهلت مذبور گواهى طرح دعوى به اداره ثبت تسليم 
نشود اين اداره برابر مقررات اقدام خواهد نمود و در صورتى كه مدعى تضييع حق نباشد با ارائه مدرك شناسايى 
معتبر به اين اداره جهت اخذ سپرده مراجعه نمايند بديهى است در صورت طرح دعوى اقدامات بعدى موكول 
به ارائه حكم قطعى از مرحع ذيصالح خواهد بود .  م الف ١١٨١ اداره ثبت اسنادوامالك فالورجان/١٢/٥٦٦ 

تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد حدود ششدانگ يك بابخانه پالك  شــماره ٩١٢/٥ واقع درقطعه ٧ نجف آباد بخش ١١ ثبت 
اصفهان كه طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد جهانيان   نجف آبادى  فرزند مصطفى در جريان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستور قسمت اخيرماده ١٥ قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روزدوشنبه مورخ ٩٧/١/٢٠ ساعت ٨ صبح در محل شروع وبه 

عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطيلى عمليات تحديد حدودروز بعــد انجام مى پذيرد.لذا بموجب 
اين آگهى به كليه مالكين ومجاورين اخطارمى گرددكه در روزوساعت مقرردرمحل حضوريابند.اعتراضات 
مالكين يا مجاورين مطابق ماده ٢٠قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورت  مجلس تحديدى تاسى (٣٠)روزپذيرفته 
خواهدشد.تاريخ انتشار:٩٦/١٢/٢٠    م الف٨٢٦٦ حسين زمانى- رئيس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /١٢/٥٦٧

  تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد حدود ششدانگ يك بابخانه پالك  شــماره ٣٠٩/٤ واقع درقطعه ٣ نجف آباد بخش ١١ ثبت 
اصفهان كه طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عليرضا گلى  نجف آبادى  فرزند ابوالقاسم  در جريان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دســتور قسمت اخيرماده ١٥ قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روزدوشنبه مورخ ٩٧/١/٢٠ ساعت ٨ صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطيلى عمليات تحديد حدودروز بعــد انجام مى پذيرد.لذا بموجب 
اين آگهى به كليه مالكين ومجاورين اخطارمى گرددكه در روزوساعت مقرردرمحل حضوريابند.اعتراضات 
مالكين يا مجاورين مطابق ماده ٢٠قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورت  مجلس تحديدى تاسى (٣٠)روزپذيرفته 
خواهدشد.تاريخ انتشار:٩٦/١٢/٢٠   م الف٨٢٦٧حسين زمانى- رئيس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / ١٢/٥٦٨

تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد حدود ششدانگ قسمتى ازيك بابخانه پالك  شماره ١١٨٧/٤واقع درقطعه ١٠ نجف آباد بخش 
١١ ثبت اصفهان كه باپالك ١١٩٢/١٣تواما تشكيل يكبابخانه كه طبق پرونده ثبتى به نام خانم تهمينه جابرى  
نجف آبادى  فرزند ابراهيم در جريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نيامده اينك بنابه 
دستور قســمت اخيرماده ١٥ قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ ٩٧/١/٢٠ ساعت ٨ صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطيلى عمليات 
تحديد حدودروز بعد انجام مى پذيرد.لذا بموجب اين آگهى به كليه مالكين ومجاورين اخطارمى گرددكه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوريابند.اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده ٢٠قانون ثبت ازتاريخ تنظيم 
صورت  مجلس تحديدى تاسى (٣٠)روزپذيرفته خواهدشــد. تاريخ انتشار:٩٦/١٢/٢٠   م الف٨٢٦٨حسين 

زمانى- رئيس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / ١٢/٥٦٩
 تحديد حدود اختصاصى

چون تحديد حدود ششدانگ يك بابخانه پالك  شــماره ١٥٨/٣ واقع درقطعه ٦ نجف آباد بخش ١١ ثبت 
اصفهان كه طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مهدى روحانى   نجف آبادى  فرزند محمد در جريان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دســتور قسمت اخيرماده ١٥ قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روزدوشنبه مورخ ٩٧/١/٢٠ ساعت ٨ صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطيلى عمليات تحديد حدودروز بعــد انجام مى پذيرد.لذا بموجب 
اين آگهى به كليه مالكين ومجاورين اخطارمى گرددكه در روزوساعت مقرردرمحل حضوريابند.اعتراضات 
مالكين يا مجاورين مطابق ماده ٢٠قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورت  مجلس تحديدى تاسى (٣٠)روزپذيرفته 
خواهدشد. تاريخ انتشار:٩٦/١٢/٢٠   م الف٨٢٦٩حسين زمانى- رئيس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /١٢/٥٧٠

 تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه ملك  پالك  شــماره ٧٢٢/١ واقع درقطعه ٨ نجف آباد بخش ١١ 
ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مصطفى عظيما  فرزند رمضان وغيره  در جريان ثبت اســت 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستور قسمت اخيرماده ١٥ قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روزدوشنبه مورخ ٩٧/١/٢٠ ساعت ٨ صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطيلى عمليات تحديد حدودروز بعــد انجام مى پذيرد.لذا بموجب 
اين آگهى به كليه مالكين ومجاورين اخطارمى گرددكه در روزوساعت مقرردرمحل حضوريابند.اعتراضات 
مالكين يا مجاورين مطابق ماده ٢٠قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورت  مجلس تحديدى تاسى (٣٠)روزپذيرفته 
خواهدشد. تاريخ انتشار:٩٦/١٢/٢٠   م الف٨٢٧٠حسين زمانى- رئيس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / ١٢/٥٧١

تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه ملك انارى پالك  شماره ٨٩٠/٦ واقع درقطعه ١٠ نجف آباد بخش 
١١ ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتى به نام خانم پروين وسهيال ميرزائيان    فرزند عباس وغيره  در جريان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستور قسمت اخيرماده ١٥ قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روزدوشنبه مورخ ٩٧/١/٢٠ ساعت ٨ صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطيلى عمليات تحديد حدودروز بعد انجام مى پذيرد.لذا بموجب 
اين آگهى به كليه مالكين ومجاورين اخطارمى گرددكه در روزوساعت مقرردرمحل حضوريابند.اعتراضات 
مالكين يا مجاورين مطابق ماده ٢٠قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورت  مجلس تحديدى تاسى (٣٠)روزپذيرفته 
خواهدشد.تاريخ انتشار:٩٦/١٢/٢٠    م الف٨٢٧١حسين زمانى- رئيس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / ١٢/٥٧٢

تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد حدود ششــدانگ يك بابخانه پالك  شــماره ٤٩٣/٥واقع درقطعه ٦ نجف آباد بخش ١١ ثبت 
اصفهان كه طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدحســن ايزدى   فرزند عباس در جريان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستور قسمت اخيرماده ١٥ قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روزدوشنبه مورخ ٩٧/١/٢٠ ســاعت ٨ صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطيلى عمليات تحديد حدودروز بعد انجام مى پذيرد.لذا بموجب اين آگهى 
به كليه مالكين ومجاورين اخطارمى گرددكه در روزوساعت مقرردرمحل حضوريابند.اعتراضات مالكين يا 
مجاورين مطابق ماده ٢٠قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورت  مجلس تحديدى تاسى (٣٠)روزپذيرفته خواهدشد. 

تاريخ انتشار:٩٦/١٢/٢٠   م الف ٨٢٧٢حسين زمانى- رئيس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / ١٢/٥٧٣
 تحديد حدود اختصاصى

چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه ملك  پالك  شــماره ٤٩٣ واقع درقطعه ٦ نجف آباد بخش ١١ ثبت 
اصفهان كه طبق پرونده ثبتى به نام خانم پرى كرباسيون    فرزند ابراهيم  در جريان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستور قســمت اخيرماده ١٥ قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روزدوشنبه مورخ ٩٧/١/٢٠ ســاعت ٨ صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطيلى عمليات تحديد حدودروز بعد انجام مى پذيرد.لذا بموجب اين آگهى 
به كليه مالكين ومجاورين اخطارمى گرددكه در روزوساعت مقرردرمحل حضوريابند.اعتراضات مالكين يا 
مجاورين مطابق ماده ٢٠قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورت  مجلس تحديدى تاسى (٣٠)روزپذيرفته خواهدشد.

تاريخ انتشار:٩٦/١٢/٢٠    م الف ٨٢٧٣حسين زمانى- رئيس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / ١٢/٥٧٤
 تحديد حدود اختصاصى

چون تحديد حدود ششــدانگ يك بابخانه پالك  شــماره ١٠٢٣/١٣ واقع درقطعه ٧ نجف آباد بخش ١١ 
ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتى به نام آقاى جعفركتانى نجف آبــادى  فرزند محمدعلى  در جريان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستور قسمت اخيرماده ١٥ قانون ثبت و 

برطبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روزدوشــنبه مورخ ٩٧/١/٢٠ ساعت ٨ صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطيلى عمليات تحديد حدودروز بعد انجام مى پذيرد.لذا 
بموجب اين آگهى به كليه مالكين ومجاورين اخطارمى گرددكه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوريابند.
اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده ٢٠قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورت  مجلس تحديدى تاســى 
(٣٠)روزپذيرفته خواهدشد. تاريخ انتشار:٩٦/١٢/٢٠   م الف ٨٢٧٤حسين زمانى- رئيس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد / ١٢/٥٧٥
 تحديد حدود اختصاصى

چون تحديد حدود ششدانگ يك درب باغ مشجر و مزروعى  پالك  شــماره ٨٣٣/٩ واقع درقطعه ٨ نجف 
آباد بخش ١١ ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عبدالحســين جمشيديان قلعه شاهى فرزند 
آقاباباوشركا  در جريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستور قسمت 
اخيرماده ١٥ قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روزدوشنبه مورخ ٩٧/١/٢٠ 
ساعت ٨ صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطيلى عمليات تحديد حدودروز 
بعد انجام مى پذيرد.لذا بموجب ايــن آگهى به كليه مالكين ومجاورين اخطارمى گرددكه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوريابند.اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابــق ماده ٢٠قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورت  
مجلس تحديدى تاسى (٣٠)روزپذيرفته خواهدشــد. تاريخ انتشار:٩٦/١٢/٢٠   م الف ٨٢٧٥حسين زمانى- 

رئيس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / ١٢/٥٧٦
تحديد حدود اختصاصى

چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه ملك مزروعى پالك  شماره ٧٨٧ واقع درقطعه ٤ نجف آباد بخش ١١ 
ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتى به نام خانم  فاطمه صالحى  فرزند لطفعلى  در جريان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستور قسمت اخيرماده ١٥ قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روزدوشنبه مورخ ٩٧/١/٢٠ ســاعت ٨ صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطيلى عمليات تحديد حدودروز بعد انجام مى پذيرد.لذا بموجب اين آگهى 
به كليه مالكين ومجاورين اخطارمى گرددكه در روزوساعت مقرردرمحل حضوريابند.اعتراضات مالكين يا 
مجاورين مطابق ماده ٢٠قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورت  مجلس تحديدى تاسى (٣٠)روزپذيرفته خواهدشد. 

تاريخ انتشار:٩٦/١٢/٢٠   م الف ٨٢٧٦حسين زمانى- رئيس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / ١٢/٥٧٧
تحديد حدود اختصاصى

چون تحديد حدود ششدانگ يك بابخانه پالك  شــماره ٢٢٨/٢ واقع درقطعه ٤ نجف آباد بخش ١١ ثبت 
اصفهان كه طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محســن پورمحمدى   فرزند محمد در جريان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستور قسمت اخيرماده ١٥ قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روزدوشنبه مورخ ٩٧/١/٢٠ ســاعت ٨ صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطيلى عمليات تحديد حدودروز بعد انجام مى پذيرد.لذا بموجب اين آگهى 
به كليه مالكين ومجاورين اخطارمى گرددكه در روزوساعت مقرردرمحل حضوريابند.اعتراضات مالكين يا 
مجاورين مطابق ماده ٢٠قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورت  مجلس تحديدى تاسى (٣٠)روزپذيرفته خواهدشد. 

تاريخ انتشار:٩٦/١٢/٢٠   م الف٨٢٧٧حسين زمانى- رئيس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / ١٢/٥٧٨
تحديد حدود اختصاصى

چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه مشجر پالك  شماره ١٠٦٣/٢ واقع درقطعه ٦ نجف آباد بخش ١١ 
ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مهديقلى نكوكار فرزند لطفعلى در جريان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستور قسمت اخيرماده ١٥ قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روزدوشنبه مورخ ٩٧/١/٢٠ ســاعت ٨ صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطيلى عمليات تحديد حدودروز بعد انجام مى پذيرد.لذا بموجب اين آگهى 
به كليه مالكين ومجاورين اخطارمى گرددكه در روزوساعت مقرردرمحل حضوريابند.اعتراضات مالكين يا 
مجاورين مطابق ماده ٢٠قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورت  مجلس تحديدى تاسى (٣٠)روزپذيرفته خواهدشد.  

تاريخ انتشار:٩٦/١٢/٢٠   م الف٨٢٧٨حسين زمانى- رئيس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / ١٢/٥٧٩
تحديد حدود اختصاصى

چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه ملك مشجر  پالك  شماره ٧١١ واقع درقطعه ٦ نجف آباد بخش ١١ 
ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محسن رحيمى وغيره    نجف آبادى  فرزند مصطفى در جريان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستور قسمت اخيرماده ١٥ قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روزدوشــنبه مورخ ٩٧/١/٢٠ ساعت ٨ صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطيلى عمليات تحديد حدودروز بعد انجام مى پذيرد.
لذا بموجب اين آگهى به كليه مالكين ومجاورين اخطارمى گرددكه در روزوساعت مقرردرمحل حضوريابند.
اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده ٢٠قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورت  مجلس تحديدى تاســى 
(٣٠)روزپذيرفته خواهدشد. تاريخ انتشار:٩٦/١٢/٢٠   م الف٨٢٧٩حسين زمانى- رئيس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد / ١٢/٥٨١
 تحديد حدود اختصاصى

چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين نيمه محصور  پالك  شماره ١٢٢٩ فرعى از٥/٩٤ واقع درقطعه ٤ 
نجف آباد بخش ١١ ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتى به نام آقاى رضا بهارلوئى  فرزند حشمت اهللا  در جريان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستور قسمت اخيرماده ١٥ قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روزدوشــنبه مورخ ٩٧/١/٢٠ ساعت ٨ صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطيلى عمليات تحديد حدودروز بعد انجام مى پذيرد.
لذا بموجب اين آگهى به كليه مالكين ومجاورين اخطارمى گرددكه در روزوساعت مقرردرمحل حضوريابند.
اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده ٢٠قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورت  مجلس تحديدى تاســى 
(٣٠)روزپذيرفته خواهدشد. تاريخ انتشار:٩٦/١٢/٢٠    م الف ٨٢٨٠حسين زمانى- رئيس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد / ١٢/٥٨٢
 تحديد حدود اختصاصى

چون تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه پالك  شماره ١٤٤/٦ واقع درقطعه ٤ نجف آباد بخش ١١ ثبت اصفهان 
كه طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ابراهيم مهديه نجف آبادى وغيره  فرزند محمود در جريان ثبت اســت به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دســتور قسمت اخيرماده ١٥ قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روزدوشنبه مورخ ٩٧/١/٢٠ ساعت ٨ صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطيلى عمليات تحديد حدودروز بعــد انجام مى پذيرد.لذا بموجب 
اين آگهى به كليه مالكين ومجاورين اخطارمى گرددكه در روزوساعت مقرردرمحل حضوريابند.اعتراضات 
مالكين يا مجاورين مطابق ماده ٢٠قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورت  مجلس تحديدى تاسى (٣٠)روزپذيرفته 
خواهدشد. تاريخ انتشار:٩٦/١٢/٢٠   م الف٨٢٨١حسين زمانى- رئيس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / ١٢/٥٨٣

معاون حفاظت و بهره بردارى شــركت ســهامى آب 
منطقه اى اصفهان با بيان اينكه آب شــرب اصفهان در 
سال آينده جيره بندى نمى شــود، گفت: آب شرب براى 
سال ٩٧ در اصفهان با ١٠ درصد كاهش نسبت به سال 
٩٦ توزيع خواهد شد كه ممكن است اختالالتى در شبكه 

آب شرب شهر ايجاد كند.
على بصيرپور با اشــاره به كمبود آب در استان اصفهان 
اظهار داشــت: وضعيت منابــع آبى اســتان اصفهان 

فوق العاده بحرانى اســت و در ٥٠ سال گذشته بى سابقه
است.

وى با بيــان اينكــه اســتاندارى اصفهــان طرح ها و 
برنامه هايى براى مشكل كمبود آب را با همكارى جهاد 
كشــاورزى دنبال مى كند، افزود: اســتاندار اصفهان به 
شدت پيگير حل و فصل مشكالت آبى استان اصفهان 
اســت كه در همين راســتا تصميم گرفته شده است تا 
مبالغى به عنوان خسارت نكشــت در اختيار كشاورزان

قرار گيرد.
معاون حفاظت و بهره بردارى شــركت ســهامى آب 
منطقه اى اصفهان با اشاره به اينكه حجم سد زاينده رود 
در حال حاضر ١٣٣ ميليون متر مكعب است، گفت: ميزان 
بارش ها در كوهرنگ درحدود ٤٠٠ ميليمتر بوده اســت 
كه نشــان دهنده كاهش ٦٠ درصدى ميــزان بارش ها 
نسبت به سال هاى گذشته است و دورنماى آبى سختى 

را نشان مى دهد.

بصيرپور با بيان اينكه آب شرب اصفهان در سال آينده 
جيره بندى نمى شود، خاطرنشــان كرد: آب شرب براى 
سال ٩٧ در اصفهان با ١٠ درصد كاهش نسبت به سال 
٩٦ توزيع خواهد شد كه ممكن است اختالالتى در شبكه 
آب شــرب شــهر ايجاد كند و با كاهش و افت فشار در 
برخى مناطق روبه رو شويم؛ آب مورد نياز صنايع استان 
اصفهان نيز براى سال آينده ٢٠ تا ٢٥ درصد كاهش پيدا 

خواهد كرد.

سال آينده؛ 
كاهش 

١٠درصدى 
توزيع آب شرب
با كاهش آب شرب و افت فشار در 
برخى مناطق روبه رو مى شويم و آب 
مورد نياز صنايع استان اصفهان نيز 
براى سال آينده ٢٠ تا ٢٥ درصد 

كاهش پيدا خواهد كرد

مدير كل زندان هاى استان اصفهان گفت: با برنامه 
ريزى مدون، آمار اشــتغال در زندان هاى اســتان 

اصفهان ٣٥ درصد افزايش داشته است.
اســدا... گرجى زاده اظهار داشت: اگر شعارهايى كه 
در كشــور داده مى شود عملى شــود، جامعه دچار 
آسيب هاى اجتماعى نخواهد شد.وى گفت: شرايط 
جامعه بايد به ســمت جامعه ايده آل برود، زيرا براى 
برطرف شدن آســيب هاى اجتماعى،  نياز به كار و 
تالش مستمر اســت.مدير كل زندان هاى استان 
اصفهان تصريح كرد: در طول ســال جارى شش 
ميليارد حقوق و مزايا به مددجويــان زندان حقوق 
پرداخت شده اســت  و هفت هزار زندانى مشغول 
كار شده اند.گرجى زاده افزود: هم اكنون دو هزار نفر 
زندانى حافظ قرآن هستند و شش هزار زندانى دوره 

آموزش فنى و حرفه اى را طى كرده اند.
مدير كل زندان هاى استان اصفهان گفت: اشتغال در 
زندان سبب درآمدزايى براى زندانيان و تأمين معيشت 

خانواده است.

افزايش ٣٥ درصدى 
آمار اشتغال 

در زندان هاى اصفهان
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کاشت 7000 اصله نهال درخت 
در چادگان

غالمرضا کارگر،  مدیر اداره منابع طبیعى شهرستان 
چادگان گفت: در هفته منابع طبیعى هفت هزار اصله 
نهال درخت در شهر و روستاهاى شهرستان چادگان 

کاشته شد.

کسب رتبه نخست دانشگاه 
پیام نور اصفهان در نشریات  

دانشــگاه پیام نور اســتان اصفهان با 12 رتبه برتر، 
مقام نخست هفتمین جشــنواره سراسرى نشریات 

دانشجویى را کسب کرد.
این دانشــگاه 12 تا 15 اسفند امســال به میزبانى 

هرمزگان برگزار شد.
در جشنواره سراسرى نشریات دانشجویى، 17 نشریه 
دانشجویى مراکز و واحدهاى پیام نور استان اصفهان 
شرکت و در بخش هاى فرهنگى، اجتماعى، مصاحبه، 
انتخابات، گزارش نویســى، تیتر، امــر به معروف و 
نهى از منکر، علمــى، تخصصى و علوم انســانى، 
علوم پایه، فنى و مهندسى و شــعار سال رتبه هاى 
برتر را کسب کردند. غرفه دانشــگاه پیام نور استان 
اصفهان نیز رتبه دوم این دوره از جشنواره را از آن خود

 کرد. دانشگاه پیام نور اســتان اصفهان 45 مرکز و 
واحد پیام نور با 53 هزار دانشــجو در مقاطع مختلف 
تحصیلى، 350 عضو هیئت علمى و دو هزار مدرس 

دانشگاهى دارد. 

خبر

مسئول فرهنگى ناحیه بسیج دانشجویى استان اصفهان 
با اشاره به برگزارى اردوهاى راهیان نور دانشجویى گفت: 
چهار هزار دانشجو از استان اصفهان تا 27 اسفند از مناطق 

عملیاتى و یادمان هاى جنوب کشور بازدید مى کنند.
محمد زمانى با بیان اینکه اعزام دانشجویان استان اصفهان 
به اردوهاى راهیان نور جنوب کشور از 18 بهمن آغاز شده 
است، اظهار داشت: همانند سال گذشته، چهار هزار دانشجو 
از سراسر استان اصفهان تا 27 اسفند سال جارى در مناطق 
عملیاتى و یادمان هاى جنوب کشور حضور پیدا کرده و از 

فضاى معنوى این مناطق بهره مى گیرند.
وى با بیان اینکه اردوهاى راهیان نور بســیج دانشجویى 

به دو صورت متمرکز و مســتقل برگزار مى شــود، افزود: 
دانشگاه هاى استان اصفهان با توجه به استعداد و ظرفیتى 
که دارند اقدام به اعزام دانشجویان مى کنند به این صورت 
که دانشــگاه هاى علوم پزشــکى، اصفهان و صنعتى به 
صورت مستقل دانشجویان را اعزام مى کنند و ناحیه بسیج 

دانشجویى با آنان همکارى دارد.
مسئول فرهنگى ناحیه بسیج دانشجویى استان اصفهان با 
بیان اینکه 50 درصد زائران دانشجو به صورت مستقل و 50 
درصد دیگر به صورت متمرکز اعزام مى شوند، اضافه کرد: 
سایر دانشجویان دانشگاه هاى سراسر استان توسط ناحیه 

بسیج دانشجویى  به صورت متمرکز اعزام مى شوند.

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهردارى 
اصفهــان گفــت: از 25 اســفند تــا 15 فروردین ماه 
دوربین هاى طرح زوج و فرد سطح شهر غیرفعال شده 
و بعــد از 15 فروردین ماه جریمه ها بــا جدیت اعمال

 مى شود.
علیرضــا صلواتــى اظهارداشــت: طــرح زوج و فرد 
به منظور کاهــش تردد شــهروندان بــا خودروهاى 
شخصى به مرکز شــهر و افزایش اســتفاده از حمل و 
نقل عمومى و غیرموتورى هر ســاله اجرا مى شــود، 
اما به دلیــل ســفرهاى نــوروزى و تردد بى شــمار 
شــهروندان بــراى خریــد نــوروزى، از 25 اســفند 

تــا 15 فروردیــن مــاه دوربین هــاى طــرح زوج و 
فرد ســطح شــهر غیرفعال و بعــد از 15 فروردین ماه

 جریمه ها با جدیت اعمال مى شود.
وى با بیــان اینکــه 40 دوربین ثبت تخلــف در معابر 
و تقاطع ها نصب شــده اســت و افرادى که به قانون 
بى توجه هســتند و  بــر روى خط عابر پیــاده توقف و 
یــا از چراغ قرمــز عبور مــى کنند، مشــمول جریمه 
مى شــوند، افزود: خودروهــاى ثبت مکانیزه ســیار 
در ســطح شــهر تردد خواهند کــرد و پــارك هاى
 غیر مجاز، توقف در ایستگاه هاى اتوبوس، ... را جریمه 

خواهند کرد.

طرح زوج و فرد 
در ایام نوروز لغو مى شود

بازدید4000 دانشجو از 
مناطق عملیاتى جنوب کشور

 ابالغ وقت رسیدگى
بدینوسیله به استحضار مى رساند که با توجه به دادخواست حســین حاجى به طرفیت آقاى عبداله خادمى به 
خواسته مطالبه به این شعبه تسلیم نموده است که به کالسه 209/96 ثبت و براى روز 97/2/9 ساعت 17/30 
وقت رسیدگى تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت چاپ در یکى از روزنامه هاى کثیرالنتشار طبع و نشر مى شود و از خوانده مذکور 
دعوت به عمل مى آید جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت قمرر فوق نیز 
جهت رسیدگى حاضر شود. در صورت عدم حضور خوانده دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضى 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه بعداً نیازى به آگهى باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است. م الف: 2951 

شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان برخوار (مجتمع شماره یک)  /12/518
ابالغ وقت رسیدگى

بدینوسیله به استحضار مى رساند که با توجه به دادخواست حســین حاجى به طرفیت آقاى مهدى فتاحى به 
خواسته مطالبه به این شعبه تسلیم نموده است که به کالسه  209/96 ثبت و براى روز 97/2/9 ساعت 17/30 
وقت رسیدگى تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیرالنتشار طبع و نشر مى شود و از خوانده مذکور دعوت 
به عمل مى آید جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت 
رسیدگى حاضر شود. در صورت عدم حضور خوانده دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضى اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه بعدا نیازى به آگهى باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است. م الف: 2950 شعبه دوم 

شوراى حل اختالف شهرستان برخوار /12/519
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به سعید گل محمدى- غالم رضا فرهادى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت 
شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 226/96 ش5ح ثبت و براى مورخ 97/2/17 ساعت 
5 عصر تعیین وقت گردیده است. با تو جه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما 
ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 
شاهین شهر مراجه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 

م الف: 2944 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /12/520
ابالغ وقت دادرسى 

شماره: 1011/96-96/12/12 آقاى احمد میثمى خانم بیتا قناد دزفولى دادخواستى به خواسته الزام به انتقال سند 
قطعى خودرو به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 1011/96 ش4ح ثبت و 
براى روز دوشنبه مورخ 97/1/27 ساعت 4/30 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده و به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى 
در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 2938 شعبه چهارم شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /12/521
ابالغ وقت دادرسى

شماره: 835/96 ش9ح– 96/12/12 ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خانم اختر محبى خواهان خانم سحر 
بهرامى دادخواستى با موضوع مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به 
کالسه 835/96 ش9ح ثبت و براى روز دوشــنبه مورخ 97/1/27 ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در 
این شورا حاضر شوید، در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2936 شعبه نهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر 522/ 12
ابالغ وقت دادرسى

شــماره: 779/96 – 96/12/14 ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى محمدرضا شــفیعى سامانى خواهان 
سیدحسن آقاجعفرى صابرى دادخواستى با موضوع مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر 
تقدیم نموده که به کالسه 779/96 ش10ح ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 97/1/27 ساعت 11 صبح تعیین 
وقت گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ 
مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه دهم  حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور 
جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2960 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /12/523
ابالغ وقت دادرسى

شــماره: 767/96 ش8ح – 96/12/9 ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به اشکان کاه صفر دادخواستى به خواسته 
مطالبه به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 767/96 ش8ح ثبت و براى 
روز 97/2/9 ساعت 6/15 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم 
حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال 

وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2930 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /12/524
 ابالغ 

شماره دادنامه: 9609973759201333 شماره پرونده: 9509983759201434 شماره بایگانى شعبه: 951464 
تاریخ تنظیم: 1396/10/23 خواهان ها: 1- شرکت ســانیدو تجارت ایرانیان با وکالت آقاى مهدى مزروعى 
سبدانى فرزند مرتضى به نشانى اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال ابتداى خیابان نیکبخت شرقى 
ساختمان میالد طبقه اول واحد 3، 2- خانم نیال زجاجى فرزند شاهرخ به نشانى اصفهان، برخوار و میمه، مرکزى، 
شاهین شهر بلوار امام خ پروین اعتصامى نبش دوم غربى ساختمان ستاره ط 3 واحد 8، 3- خانم فرزانه حجتى 
فرزند یداله به نشانى اصفهان، برخوار و میمه، مرکزى، شاهین شهر بلوار امام خ پروین اعتصادمى نبش و م غربى 
ساختمان ستاره ط 3 واحد 8 خواندگان: 1- دادستان شاهین شهر به نشانى شاهین شهر خ دهخدا فرعى 1 غربى 
دادسرا 2- بانک سرمایه شعبه کریم خان زند با وکالت آقاى سید محمد زمان دریابارى فرزند سیدصدر به نشانى 
تهران، تهران، تهران، میدان فردوسى، خ سپهبد قرنى نرسیده به پل کریم خان کوچه خسرو پالك 25 ط 1 واحد 
4 و آقاى محمدعلى عابدى فرزند على اکبر به نشانى خمینى خیابان بوعلى روبروى بیمارستان اشرفى ساختمان 
پارسیان طبقه 3 (استعفا داده است) خواســته: اعالم توقف صدور حکم ورشکستگى راى دادگاه: در خصوص 

دادخواست 1- شــرکت ســانیدو تجارت ایرانیان با مدیریت خانم نیال زجاجى 2- نیال زجاجى فرزند شاهرخ 
3- فرزانه حجتى فرزند عبداله با وکالت آقاى مهدى مزروعى به طرفیت 1- دادستان محترم عمومى و انقالب 
شهرستان شاهین شهر 2- بانک سرمایه با وکالت آقاى محمدعلى عابدى که در استثناء رسیدگى از وکالت استعفا 
داده است و وکالت آقاى سیدمحمد زمان دریابادى بدین شرح که خواهان ها به موجب دادخواست و صورتجلسات 
دادگاه مدعى هستند به لحاظ مشکالت اقتصادى که منشاء آن عمدتا مربوط و ناشى از تضمین دیون اشخاص 
ثالث بوده شرکت سانیدو تجارت ایرانیان از سال 1392 از پرداخت دیون متوقف بوده و با توجه به مصوبه مجمع 
عمومى فوق العاده شرکت، تقاضاى تعیین تاریخ توقف و صدور حکم اعالمى مبنى بر ورشکستگى شرکت سانیدو 
تجارت ایرانیان را نموده اند دادگاه پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین اقدام به جلب نظر کارشناس 
رسمى دادگسترى در امور حسابدارى و حسابرسى نموده است نظریه کارشناسى حکایت از آن دارد عمده بدهى 
شرکت خواهان بابت اخذ دو فقره ضمانت نامه از بانک سرمایه جمعا به مبلغ 955/000/000/000 ریال مى باشد 
که ضمانت نامه هاى مذکور براى شرکت پرنیان ایمن تجارت اخذ گردید و توسط آن شرکت جهت تضمین به 
گروه اقتصاد حکمت ایرانیان و شرکت رفاه صنعت پردیس داده شده که وجه آن در سررسید توسط شرکت ملى 
مذکور وصول گردیده است با احتساب سپرده ها و پرداخت هاى انجام شده مبلغ 106/740//445/205 ریال 
از کل مبلغ به بانک پرداخت و مابقى پرداخت نمى گردد بانک جهت وصول الباقى مبلغ ضمانت نامه ها اقدام به 
اعطاى تسهیالت در قالب عقد مشارکت مدنى نموده است و باقى مانده مبلغ ضمانت نامه ها و سود وجرائم آن 
را در قالب اعطاى تسهیالت مشارکت مدنى تسویه مى کند از بابت دو فقره عقد مشارکت مدنى شرکت مبلغ 
تقریبى هفتصد و پنجاه میلیارد ریال به بانک ســرمایه بدهکار مى گردد که این مبلغ بنابر مستندات موجود در 
پرونده تاکنون حدود 1/250/000/000/000 ریال شده است به عبارت دیگر عدد 445/205/106/740 ریال 
اکنون به عدد تقریبى 1/250/000/000/000 ریال افزایش یافته است متعاقب نظریه کارشناس که مصون از 
اعتراض طرفین در فرجه قانونى است بانک در اعطاى تسهیالت مرتکب تخلفات متعدد گردیده که نتیجه آن 
اخذ ربح مرکب از شرکت خواهان با درصدهاى سود نامتعارف شده به نحوى که بدهى خواهان به بانک مذکور 
از بابت باقى مانده مبلغ ضمانت نامه ها حود 520/000/000/000 ریال بوده، بدون اینکه شرکت خواهان وجه 
جدیدى دریافت کند تاکنون یعنى براى حدود 30 ماه به مبلغ 1/250/000/000/000 ریال افزایش یافته است 
همچنین کارشناس منتخب در گزارش خود علت زیان دهى شــرکت و میزان دیون و دارایى آن را نیز اعالم و 
تاریخ توقف را 1392/10/26 همزمان با سررسید شــدن تاریخ ضمانت نامه شماره 1013/28/708300/3 به 
مبلغ 300/000/000/000 ریال اعالم مى نماید مطابق گزارش کارشناسى عالوه بر بانک سرمایه سهامداران و 
اشخاص حقیقى و اداره دارایى و سازمان صدا و سیما نیز از شرکت خواهان طلبکار مى باشند پس از وصول نظریه 
کارشناسى نظر به اینکه هیچ یک از طرفین به آن اعتراض نکرده اند دادگاه جهت اخذ توضیح از طرفین جلسه 
اى تشکیل که در خصوص کیفیت اعطاى تسهیالت و محاسبه سود آن و روابط بین شرکت خواهان و شرکت 
پرنیان ایمن تجارت توضیحات مفصلى از مدیران طرفین و کارشناس اخذ مى نماید اینک دادگاه با در نظر گرفتن 
جمیع جهات نظر به اینکه مطابق تحقیقات انجام شده شرکت خواهان از زمان سررسید ضمانت نامه فوق الذکر 
و مطالبه آن توسط ذینفع متوقف از پرداخت دیون خود بوده است با توجه به اظهار (اعالم) مدیران شرکت مستند 
به مواد 412و 416 قانون تجارت حکم به ورشکستگى شرکت سانیدو تجارت ایرانیان صادر و اعالم مى نماید. 
تاریخ توقف 92/10/26 مى باشد دادگاه با توجه به اینکه اوال اخذ ضمانت نامه ها اخذ شده براى شرکت پرنیان 
ایمن تجارت براى شرکت خواهان تعهداتى  ایجاد کرده که نظر به وعیت مالى شرکت فوق العاده بوده است ثانیا 
شرکت به جاى رفتار مطابق ماده 413 قانون تجارت با قصد به تاخیر انداختن ورشکستگى برخالف مقررات 
اقدام به اخذ تسهیالت در قالب عقد مشارکت مدنى کرده است ولى در واقع با وسایل دور از صرفه قصد به تاخیر 
انداختن بدهى را داشته است ثالث هر چند پرداخت بدهى به موسسه ثامن االئمه توسط شرکت پرنیان صورت 
گرفته است ولى این پرداخت از محل مطالبات شرکت سانیدو تجارت بوده و مصداق ترجیح احد از طلبکاران 
به سایرین مى باشد لذا دادگاه با استناد به بندهاى 3 و 4 ماده 541 قانون تجارت و بندهاى 1 و 2 ماده 542 آن 
قانون نوع ورشکستگى را ورشکستگى به تقصیر (تقصیر مدیران) اعالم مى نماید همچنین نظر به عدم وجود 
اداره تصفیه امور ورشکستگى در حوزه قضایى دادگاه مستندا به ماده 427 قانون تجارت آقاى محسن منتظرى 
به سمت عضو ناظر تعیین و مستند به ماده 440 قانون تجارت آقاى على اکبر خزائى کوپائى را به سمت مدیر 
تصفیه تعیین مى نماید راى صادره موقتا قابل اجرا بوده و عضو ناظر موظف به مهر و موم اموال و فراهم نمودن 
مقدمات تصفیه مى باشد راى صادره نســبت به طرفین حضورى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان و نسبت به اشخاص ذینفع ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
اعالن قابل اعتراض در این دادگاه مى باشد. م الف: 2921 اسالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى 

شاهین شهر /12/525
ابالغ

شماره دادنامه: 9609973759201410 تاریخ تنظیم: 1396/11/05 شماره پرونده: 9509983759200577 
شماره بایگانى شعبه: 950592 خواهان: آقاى احمدرضا مهاجرطادى آدرمنابادى فرزند عباس با وکالت خانم 
پریسا غفورى مقدم فرزند على به نشانى دولت آباد بلوار جانبازان جنب دادگسترى پالك 1 خواندگان: 1- آقاى 
روشن نصرى فرزند احمد به نشانى مجهول المکان 2- آقاى همایون صفوى همامى فرزند شهاب به نشانى 
شاهین شهر شهرك خ مشتاق خ میعاد فرعى 3 غربى نیم فرعى 5 شرقى پالك 11 خواسته ها: 1- مطالبه وجه 
بابت 2- ابطال مبایعه نامه (مالى) 3- استرداد ثمن معامله رأى دادگاه: درخصوص دادخواست خانم پریسا غفورى 
مقدم به وکالت از آقاى احمدرضا مهاجر طادى آدر منابادى فرزند عباس به طرفیت 1- خانم روشن نصرى فرزند 
احمد 2- همایون صفوى همامى فرزند شهاب به خواسته صدور حکم مبنى بر اعالم بطالن مبایعه نامه مورخ 
92/4/16 و استرداد ثمن قرارداد به مبلغ هشتصد میلیون ریال و مطالبه غرامات و خسارات وارده به انضمام مطلق 
خسارات دادرسى بدین توضیح از سوى وکیل خواهان به شرح دادخواست: خواندگان محترم مستند به قرارداد 
مروخ 92/4/16 اقدام به فروش مقدار 46 سهم از 500 سهم شرکت تولید شن و ماسه جهان آباد سهامى خاص 
به شــماره ثبت 20539 به مبلغ نهصد میلیون ریال به موکل نموده و مبلغ 800/000/000 ریال آن را دریافت 
نموده اند لیکن انتقال سهام شرکت به موکل برخالف ماده 40 قانون تجارت و همچنین مواد 12 و 13 اساسنامه 
شرکت صورت گرفته اســت دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق رونوشت مصدق مبایعه 
نامه مورخ 1392/4/16 خواندگان میزان 46 سهم از پانصد سهم شرکت تولیدات شن و ماسه شکسته جهان آباد 
(سهامى خاص به شماره ثبت 20539) را به خواهان انتقال داده لیکن مطابق اظهارات وکیل خواهان و حسب 
دادنامه شماره 92099737591401085 صادره در پرونده کالسه 9209983751400700 شعبه دوم دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان برخوار که به موجب دادنامه ى شماره 9409970370700407 از شعبه 22 دادگاه 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان قطعیت یافته است و همچنین مطابق نظریه کارشناس رسمى دادگسترى که 
از هرگونه ایراد و اعتراض مصون مانده است خانم روشن نصرى سهام دار شرکت بوده است که به موجب اجرائیه 
سهام مشارالیها در شرکت تولیدات شن و ماسه شکســته جهان آباد به غیر واگذار شده و سهام دار بودن آقاى 
همایون صفوى در شرکت مذکور محرز نگردیده ضمن اینکه در تنظیم قرارداد عادى مورخ 92/4/16 مفاد ماده 
8 اساسنامه شرکت ناظر به ماده 40 قانون تجارت رعایت نگردیده است و از طرفى خوانده ردیف دوم با حضور در 
جلسه رسیدگى دفاع موثرى در قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده است و خوانده ردیف اول على رغم استحضار 

از جلسه رسیدگى در دادگاه حضور پیدا ننموده و دفاعى در قبال دعویى مطروحه به عمل نیاورده است لذا دادگاه با 
توجه به مراتب فوق دعوى خواهان را ثابت و وارد تشخیص و مستندا به ماده 40 قانون تجارت و مواد 198، 515، 
519، 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى وراى وحدت رویه شماره 733 مورخ 
93/7/15 هیات عمومى دیوان عاى کشور حکم به اعالم بطالن مبایعه نامه مورخ 92/4/16 و الزام خواندگان 
به طور تساوى به استرداد ثمن معامله به مبلغ هشتصد میلیون ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ انعقاد 
قرارداد مورخ 1392/4/16 لغایت اجراى حکم قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى براساس شاخص تورم 
اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران به عنوان خسارات و غرامات وارده بابت اصل خواسته و از 
باب تسبیب به مبلغ سى و نه میلیون و دویست و سى و پنج هزار ریال بابت خسارات دادرسى و همچنین حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره 
نسبت به خوانده ردیف اول غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن 
و همچنین نسبت به خوانده ردیف دوم ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر 

استان اصفهان مى باشد. م الف: 2958 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر  /12/526
ابالغ

شماره دادنامه: 9609973760000886 تاریخ تنظیم: 1396/11/25 شماره پرونده: 9609983760000359 
شماره بایگانى شعبه: 960508 خواهان: آقاى صادق غفورى فرزند نعمت اله با وکالت آقاى عبداله ترکى هرچگانى 
فرزند حسینقلى به نشانى اصفهان- اصفهان- سه راه سیمین بلوار کشاورز نرسیده به پل هوائى جنب رستوران 
یلدا ســاختمان فراز ط 3 خوانده: آقاى یعقوب غمخوار فرزند مجید مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه رأى 
دادگاه: درخصوص دعوى آقاى صادق غفورى با وکالت آقاى ترکى به طرفیت آقاى یعقوب غمخوار به خواسته 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى و شش میلیون تومان طبق نظر کارشناسى بابت خسارات وارده ناشى از 
عدم انجام تعهدات و هزینه نگهدارى و هزینه اسبها 2- صدور حکم مبنى بر تحویل چهار راس اسب کورس با 
قیمت آن با جلب نظر کارشناسى و خسارات دادرسى بدین شرح که بدوا خواهان در دادخواست ت قدیمى اظهار 
داشته به موجب قرارداد فیمابین خوانده متعهد به محافظت و نگهدارى از نه راس اسب گردید و لیکن به تعهدات 
خود عمل نمى نماید و از این بابت خساراتى را متحمل مى گردد که کارشناس میزان آن را اعالم نموده است 
سپس وکیل خواهان به موجب الیحه اى خواسته هاى خود را افزایش داده و مطالبه مبلغ بیست و یک میلیون و 
پانصد هزار تومان و دو راس کره اسب را نموده و اظهار داشته سهم موکل نه راس اسب بوده به مبلغ شصت میلیون 
تومان و خوانده طبق قرارداد متعهد گردیده مابه التفاوت این میزان را به مبلغ مذکور در حق موکل کارسازى نماید 
و اما خوانده دعوى على رغم دعوت حضور نیافته و ایراد و یا دفاعى بعمل نیاورده دادگاه با استناد به قرارداد مورخ 
90/5/3 و تعهدات خوانده و نظریه کارشناس تامین دلیل و مستندا به مواد 98- 155-257- 198- 515 و 519 
قانون آئین دادرسى مدنى خوانده دعوى را به پرداخت مبلغ سى و شش میلیون تومان بابت خسارات وارده طبق 
نظریه کارشناس و به پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون و پانصد هزار تومان بابت مابه التفاوت سهم آورده خواهان 
و به پرداخت خسارات دادرســى در حق وى محکوم مى نماید درخصوص استرداد دو راس کره اسب با عنایت 
به استرداد این قسمت از دعوى مستندا به بند ب ماده 107 قانون مذکور قرار رد دعوى صادر و اعالم مى نماید. 
درخصوص ورود خسارت تاخیر در تادیه چونکه خسارت از خسارت محسوب مى گردد قابل مطالبه نبوده و مردود 
اعالم مى گردد لیکن خسارت تاخیر تادیه درخصوص مطالبه بملغ بیست و یک میلیون و پانصد هزار تومان را 
وارد دانسته و مستندا به ماده 522 قانون آئین دادرى مدنى خوانده دعوى را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ 
مذکور از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم براساس شاخص تورم بانک مرکزى در حق خواهان محکوم 
مى نماید. راى صادره شده غیابى بوده و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاههاى تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 2954 شعبه 3 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان شاهین شهر /12/527 
مزایده

شماره صورتمجلس: 9609003759900019 شماره پرونده: 9509983759500289 شماره بایگانى شعبه: 
960005 تاریخ تنظیم: 1396/12/10 در پرونده 960005 ا جرایى شعبه چهارم آقاى ابراهیم زمان جهرمى فرزند 
فرج ا... محکوم به پرداخت 294/243/591 ریال بابت الباقى بدهى و خسارت تاخیر تادیه تا آذر ماه 1396 و مبلغ 
893/655 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه دى ماه 96 و مبلغ 6/500/000 ریال بابت دستمزد کارشناسى ملک 
41588 در همین پرونده اجرایى و مبلغ 8/000/000 ریال بابت دستمزد کارشناسى ملک 23540 که جمع مبالغ 
فوق 309/637/246 ریال در حق آقاى رضا بازوبندى فرزند ابول و مبلغ 32/256/862 ریال بابت حق االجراى 
دولتى در حق صندوق دولت شده است که جهت وصول مطالبات فوق اقدام به توقیف اموال بدهکار شامل سه 
دانگ از شش دانگ پالك ثبتى 301/23540 بخش 16 ثبت اصفهان شده است که حسب استعالم واصله از 
اداره ثبت اسناد و امالك به شــماره 103/96/4732/26 مورخ 1396/12/09 میزان 3 دانگ از پالك فوق در 
مالکیت رسمى محکوم علیه بوده و طبق نظریه کارشــناس دادگسترى ملک به نشانى شاهین شهر خ فرخى 
ابتداى نظامى بازارچه نظامى مغازه کافى پاب جیوانى پ 116 داراى مساحت عرصه و اعیان چهل متر و شانزده 
صدم متر با مشخصات ساختمان بتونى و پوشش سقف تیرچه بلوك و شیشها ها سکوریت و نماى خارجى آجرى 
و داراى انشعاب آب و برق و فاضالب و سه دانگ مالکیت محکوم علیه به میزان 1/907/600/000 ریال ارزیابى 
شده به فروش مى رسد و نظریه ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت ملک در اجراى ماده 111 قانون 
اجراى احکام مدنى بررسى شده که طبق گزارش مامور اعزامى به محل ملک در تصرف آقاى على قشقائى بوده 
و تا تاریخ 1398/08/13 قرارداد اجاره با مالک دارد و تصویر قرارداد اجاره ضمیمه شده و ملک موقت به ایشان 
تحویل شده و در اجراى ماده 51 قانون فوق الذکر با توجه به میزان طلب محکوم له و احتساب حق االجرا و هزینه 
هاى اجرایى به شرح تفکیکى فوق مقدار 537/ از یک دانگ از سه دانگ مالکیت آقاى ابراهیم زمان جهرمى در 
روز شنبه مورخ ساعت در دادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده در معرض 
فروش گذاشته مى شود. مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و به خریدارى که باالترین قیمت را پیشنهاد کند 
فروخته مى شود. برنده مزایده باید 10 درصد قیمت نهایى مزایده را همراه داشته تا به حساب سپرده دادگسترى 
به شماره 21712902777002 نزد بانک ملى شاهین شهر واریز نماید و مابقى را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت 
کند و در صورتى که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه هاى مزایده 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد. در صورتیکه محکوم له در روز مزایده برنده شود موظف است صرفا 
مبلغ 32/256/862 ریال حق االجرا را واریز نماید و متقاضیان خرید مى تواند در مدت پنج روز قبل از روزى که 
براى فروش معین شده است به این شعبه مراجعه و با معرفى این اجرا اموالى را که آگهى شده مالحظه نمایند. 
محکوم له مى تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید و تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاى آن صورت 
خواهد گرفت. آگهى مزایده عالوه بر انتشار در روزنامه در قسمت اجرا و محل فروش الصاق مى شود. م الف: 2934 

کرباسى- دادورز اجراى احکام شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /12/528
ابالغ اجراییه

شــماره ابالغنامه: 9610103760006029 شــماره پرونده: 9609983760000407 شماره بایگانى شعبه: 
960558 تاریخ تنظیم: 1396/12/09 محکوم له: قدرت اله طاهرى محکوم علیه: روانبخش فرجى- پیرو آگهى 
هاى منتشره در جراید بدینوسیله به روانبخش فرجى که مجهول المکان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجرائیه 

صادره از شعبه سوم حقوقى شاهین شهر در پرونده کالسه 960558 به موجب دادنامه 9609973760000726 
شماره مورخ 1396/10/13 صادره از شعبه سوم حقوقى شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
بیست و دو میلیون ریال بابت خسارات وارده به ساختمان محکوم له و به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال هزینه 
کارشناسى و یک میلیون و پنجاه هزار ریال هزینه تأمین دلیل و پرداخت خسارات دادرسى (626250 ریال) در 
حق محکوم له محکوم مى نماید در ضمن هزینه هاى اجرا بر عهده محکوم علیه است که در اجرا قابل محاسبه 
است بدیهى است با توجه به غیابى بودن حکم، اجراى حکم غیابى منوط به معرفى ضامن معتبر یا اخذ تأمین 
متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعى اجرائیه به محکوم علیه مى باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجراى 
ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجراى احکام مدنى در یکى از جراید کثیراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس 
از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجراى احکام طبق مقررات نسبت 
به ارجاى مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایى اقدام خواهد نمود. م الف: 2929 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر  /12/529
حصر وراثت

شهین دخت بورى بشماره شناسنامه 3237 با استناد به شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره پرونده 740/96 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان مرتضى آریان 
نسب فرزند حیدرعلى به شماره شناسنامه 1388 در تاریخ 96/11/20 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- فرامرز آریان نسب فرزند مرتضى شماره شناسنامه 444، 2- وجیهه آریان نسب شماره شناسنامه 
49089، 3- نجمه آریان نسب شماره شناسنامه 352، 4- نعیمه آریان نسب شماره شناسنامه 778، 5- شهین 
دخت بورى فرزند ماندعلى شماره شناسنامه 3237 نســبت با متوفى همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مذبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد تاریخ 
نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شوراى تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2956 شعبه 

اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک)  /12/530
فقدان سند مالکیت

شماره 103/96/4750/26 تاریخ: 96/12/10 آقاى رسول شایان جزى فرزند مسیب باستناد دو برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضاء شهود در دفترخانه 54 گز رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود بشماره چاپى 
161847 را که بمیزان ششدانگ به  شماره پالك ثبتى 301/24325 واقع در بخش 16 حوزه ى ثبتى اصفهان 
(شاهین شهر) که در صفحه 242 دفتر 240 ذیل ثبت 54677 بنام رســول شایان جزى ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده که بموجب سند انتقال شماره 5635 مورخ 1391/06/21 دفترخانه 408 شاهین شهر به نامبرده انتقال 
قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و طبق تبصره 5 ماده 120 آ.ق.ث بعلت اسباب کشى سند مالکیت 
تقاضاى صدور سند المثنى نموده است. که طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد 
که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به 
این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 

خواهد شد. م الف: 2919 ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /12/531
فقدان سند مالکیت 

شماره: 103/96/4788/26- 96/12/12 هوشنگ لرکى بموجب وکالتنامه شماره 23822- 96/10/18 دفتر 
138 ا میدیه اعالم نموده که سیاوش خیرالهى فرزند جانمحمد باستناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شــماره 058196 را که به میزان تمامت از 
ششدانگ به شماره پالك ثبتى 301/27689 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در ص 
213 دفتر 265 ذیل ثبت 59235 بنام سیاوش خیرالهى فرزند جانمحمد ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب 
سند قطعى /صلح/ سایر 55953 مورخ 1381/5/8 دفترخانه دفتر 67 اصفهان به او انتقال قطعى یافته و معامله 
ى دیگرى هم انجام نشده و بموجب سند شماره قرار داشته و نحوه گم شدن اعالم شده، چون درخواست صدور 
سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى ى گردد که هر کس مدعى انجام 
معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل 
سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 

2932 ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /12/532
ابالغ 

شماره پرونده: 362/96 ش5ح شماره دادنامه: 562 تاریخ 96/9/27 خواهان: آقاى اردشیر رئیسى فرد ناغانى 
فرزند على به نشانى شاهین شهر شهرك ردانى پور خ نبوت پ 110 خوانده: آقاى سهراب ویس مرادى فرزند 
چراغعلى به نشانى مجهول المکان به خواسته: مطالبه اجرت المثل و هزینه دادرسى و تاخیر تادیه گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در حوزه پنجم 
و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا: در خصوص دادخواست اردشیر رئیسى ف رد ناغانى به طرفیت سهراب ویس مرادى به خواسته مطالبه مبلغ 
18/000/000 ریال بابت اجرت المثل ناشى از عدم تخلیه و اجور معوقه این ایام را دارد. موضوع عقد اجاره مندرج 
در اجاره نامه 8892 بدین شرح که خوانده مغازه تجارى خواهان را طى قرارداد ضمیمه از تاریخ 94/2/1 لغایت 
95/2/1 اجاره نموده و به دلیل عدم تخلیه تا مورخ 95/5/1 به استناد بند 3 ماده 6 قرارداد مذکور، روزانه یکصد هزار 
ریال اجرت المثل ایام فوق را به مبلغ 9/000/000 ریال به انضمام اجور معوقه این ایام را نیز به همین مبلغ مطالبه 
نموده است خواهان دلیل مدعى را سند ضمیمه که در آن به معامله خواهان و فرد ثالثى که ملک وى را در تاریخ 
96/4/28 خریدارى ولى تاریخ تحویل 95/5/3 ذکر و اجاره نامه جدید که در تاریخ 95/5/1 بین خوانده و مالک 
جدید منعقد شده لذا ایام فوق یعنى از تاریخ خاتمه قرار دارد تا تحویل ملک را متعلق به قرارداد اجاره فى مابین خود 
و خوانده دانسته، درخواست مطالبه اجرت ا لمثل ایام مذکور را دارد. خوانده علیرغم ابالغ قانونى نشر آگهى در 
جلسه رسیگى حضور نیافته است. لذا شورا با توجه به درخواست همزمان اجرت  المثل ایام تصرف و اجور معوقه از 
تاریخ 95/2/1 لغایت 95/5/1 به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى ضمن ابطال بخش دوم دادخواست 
مبنى بر مطالبه اجور معوقه، با عنایت به بند 13-6 قرارداد اجاره مورخ 94/1/31 که طى آن خوانده متعهد گردیده 
است در صورت عدم تخلیه در خاتمه قرارداد (95/2/1) روزانه یکصد هزار ریال پرداخت نماید. خواسته خواهان 
را ثابت دانسته، مستندا به مواد 490، 494 قانون مدنى و مواد 198 و 519، 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 9/000/000 ریال بابت 3 ماه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 95/2/1 
لغایت 95/5/1 و مبلغ 100/000 ریال بابت هزینه دادرسى و در خصوص خسارت تاخیر و تادیه به استناد ماده 522 
قانون  آیین دادرسى مدنى از تاریخ تقدیم دادخواست (95/11/11) لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمى 
از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد، در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس از آن 
ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگى در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 2926 
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رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان 
گفت: به مردم توصیه مى کنیــم از امروز به فکر 
تهیه گوشت باشــند و این موضوع را به روزهاى 

پایانى سال واگذار نکنند.
رضــا انصارى اضافه کــرد: تهیه گوشــت را به 
روزهاى پایانى ســال به دلیــل احتمال افزایش 

قیمت و کاهش کیفیت گوشت واگذار نکنند.
وى در پاسخ به اینکه چرا در برخى از مغازه ها، نرخ 
فروش گوشت چرخ شده متفاوت است؟، گفت: این 
به دلیل کیفیت گوشت چرخ شده است، به عنوان 
مثال عده اى قلوه درون گوشت چرخ شده مى ریزند 
که قیمت را کاهش و عده اى سردست در گوشت 
چرخ شــده مى ریزند که منجر به افزایش قیمت 
مى شود.رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز 
اضافه کرد: تمامى قیمت ها و کیفیت محصوالت، 
تحت تظارت هــاى دائمى اصناف قــرار دارد و 
فروشندگان ملزم هستند لیســت قیمت ها را بر 

اساس نوع فروش، در تابلو قید کنند.
انصارى ابراز امیدوارى کــرد: با توجه به افزایش 
تولیدات گوشت گوسفندى، پس از آغاز سال جدید 
قیمت این محصول کاهش یابد. وى اظهار داشت: 
قیمت هر کیلو گوشت چرخ کرده مخلوط (بره و 
گوســاله) باید بین 40 تا 45هزارتومان، گوشت 
گوسفندى 43 هزارتومان،گوساله 40 تا 41 هزار 
تومان، شتر 45 و گوشت شتر همراه با کوهان 38 

تا 40 هزار  تومان است.

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزى 
استان اصفهان گفت: سهم و تاثیر مهاجرت در افزایش 

جمعیت این خطه چهار درصد کاهش یافته است.
محمد رضا لعلى افزود: سهم مهاجرت بر روى افزایش 
جمعیت در استان اصفهان در دوره پنج ساله از سال 85 تا 
90 درحدود 14/6 درصد بود که این سهم در سال هاى 

90 تا 95 به 10/3 درصد کاهش یافته است. 
معاون آمار ســازمان مدیریت و برنامه ریزى اصفهان با 
بیان اینکه این آمار نشان دهنده کم شدن میزان خالص 
مهاجرت در اســتان اصفهان است، اظهارداشت: میزان 
خالص مهاجرت، حاصل تفاوت مهاجرت به درون استان 

و مهاجرت به خارج استان است. 
وى میزان خالص مهاجرت در سال هاى 85 تا 90 در این 
استان را 46 هزار و 837 نفر و در سال هاى 90 تا 95 را 24 
هزار و 964 نفر اعالم کرد و گفت : مهاجرانى که از استان 
خارج شده اند، در سال هاى 85 تا 90 درحدود 93 هزار و 
850 نفر هستند که این رقم در سال هاى 90 تا 95 به 102 

هزار و 930 نفر افزایش یافته است. 

معاون آمار ســازمان مدیریت و برنامه ریزى اصفهان 
افزود: تعداد مهاجران جابه جا شــده در داخل استان در 
سال هاى 85 تا 90 حدود 205 هزار نفر و در سال هاى 90 

تا 95 حدود 162 هزار نفر بوده اند. 
وى تعداد مهاجران وارد شــده به اســتان اصفهان در 
سال هاى 85 تا 90 را 140 هزار نفر و در سال هاى 90 تا 
95 را 128 هزار نفر اعالم و تصریح کرد: تعداد مهاجرانى 
که از خارج کشور به استان اصفهان وارد شده اند نیز در 
سال هاى 85 تا 90 حدود 10 هزار نفر و در سال هاى 90 

تا 95 درحدود هشت هزار نفر بوده است. 
وى بیشترین مهاجران وارد شــده به استان اصفهان از 
خارج کشــور را از افغانســتان (72 درصد)، عراق (2/6 

درصد) و آمریکا (2 درصد) اعالم کرد. 
این کارشــناس آمــار گفــت: درحــدود 82 درصد از
 مهاجرت هاى داخل استان در ســال هاى 90 تا 95 با 
منشاء شهرى ( از شهر به نقاط دیگر) و 18 درصد با منشاء 

روستایى ( از روستا به نقاط دیگر) بوده است. 
لعلى افزود: در میان مهاجرت هاى با منشاء روستایى در 

ســال هاى 90 تا 95 درحدود 82/4 درصد به شهرها و 
17/6 درصد به روستاهاى دیگر بوده است. 

■■■
وى درباره سهم مهاجران وارد شده به استان در فاصله 
ســال هاى 90 تا 95 نیز اظهار داشت: 23/4 درصد این 
مهاجران از استان خوزستان، 15/8 درصد از چهارمحال و 
بختیارى، 14/3 درصد از تهران، 6/3 درصد از فارس، 5/5 
درصد از لرستان، 3/1 درصد از قم، 2/6 درصد از مرکزى، 
2/4 درصد از خراسان رضوى و 2/3 درصد از کهگیلویه 

و بویراحمد بوده اند. 

وى با بیان اینکه شــاهین شــهر و میمه، باالترین نرخ 
مهاجرپذیرى را در میان شهرســتان هاى استان دارد، 
افزود: پس از آن، کاشان، لنجان، برخوار و خمینى شهر 

قرار دارند. 
لعلــى باالترین نرخ مهاجر فرســتى را نیــز مربوط به 
شهرستان اصفهان دانست و خاطرنشان کرد: بیشتر این 

مهاجرت ها از شرق اصفهان بوده است. 
وى اضافه کرد: پس از اصفهان، شهرستان هاى فریدن، 
سمیرم، فالورجان، فریدونشهر و تیران و کرون باالترین 

نرخ هاى مهاجر فرستى را داشته اند. 

خوزستانى ها  و  افاغنه؛ 
بیشترین مهاجران
 وارد شده به استان

خرید گوشت را
 به روزهاى پایانى سال 

واگذار نکنید
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دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان با تأکید بر اینکه فاصله 
زیادى میان حداقل دستمزد فعلى و حداقل معیشت مورد 
نیاز یک خانوار وجود دارد، گفت: شورایعالى کار امسال 
بن کاالى نقدى کارگران را تبدیل به جنس کاالیى کند.

اصغر برشان در خصوص وضعیت دســتمزد کارگران، 
اظهارداشت: موضوع دستمزد کارگران هنوز نهایى نشده 

است و در شورایعالى کار در حال بررسى است.
وى تأکید کرد: به طور قطع میزان دســتمزد کارگران 
توسط شــورایعالى کار قبل از پایان سال اعالم مى شود 
که این موضوع در دستور کار قرارگرفته و جلساتى براى 

تصویب نهایى این موضوع برگزار شده است.

دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان در پاسخ به این سؤال که 
بهترین مزد براى سال 97، چه رقمى است؟، خاطرنشان 
کرد: پیشــنهادها براى رقم دســتمزد متفاوت است و 
بهترین دستمزد، رقمى اســت که بتواند حداقل زندگى 
یک خانواده کارگرى را با متوسط خانوار در کشور تأمین

 کند.
وى با بیان اینکه متأسفانه ســبد کاال مشمول کارگران 
خانه کارگر نیست و سبد کاال بیشتر به اقشار کم درآمد 
یا سرپرست خانوار و تحت پوشش داده مى شود، اضافه 
کرد: متأسفانه چندین سال است که سبد کاال به کارگران 

و بازنشستگان داده نمى شود.

معاون اجتماعى اداره کل بهزیســتى استان  اصفهان از 
خیران فعال براى تاســیس خانه هاى کودك و نوجوان 
دعوت کرد و گفت: از40 مرکز، یک مرکز دولتیبوده و 39 

مرکز را خیران اداره مى کنند.
مجتبى ناجى افزود :تعــدادى ازکــودکان و نوجوانان 
بدسرپرست و عده اى از کودکان هم بى سرپرست هستند 
و حضانت این گروه از کودکان با دستور قضائى به سازمان 

بهزیستى واگذار شده است.
وى با بیان اینکه تعدادى از کودکانى که هویت مشخصى 
دارند، با توجه به بررســى شــرایط قانونى تعریف شده 
در اختیار زوج هاى بدون فرزند قــرار مى گیرند، افزود: 

گروهــى از این کــودکان که هنوز هویت مشــخصى 
ندارند یا با وجود مشــخص بودن هویــت، والدین آنها 
کفایت و شایســتگى الزم براى حضانت و سرپرســتى 
ندارند، به دســتور قانون در مراکز بهزیستى نگهدارى

 مى شوند.
معاون اجتماعى بهزیستى استان با بیان اینکه تاکنون 40 
خانه کودك و نوجوان در استان  تاسیس شده است، در هر 

خانه 10 تا 12 کودك نگهدارى مى شوند.
ناجى افزود: آموزش، نگهــدارى، تربیت، فعالیت هاى 
فرهنگى،آموزشى، ورزشى و هنرى از جمله فعالیت هاى 

این خانه ها است.

بن کاالى نقدى کارگران
 تبدیل به کاال شود

40خانه براى نگهدارى کودکان 
بدسرپرست و بى سرپرست

کشف یک تن موادغذایى 
غیر بهداشتى در اصفهان

مدیر مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان از کشف حدود یک 
تن مواد غذایى غیر بهداشتى در اصفهان خبر داد.

منصــوره ابوفاضلــى گفت:همزمان با اجــراى طرح 
تشــدید نظارت وکنترل نــوروزى، درحــدود یک تن 
مواد غذایى غیر بهداشــتى در اصفهــان جمع آورى 

شد.
وى افزود: کارشناســان بهداشــت محیــط در بازدید 
وکنترل از مراکــز تهیه و توزیع مــواد غذایى، در یکى 
از مناطق پرجمعیت در شــمال شــهر اصفهــان، این 
مقدار گوشــت و محصوالت پروتئینى بدون کیفیت و 
غیر بهداشتى را کشف و از دسترس مصرف خارج کردند.

افزایش همکارى 
فوجیان و اصفهان

تفاهم نامه همکارى بین کنفدراســیون صنایع استان 
فوجیان چین و اتاق بازرگانى اصفهان امضا شد.

با امضاى این تفاهم نامه، همکارى این دو اســتان در
 زمینه هاى گردشــگرى وســرمایه گذارى اقتصادى 
افزایش مى یابد.معاون اتاق بازرگانى و صنایع فوجیان 
چین در آیین امضاى این تفاهم نامه، ســابقه تعامالت 
تجارى و فرهنگى ایران و چین را حدود هزار ســال از 
طریق جاده ابریشم عنوان کرد و گفت: استان فوجیان 
در این مسیر، بزرگ ترین مبادالت تجارى را با ایران در 

زمینه سنگ دارد.
لى جیارونگ، ظرفیت هاى موجــود در اتاق بازرگانى 
اصفهــان و کنفدراســیون صنایــع اســتان فوجیان 
را در تقویــت همــکارى ایــن دو اســتان برشــمرد

 و افــزود: فوجیــان بــا 38  میلیــون نفــر جمعیت 
داراى درآمــد ســرانه براى هــر نفر 14 هــزار دالر 
و یکــى از  هفت اســتان برتــر چین از لحــاظ مالى
 است.وى اســتان فوجیان را در زمینه سرمایه گذارى با 
دیگر کشورها در شرایط مطلوبى دانست و گفت: چین 
در زمینه هایى همچون صنعت خودرو، فوالد، سیمان، 
آجر، صنایع نساجى و پوشاك همکارى هاى موثرى با 
ایران داشته و سهم قابل توجهى از بازار کشور را به دست 

گرفته است.

آغاز به کار نگارخانه اى
 براى هنرمندان کاشانى

همزمان با بهره بردارى از نگارخانه«مایا» آثار 10 هنرمند 
کاشانى به نمایش گذاشته شد.براى بهره بردارى از این 
نگارخانه به وسعت 100 متر مربع، افزون بر 15 میلیارد 
ریال هزینه شده است.نورپردازى حرفه اى، فضاسازى با 
دیوارهاى متحرك و جایگاه هاى مخصوص آثار حجمى 
از امکانات این نگارخانه هستند.در این نمایشگاه آثارى 
هم چون عکس ، نقاشى خط ، نگارگرى ، خوشنویسى و 

نقاشى و طراحى به تماشا گذاشته شد ه است.

خبر

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
مجمع نمایندگان استان اصفهان امروز به همراه رئیس 
مجلس شوراى اسالمى و استاندار اصفهان با وزیر نیرو 

جلسه برگزار مى کنند.
حمیدرضا فوالدگر اظهار داشــت: وقتى ســخن از آب 
زاینده رود به میــان مى آید، جوانب زیســت محیطى و 
آب مورد نیاز صنعت، شــرب و کشــاورزى نیز مطرح 
مى شود، اما باید قبول کنیم که مســائل آب زاینده رود 
در حال حاضر به طور خاص به کشــاورزان ارتباط پیدا 
کرده و کشاورزانى که حق آبه داشــته اند و طى دو سال 
گذشــته حتى به بخشــى از حق آبه خود هم دستیابى 

نداشته اند.
وى خاطرنشان کرد: به دلیل کاهش بارندگى ها در سال 
جارى، پایین بودن سطح ذخیره سد زاینده رود و بر اساس 
سیاست هاى وزارت نیرو، آب زاینده رود براى کشاورزان 
رها نشد و اصًال آبى وجود نداشت که رها شود؛ البته طبق 
قوانین و وعده هایى که داده شــده، باید به حق آبه داران 
خسارت عدم کشت پرداخت شود که تا حد ممکن باید 

محقق مى شد.

خواسته هاى کشــاورزان باید از طریق 
نمایندگان آنان پیگیرى شود

وى با بیان این که خواسته هاى کشاورزان باید از طریق 
نمایندگان آنان پیگیرى شود، تصریح کرد: کشاورزان هر 
شهرستان داراى انجمن صنفى متشکل از منتخبان خود 
هستند، همچنین انجمن صنفى استانى کشاورزان نیز 
منتخب کلیه انجمن هاى صنفى شهرستان ها بوده و با 

مسئوالن ارتباط دارند.
■■■

وى با تأکید بر ضرورت صرفه جویى در آب شرب، صنعت 
و کشــاورزى عنوان کرد: با رعایت الگوى مصرف آب 
و کنترل هوشمند برداشــت ها از آب زاینده رود مى توان 

به اندازه یک پروژه انتقال آب به اســتفاده از آب کمک 
کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى 
تصریح کرد: این اطمینان را به کشاورزان شرق اصفهان 
مى دهیم که براى سد سوم کوهرنگ پیگیرى هاى خوبى 
انجام شده و امیدوارى ایجاد شده که ظرف دو تا سه سال 

آینده اگر طبق توافقات انجام شده و با افزایش اعتبارات 
و رفع موانع، آب گیرى و بهره بردارى این پروژه را شاهد 
خواهیم بود، البته بنده مسئولیت اجرایى ندارم و نمى توانم 
قولى بدهم و این پیش بینى ها براساس شواهد و قرائن 

موجود است.
وى در پایان اذعان داشــت: مجمع نمایندگان اســتان 

اصفهــان پــس از انجــام پیگیرى هــاى الزم، امروز 
جلســه اى با حضور وزیر نیرو، رئیس مجلس شــوراى 
اسالمى و اســتاندار اصفهان برگزار مى کند تا آخرین 
وضعیت کشــاورزان اســتان اصفهان بررســى شود و 
تصمیمات خوبى به نفع آب زاینده رود و کشاورزان اتخاذ

 شود.

مجمع نمایندگان استان
 امروز با وزیر نیرو جلسه دارد

نمایشــگاه تخصصــى حمــل و نقل پــاك اصفهان 
شــامل خــودرو و موتورهــاى برقــى، دوچرخــه و 
انــواع پاکــرو اردیبهشــت ماه ســال آینــده برگزار 

مى شود.
سومین نمایشگاه تخصصى حمل و نقل پاك اصفهان از 
چهارم تا ششم اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد 

شد.
موتورســیکلت هاى برقى به همراه تجهیزات و قطعات 
آن ها، دوچرخه هاى برقى حرفه اى و معمولى، دوچرخه 
ثابت، اسکوتر و اســکیت در این نمایشگاه براى عموم 

مردم نمایش داده مى شود.

تولیدکننــدگان، واردکننــدگان و نمایندگان رســمى 
موتورســیکلت هاى برقى و خودروهــاى هیبریدى و 
همچنین فروشندگان مجاز انواع دوچرخه و نمایندگان 
رســمى انواع پاك روها در این نمایشگاه حضور خواهند 
داشت و محصوالت خود را از ساعت 9 تا 12 صبح و 16 تا 

22 به نمایش خواهند گذاشت.
همچنین براســاس برنامه ریزى هاى انجام شــده قرار 
است یک روز پس از برگزارى نمایشگاه و در روز هفتم 
اردیبهشــت ماه، کارناوالى از وسایل نقلیه پاك در سطح 
شــهر اصفهان تردد کنند که شهروندان بیش از پیش با 

حمل و نقل پاك آشنا شوند.

در آستانه ســال جدید، درحدود 50 میلیارد ریال عیدى 
مددجویان کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان 
پرداخت شد.مدیر کل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان 
اصفهان گفت: این میزان عیدى به حســاب  84 هزارو 
694 خانوار مستمرى بگیر کمیته امداد این استان واریز

 شد.
حمیدرضا شــیران ارزش عیدى خانوارهــاى مددجو با 
بسته کمک معیشت ماهانه این خانوارها را برابر دانست و 
افزود: این کمک معیشت براى خانوارهاى تک نفره 530، 
دونفره 600، ســه نفره 710 و چهارنفره 820 هزار ریال 
همچنین پنج نفره و بیشتر ماهانه یک میلیون ریال است.

وى پرداخت مستمرى خانوارهاى حمایت شده این نهاد 
دولتى را در هفته آینده عنوان کرد و گفت: مســتمرى 
مددجویان امســال سه برابر بیشتر شــده و اکنون از دو 
بسته کمک معیشتى تشکیل مى شود به گونه اى که هم 
اکنون در مجموع هر خانوار یک نفره یک میلیون و 480 
هزار، دو نفره دو میلیون و 490،  ســه نفره سه میلیون و 
240 ،  چهار نفره چهار میلیون و 190 و پنج نفره و بیشتر 
هم چهار میلیون و 650 هزار ریــال  از این نهاد دریافت 

مى کنند.

بیکارى و نبود وجود اثرگذار مردم در حوزه اقتصاد، دو مشکل 
اصلى کشور است.

معاون توسعه روســتایى و مناطق محروم رئیس جمهور در 
جلسه بررسى قانون حمایت از اشتغال روستایى استان اصفهان 
گفت: تا مردم به اقتصاد، ورود اثرگذار نداشته باشند، مشکل 

بیکارى حل نمى شود.
رضوى بیکارى، نزول از مقام پیشتازى در توسعه کشور و نزول 
شعار اصفهان» نصف جهان» را مهم ترین چالش هاى استان 
اصفهان عنوان کرد و گفت: استان اصفهان از نظر نرخ بیکارى 
در رده هاى باالى کشور قرار دارد.وى افزود: آنچه اجازه تولید 
شغل پایدار در این استان گرفته، ناتوانى مدیریتى است که 
توانایى تولید پنجهزارشغل در ســال را با این ظرفیت هاى 

انسانى ومحیطى ندارد. 

 برگزارى نمایشگاه حمل و نقل پاك

 پرداخت 5 میلیارد عیدى 
به مددجویان

فقدان مدارك
برگ فروش اتومبیل پژو PARSXU7CNG مدل 1396 به شــماره پالك
 ایران 53- 514 ق 64 و شــماره موتور 124K1156407 و شماره شاسى 
NAAN21VE6HH762300 به نام اشکان پاکزاد دهکردى مفقود شده و 

ازدرجه اعتبار ساقط  مى باشد. 

فقدان مدارك
برگ سبز اتومبیل نیسان کامیونت ون مدل 1387 به شماره پالك 
ایران 23- 242 ج 33 و شــماره موتور 445520 و شــماره شاسى 
L 156600 به نام غالمرضا توکلى دهقى مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. 

آگهى تجدید مزایده

سید جواد لقمانى- شهردار حبیب آباد

نوبت دوم

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

شماره تلفن 45482321 تماس حاصل نمایند.

امسال 131 هزار تن چغندر از مزارع استان اصفهان برداشت 
شد.مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان، 
سطح زیرکشــت این محصول زراعى را درحدود سه هزار 
هکتار عنوان کرد و گفت: وسعت مزارع چغندر قند این استان 
23 درصد بیشتر از پارسال بوده است.محمودرضا افالکى 
عملکرد این محصول زراعى با عیار قند بیش از 17 درصد 
را در هر هکتار بیش از 43 تن اعــالم کر.مدیر امور زراعت 
سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان اظهار داشت:868  
بهره بردار از مهر تا بهمن امسال در شهرستان هاى اصفهان، 
برخوار، شاهین شهر ومیمه، سمیرم وفریدن چغندر قند را از 

مزارع کشاورزى برداشت کردند.
وى گفت: از 131 هزارتن چغندر قند برداشت شده، بیش از 

107 هزار تن تحویل کارخانه قند و بیش از 23 هزارتن دیگر 
هم تحویل کارخانه قند نقش جهان اصفهان شده است.

افزایش وسعت مزارع چغندر قند

اصفهان در رده هاى باالى 
بیکارى کشور


