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8 گام خانگى ساده براى رفع التهاب معدهگرانى گوشت به اصفهان نیامده استبازیگر زِن انگلیسى سریال «پایتخت» را بشناسیدرمزگشایى از معماى اعدام هویدا قاتل «اهورا» سه شنبه اعدام مى شود  سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

مکمل هایى که اگر نخورید 
چاق مى شوید

حمله گسترده هکرها به اصفهــان
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نصب کنتور کنترل 
برداشت آب تا پایان خرداد

ارائه خدمات رایگــان 
دندانپزشکى

سه شنبه هاى بدون 
خودرو به «نظر» مى رسد 

کدام بخش از 5
سخنان

 فردوسى پور 
سانسور شــد؟
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 براى کنترل هوس غذا خوردن و جلوگیرى از پرخورى، شاید شما نیاز به
 دریافت برخى مکمل هاى غذایى داشته باشید.

در صفحه 6  رایج ترین مکمل هایى که کاهش مصرف آنها منجر به افزایش اشتها و 
پرخورى شما مى شود، معرفى شده است.

بخــش کوتاهــى از حــرف هــاى عادل 
فردوســى پور کــه مهمان قســمت آخر 
«دورهمى» بود سانسور شد! فردوسى پور 
در برنامــه «دورهمــى» از ورود بانوان به 
ورزشگاه ها گفت. او هم مثالى از سینما زد و هم 
از سالن پر از تماشــاگر برنامه «دورهمى» مثال 
آورد. اینها تکه هایى از حــرف هایش بودند که 
پخش شدند. بخشى از این حرف ها هم بود که...
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155155 اصله درخت  اصله درخت 4040 تا  تا 8080 ساله در حاشیه زاینده رود خشک شدند ساله در حاشیه زاینده رود خشک شدند
یک گوشه جدید از خشک شدن زاینده رودیک گوشه جدید از خشک شدن زاینده رود
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تهدید زیرساخت هاى کشور به دلیل عدم اطالع رسانى به موقع و تعطیالت طوالنى مدت نوروز  

 افشاگرى رابطه هــا 
در سینماى ایران

مسلمان در آستانه مسلمان در آستانه 
بازگشت به فوتبال
 اصفهان

  به یاد روزهاى طالیى در سپاهان
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شانسى که بنگر از دست داد

آگهى مناقصه 

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

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

1- خرید آسفالت و ماسه آسفالت 
- مبلغ اولیه اعتبار: 12/099/000/000 ریال

-  مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 604/950/000 ریال
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات دولتى (اسناد خزانه، تاریخ انتشار 96/8/14 سررسید 98/11/14) 

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/2/8 
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز یک شنبه مورخ 97/2/9 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 97/2/19 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

چاپ اول
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ما نیاز به

جر به افزایش اشتها و 

س
بخ
ف
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آورد.
پخش

لبوتتگبازگشت به فوتبال بازگشت به فوتباللو
نننننهان اص  اصفهاننصاصففه

محسن بنگر این روزها در تالش است تا در آخرین ایامى که مى تواند به عنوان بازیکن 
در مستطیل سبز باشد یاد و خاطره روزهاى طالیى حضورش در سپاهان را زنده کند.

در روزهایى کــه نفت تهــران نتایج خوبــى نمى گیــرد و روز به روز به ســقوط 
نزدیک تر مى شود مدافع با تجربه این تیم هنوز هم با گل هایش مهره کلیدى نفت

 است.
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نماینده اصالح طلب مردم اصفهان در مجلس با تأکید 
بر اینکه هیچ سیســتمى از انتقاد مبرا نیســت، به نفوذ 
تفکر و گفتمان اصالح طلبى در شئون مختلف حتى در 
میان اصولگرایان اشــاره کرد و گفت که اصالح طلبان 
هدف انتقادهــا بودند که چــرا اینقدر حــرف مردم را 

مى زنید!
حیدرعلى عابدى در گفتگو با ایلنا درباره ریزش در پایگاه 
رأى این جریان سیاسى در پى ناآرامى هاى دى ماه سال 
گذشــته گفت: انتقاد حق همه شــهروندان است و هر 
سیستم و سازمانى باید نســبت به انتقادها گوش شنوا 
داشته باشــد. بنابر این هیچ سازمان و ارگانى نیست که 

بتواند خود را مبرا از انتقاد بداند و احیانــًا نتوانیم به آن 
انتقاد کنیم.

نماینده اصالح طلب مردم اصفهان در مجلس با تأکید 
بر اینکه گاهى انتقادها مطابق با شرایط نیست، یادآور 
شد: اصالح طلبان همواره تأکید کرده اند که پایبندى به 
قانون و اصل نظام را در اولویت دارند و بر این اســاس، 
نباید انتظار داشت که چون ما اصالح طلبیم، بنابر این اگر 
عده اى به اعتراض برخاستند، ما نیز با آن همراهى کنیم، 
به ویژه باتوجه به اینکه این انتقادات از برهه اى رنگ و 
بوى این را گرفت که اصل نظام را نشانه گرفته است. ما 

هرگز چنین ادعایى نکرده و نخواهیم کرد.

جمعه شب گذشته حدود ســاعت 21 و 20 دقیقه ناگهان 
تعداد زیادى از ســایت هاى اینترنتى از دســترس کاربران 
اینترنت خارج شد. این اختالل ناشى از یک حمله سایبرى به 

زیرساخت هاى کشور بود.  
وزارت ارتباطات دیروز اعالم کرد حملــه مذکور ظاهراً به 
بیش از 200 هزار روتر ســوئیچ در کل دنیا صورت گرفته و 
حمله اى گسترده بوده است، در کشور ما حدود 3500 روتر 
سوئیچ مورد حمله واقع شده که 550 فقره در تهران، 170 
فقره در استان سمنان و 88 فقره در استان اصفهان بوده و 
بیشترین آسیب پذیرى از نقطه تعداد در شرکت هاى رسپینا، 
ایزایران و شاتل رخ داده است. به باور این وزارتخانه، با توجه 

به اینکه در این حمله از پرچم کشــور آمریکا و شعارى در 
خصوص عدم دخالت در انتخابات این کشور استفاده شده 
و همچنین زمان وقوع حمله که جمعه شــب بوده به نظر 

مى رسد منشأ حمله از منطقه خاورمیانه نبوده است.
شرکت سیســکو 10 روز پیش موضوع آسیب پذیرى روتر 
ســوئیچ هاى مذکور را اعالم کرده بود اما بــه دلیل اینکه 
بسیارى از شــرکت هاى خصوصى در ایام تعطیالت تغییر 
تنظیمات شبکه خود را در حالت فریز نگهدارى مى کنند و 
همچنین عدم هشدار به این شرکت ها براى به روز رسانى 
تنظیمات شــبکه خود منجر به آســیب پذیرى شبکه این 

شرکت ها شد.

قرار نیست چون اصالح طلبیم 
با هر اعتراضى همراه شویم

حمله گسترده هکرها به 
اصفهــان

برکنارم نکردند
آیت ا... قربانى، امام جمعه سابق رشت   جماران|
در آیین تودیع خـودش اظهار کرد: مـرا از نمایندگى ولى 
فقیه برکنار نکردند. 18 سال به عنوان نماینده ولى فقیه در 
گیالن بودم اما شش ماه پیش در خطبه نماز جمعه کسالت 
پیدا کردم و دیگر صالح ندیدم ادامه دهم و در نامه اى به 
مقام معظم رهبرى نوشـتم که از اقامه نماز جمعه عاجزم 
و هر کسى را که شـما انتخاب کنید من با تمام وجود از او 

حمایت مى کنم.

من خیلى محبوبم!
  عصر ایران | «دونالد ترامـپ»، رئیس جمهور 
آمریکا در جریان مصاحبه اى گفت: «نظرسـنجى جدید 
صورت گرفته توسـط پایگاه "راسموسن" نشـان داد که 
میـزان محبوبیـت من در حـال حاضـر 51 درصد اسـت 
اما من بایـد تأکید کنم که میـزان واقعـى محبوبیت من 
7 یا 8 درصد بیشـتر از ایـن آمار ارائه داده شـده اسـت.» 
میزان محبوبیت ترامپ در نظرسـنجى هایى که توسـط 
پایگاه راسموسن انجام مى شـود معموًال نسبت به دیگر 

پایگاه هاى نظرسنجى از جمله «گالوپ» بیشتر است.

مناقشه
بر سر ایران

  فارس| یـک خبرگـزارى انگلیسـى، جزئیـات 
جدیدى از مناقشه میان «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور 
فرانسه و «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودى 
بر سـر ایران، در سـفر مـاه نوامبر ماکـرون به ریـاض را 
منتشـرکرده اسـت. «رویترز» نوشـت محمد بن سلمان 
در آن دیدار ماکرون را تهدید کرد در صورتى که فرانسـه 
تغییرى در تمایلش بـراى تجارت با ایـران ندهد، ریاض 
روابطش بـا این کشـور را قطع خواهد کـرد. ماکرون هم 
موقعیت فرانسه در جهان به عنوان یک قدرت هسته اى 
و عضو دائم شوراى امنیت سـازمان ملل را به بن سلمان 
یادآورى کرد و گفت، فرانسه آزاد است هر کارى که مایل 

است انجام بدهد.

امروز، بررسى 
دالیل استعفاى نجفى 

  تابناك | شهردار تهران از بررسى دالیل استعفاى 
خود در جلسه امروز شوراى شهر پایتخت خبر داد. محمد 
على نجفى دیروز در جمع خبرنـگاران با بیان اینکه علت 
اصلى اسـتعفاى من فرصت براى معالجه است گفت: در 
سـه چهارماهى که باید براى درمان بروم کار شـهردارى 
نمى تواند معلق بماند درحالى که شهردارى به جایگاهى 
رسیده است که آماده حرکت سریع تر و حتى پرش را دارد 
و نمى خواهم به دلیل بیمارى شهردارى دچار رکود شود. 
وى در پاسخ به این سـئوال که ممکن است با رفتن شما 
سیاست ها در شهردارى تغییر کند گفت:  شورا که عوض 

نشده؛ على القاعده شهردارى کار خود را ادامه خواهد داد.

مشاوران  قالیباف، ذبحش کردند
حسـن بیـادى، فعـال سیاسـى     خبر آنالین |
اصولگرا گفت: واقعاً شـخصیت آقاى قالیباف حیف شد. 
مشاوران ضعیف و خودخواه همواره آقاى قالیباف را نزدیک 
انتخابات ذبح کردند. اگرچه متأسفانه آقاى قالیباف نیز قدر 
خودش را نمى داند. اگر قدر خودش را بداند نواصولگرایى را 
از خودش شروع مى کند. به عبارت دیگر آقاى قالیباف در 

کار سازمانى خودش باید تحول ایجاد کند.

آزادى تلگرام 
یعنى قاچاق دختران!

روزنامه «جام جم» در یادداشتى به قلم   جماران|
رئیس دانشکده صداوسیما نوشت: دفاع از آزادى تلگرام، 
یعنى باندهاى قاچاق دختران آزاد باشند در فضاى مجازى 
فعالیت کنند و پلیس هیچ امکانى براى مقابله با آنها نداشته 
باشـد. یعنى کالهبردار ها آزاد باشند حسـاب هاى بانکى 
مردم را خالى کنند اما قانون نتواند با آنها برخورد کند. یعنى 
داعش و القاعده از طریق تلگـرام براى بمب گذارى و آدم  
کشى سازماندهى و عملیات کنند اما تلگرام موظف نباشد 

هیچ اطالعاتى از آنها در اختیار پلیس ایران قرار دهد...

خبرخوان
نمایش سریال هاى ایرانى 

در ونزوئال
  تسنیم| «یوســف پیامبــر(ع)» و 
«مریم مقدس(س)» به مناسبت ایام عید پاك 
مسیحیان به صورت شبانه از شبکه تلویزیونى 
ANTV ونزوئــال پخش مى شــوند. عید پاك  
یکى از روزهاى تعطیل در سال مسیحى است. 
مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسى 
مسیح(ع) پس از اینکه به صلیب کشیده شده 
بود دوباره زنده شــده و برخاست. مسیحیان
 از این رویداد به عنوان رستاخیز مسیح(ع) یاد 

مى کنند.

استان ایالم 44ساله شد
  آفتاب  نیوز| در هجدهم فروردین ماه 
ســال 1353 طبــق مصوبــه هیئت وزیران، 
فرماندارى کل ایالم مشتمل بر فرماندارى هاى 
ایالم، بدره، دهلران و مهران از استان کرمانشاه 
منتزع و به اســتان ارتقا یافت. جمعیت استان 
ایــالم 580 هــزار و 158 نفر اســت و 430 
کیلومتر مرز مشــترك با کشــور عراق دارد. 
بر اســاس آخرین سرشمارى کشــور، ایالم 

کم جمعیت ترین استان کشور است.

تکذیب قرنطینه بیماران 
تب مالتى

  میزان | معــاون مرکزبیمارى هــاى 
واگیردار وزارت بهداشــت در خصوص اخبار 
مربوط به قرنطینه چند فــرد مبتال به بیمارى 
تب مالت در بیمارستان الله  تهران گفت: این 
موضوع حقیقت ندارد و از جانب وزارت بهداشت 
تکذیب مى شــود. به طور کلى تب مالت یک 
بیمارى غیر واگیر اســت که در صورت ابتال، 
افراد در بخش هاى عمومى بیمارستان ها تحت 

درمان قرار مى گیرند.

بهرام زند از دنیا رفت
بهرام زند، دوبلور پیشکســوت    مهر |
عرصــه ســینما و تلویزیــون ایــران دیروز 
صبــح در ســن 69 ســالگى در منــزل خود

 درگذشت. 
این مدیر دوبالژ باســابقه ســال ها از بیمارى 
سرطان رنج مى برد.  زند در فیلم هاى بسیارى 
به جاى شخصیت هاى گوناگون سخن گفت و 
سرپرستى گویندگان را در سریال هاى ایرانى 
ازجمله «امام على (ع)» و «مدار صفر درجه» 
و مدیریت دوبالژ را در مجموعه هاى خارجى 
پرمخاطبى مانند «جنگجویان کوهســتان»، 
«شــرلوك هلمــز» و «نــاوارو» عهــده دار 

بوده  است.

ما و 
این همه زن بى سواد؟!

  اعتماد آنالین | على باقرزاده، رئیس 
سازمان نهضت سوادآموزى به تفاوت معنادار 
میزان بى ســوادى بین زنان و مــردان ایرانى 
اشاره مى کند و مى گوید: در کشور یک میلیون 
و 800 هــزار زن بى ســواد داریــم کــه این 
موضــوع مى تواند تبعــات اجتماعى مختلفى 

داشته باشد.

7 باغ  وحـــش 
تعطیل شد

  ایلنا| مدیــرکل حفاظــت و مدیریت 
شکار و صید ســازمان حفاظت محیط زیست 
از تعطیلى هفت باغ وحش در کشــور خبر داد. 
على تیمورى بــا بیان اینکــه 77 باغ وحش و 
باغ نگهدارى پرندگان شناســایى شده است، 
تصریح کرد: به تمام این مراکز برنامه زمانبندى 
داده شــد تا مشــکالت و ایرادات فنى خود را 

برطرف کنند.

 سال 1372 بود که اینترنت عمومى وارد ایران شد؛ 
سرویسى که فقط براى افراد دانشگاهى مورد استفاده 
بود و خدمات اتصال مجازى در اختیار همه اقشــار 
جامعه قــرار نمى گرفت. باالخره چند ســالى طول 
کشید که ما ایرانى ها از اینترنت ســر در بیاوریم اما 
تا آمدیم کمى با این پدیده نوظهــور انس بگیریم، 
درست در سال 1381 با یک مفهوم جدید آشنا شدیم: 

«فیلترینگ»!
ما 16 ســال اســت کــه «فیلترینــگ» را تجربه 
مى کنیم. فیلتــر اینترنتى معنایــش محدود کردن 
دسترســى کاربران اینترنت بــه وبگاه ها و خدمات 
اینترنتى اســت که از دیدگاه متولیــان فرهنگى و 

سیاســى هر کشــور براى مصرف عموم مناســب 
نیست. اِعمال فیلتر معموًال به وسیله ارائه دهندگان 
خدمات اینترنتى انجام مى شــود اما تعیین ســطح، 
مصادیــق و سیاســت هاى فیلترینــگ برعهــده 

حکومت هاست.
اما این فقط ما ایرانى ها نیســتیم که با «فیلترینگ» 
مواجه هستیم. کشــورهاى دیگرى هم هستند که 
بنا بر سیاســت هاى خاص خودشان این محدودیت 
را تجربه مى کنند ولى با همه اینها بالروس، میانمار، 
چین، کوبا، مصر، ایران، کره شمالى، س وریه، تونس، 
ترکمنســتان، ازبکســتان و ویتنــام از بزرگ ترین 

فیلترکنندگان اینترنت در جهان هستند.

بخش کوتاهى از حرف هاى عادل فردوسى پور که 
مهمان قســمت آخر «دورهمى» بود سانسور شد! 
فردوســى پور در برنامه «دورهمى» از ورود بانوان 
به ورزشــگاه ها گفت. او هم مثالى از ســینما زد و 
هم از سالن پر از تماشــاگر برنامه «دورهمى» مثال 
آورد. اینها تکه هایى از حرف هایش بودند که پخش 
شدند. بخشى از این حرف ها هم بود که البته به نظر 
مى رســید سانسور شده باشــد. البته یک اصالحیه 
کوچک به حرف هاى او زده شــده بود اما در همان 
بخش هاى پخش شده هم منظور گفته او مشخص 
بود. عــادل در پى این حرف ها گفتــه بود: «فضاى 
اســتادیوم را هم مى توان بــا حضور خانــواده ها 

مثل همان ســالن هاى ســینما و همین استودیوى 
"دورهمى" کرد، ببینید چه خوب اســت و مطمئن 

باشید هیچ مشکلى پیش نمى آید.»
ایــن بخشــى از گفته هــاى او بــود که بــه نظر در 
ادیت هاى رســانه ملى در آورده شــده بود. البته این 
اولین بار نیست که برنامه «دورهمى» اصالحیه خورده 
است و در آخرین برنامه اش که شــاید یکى از بهترین 
برنامه هاى همه این سال هایش بود هم اصالحیه به 

حرف هاى فردوسى پور خورد!
حرف هاى او در این برنامه طورى شده بود که انگار 
مى گوید فعًال فضاى ورزشــگاه ها مناسب حضور 

بانوان نیست!

یک سایت مخصوص الکچرى ها در حالى از نیمه اسفندماه 96 آغاز به کار کرده است که در وهله اول براى عضویت در 
این سایت، از افراد تقاضاى پنج میلیون تومان حق عضویت مى کرد. 

ورود بــه این ســایت، منــوط به ثبــت و پرداخت 
حــق عضویــت اســت و هیچکســى قبــل از 
پرداخت، حــق ورود نــدارد. این ســایت بــه نام 
شــخصى با اســم «مجتبى رســولى» ثبت شده 
و شــماره تماس یک شــرکت خصوصى بــا نام 
«فراسو سامانه پاســارگاد» هم به عنوان پشتیبان 

سایت درج شده است.
از آنجایى که ورود به این ســایت بــا مبلغ ورودیه 
پنج میلیون تومانى هوادارى نداشــته است، مالک 
سایت پس از مدتى مبلغ عضویت را به 2/5میلیون 
تومان کاهش داده است. این در حالى است که تنها 
یک ماه از آغاز به کار این ســایت گذشته و به لحاظ 
بازدید، نشــان مى دهد که اعضــاى چندانى در آن 

وجود ندارند.
البته این تمام ماجرا نیست؛ نکته این است که پست 
خاصى در این سایت وجود ندارد و مشخص نیست که 
در ازاى پرداخت این 2/5 میلیون تومان و عضویت در سایت، چه خدماتى به اعضاى الکچرى آن داده خواهد شد اما یک 
کانال تلگرامى که به نظر مى رسد وابسته به همین سایت باشد، عکس هایى از خودروها و کاالهاى لوکس که مربوط به 

برخى افراد خاص است را درج کرده است.

18 فروردیــن ســالروز اعــدام هویدا به حکــم قاضى 
شــرع صادق خلخالى اســت. درباره اعدام او شــایعات 
بســیارى وجــود دارد. برخــى اعــدام او را عجوالنه 
مى خوانند و برخى درست و صحیح توصیف مى کنند. اما 
حجت االسالم و المسلمین هادى غفارى این نگاه ها را رد 
مى کند. بخش هایى ازگفتگــوى هادى غفارى با «نامه 

نیوز» را در ادامه بخوانید.

مى گویند یکــى از پیگیرى کنندگان 
اعدام هویدا شما بودید.

هر کس مى گویــد، دروغ مى گوید. بینــى و بین ا... حتى 
خبر نداشتم او دستگیر شده اســت. بچه ها به من گفتند 
«پس فردا محاکمه دوم هویداست- آن هم نه محاکمه 
اول؛ محاکمه دوم- شــما هم بیایید». من هم به عنوان 
تماشاچى رفتم، چون محاکمه اش علنى بود. اما یک کلمه 
از من پیدا نمى کنید که در آن دادگاه حرف زده باشم. من 
همین یک بار در دادگاه انقالب اسالمى حضور یافتم که 
آن هم تماشاچى بودم. در واقع همه جرم من این است که 
یک بار نیم ساعت مثل بچه  آدم در دادگاه انقالب اسالمى 

نشستم؛ فقط همین.

درباره حکم هویدا خودتان توصیه اى 
به آقاى خلخالى نداشتید؟

اوًال نیاز به توصیه نبود، ثانیًا آقــاى خلخالى توصیه پذیر 
نبود، یک مجتهد مســلم و قاضى بود که امــام(ره) او را 
نصب کرد. آقاى خلخالى یک اشــکال عمده فقهى که 
داشــت، این بود که زود به قطع مى رســید. ما در بحث 
اصول فقــه یک بحثى به نــام قطع یعنى محرز شــدن 
موضــوع داریم. البته کســى که زود به قطع مى رســد، 
ممکن است اشتباهاتى هم داشــته باشد. آقاى خلخالى 
زود به قطع مى رســید ولى آدم بســیار بســیار سالم و 

پاکدامنى بود. 

هویدا سال ها نخست وزیر بود، برخى 
با همین استدالل مى گفتند مى شد از 
اطالعاتش استفاده کرد تا زودتر کشور 

به ثبات برسد.
اینها حرف هاى االن اســت، بله، االن درست است، اما 
آن موقع هر لحظه امکان داشــت که بانــد پهلوى بیاید 
حکومت را به وضعیــت قبل برگرداند، آنهــا در خیابان 
بودند. 20 نفر دســتگیر شــدند، ولى دو هــزار نفر دیگر 
آزاد بودند. هر لحظه امکان کودتا در کشــور بود. باید به 

روزهاى ایران ســال 57 بروید و کشــتارهاى پشت سر 
هم را ببینید، هر شــب ما ترور داشــتیم، هر شب امکان 
داشت یک کودتایى بشــود و انقالب اسالمى را از دست 

بگیرند.

جنازه  هویدا چه شد؟
خواهر ایشــان آمدند دادگاه و از آقاى خلخالى ســئوال 
کردند، ایشــان جواب دادنــد، از حاج احمد آقا ســئوال 
کنیــد و بگوییــد خواهــر هویــدا آمــده و مى خواهد 

جنازه بــرادرش را تحویل بگیــرد؛ حاج احمــد آقا نیز 
گفت هر کجا کــه مى خواهند ببرند، بدهیــد ببرند. البته 
نظام از خدا مى خواســت که او را ببرند، بــراى اینکه آن 
روزها جو خیلى تند بود، هــر کس را دادگاه انقالب اعدام 
مى کرد، مــردم مى فهمیدند که اعدام شــده، مى رفتند 
از قبــر درمى آوردنــد و مى انداختنــد بیــرون؛ یا آتش 
مى زدند، یا ســنگ قبرهایشــان را خرد مى کردند. براى 
هر ســنگ قبر که نمى توان 40 تا پاسدار گذاشت. مردم 

عصبانى بودند.

یک پژوهشــگر و استاد دانشــگاه خط فقر مطلق براى 
یک خانواده چهار نفره شهرى در سال 96 را حدود چهار 
میلیون تومان اعالم کرد و گفت: بر اســاس محاسبات 
صورت گرفته در سال هاى اخیر، 33 درصد جمعیت کشور 
دچار «فقر مطلق» هستند. حسین راغفر افزود: مطالعات 
نشــان مى دهد خط فقر مطلق بــراى مناطق محروم 
50 درصد مناطق شهرى و حدود دو میلیون تومان است.

به گزارش آفتاب  نیوز، وى بــا بیان اینکه منظور دولت از 
فقر مطلق براى یک خانــواده پنج نفره 700 هزار تومان 
اســت، افزود: این مبلغ براى یک خانواده پنج نفره حتى 

تأمین کننده غذایشان نیست. 
این استاد دانشــگاه با تعریف سبد معیشــتى خانوارها، 
افزود: آنچه ما به عنوان فقر مطلق تعریف مى کنیم سبد 
مشخصى است که باید حداقل کاالهاى اساسى را در بر 
داشته باشــند به نحوى که اگر فردى به آنها دسترسى 

نداشته باشد، سالمت فیزیکى، جسمانى و روحى اش به 
خطر بیافتد، این کاالها در همه جاى دنیا پذیرفته شــده 
و شامل غذا، مســکن، خدمات سالمت، حمل و نقل و... 

هستند.
وى تصریح کرد: پایین ترین چیزى که در سال هاى اخیر 
محاسبه کرده ایم این است که 33 درصد جمعیت کشور 
دچار فقر مطلق هســتند و 6 درصد نیز دچار گرســنگى 

هستند که این تعداد نزدیک به پنج میلیون نفر است.
راغفر با بیــان اینکه در ســال 89 به یــک خانوار پنج 
نفــره 225 هزار تومــان یارانه مى دادیم که برحســب 
قیمت هاى ثابت و محاســبه تورم در دى ماه 1386 این 
225 هزار تومان، 812 هزار تومان شــده اســت، گفت: 
یعنى 812 هزار تومان امســال معادل 225 هزار تومان 
سال 1389 اســت؛ پس مى بینید چرا خانوارهاى فقیر، 

فقیرتر شده اند. 

رمزگشایى از معماى اعدام هویدا
هادى غفارى: هر کس بگوید اعدام هویدا بخاطر من بود دروغگو است

با احتساب درآمد ماهانه 4 میلیون تومان؛

33 درصد جمعیت ایران در «فقرمطلق» هستند

16 سال فیلترشدگى!ورود به جمع الکچرى ها با  2/5میلیون تومان!

کدام بخش از سخنان فردوسى پور سانسور شد؟
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ماجراى نامه 30 بازیگر زن چه بود

بود افشاگرى رابطه هــا در سینماى ایران نچ

لیال بوشهرى، بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگویى از برخى 
اتفاقات سینما پرده برداشت. بوشهرى در این گفتگو مى گوید: 
اصل موضوع را بارها بیان کــردم که خانم هایى که ازدواج 
مى کنند  به علت محدودیتى که در زندگى شخصى خودشان 
دارند، قطعاً نمى توانند روابط گسترده اى با خیلى افراد داشته 
باشند. این مســئله به معناى این اســت که نمى توانند با 
خیلى ها رابطه داشته باشند. من و خیلى از بازیگرانى که با 
آنها ارتباط دارم و همکاران من هســتند، به هر دفترى که 

مى پرسند این مى رویم نخستین سئوالى که 
غ است که سرمایه گذار  ا سر

و  اگر داریــد؟ 
ســرمایه گذار 

غ  ا ســر
داشته 

باشید چه بازیگر باشــید و چه بازیگر نباشید به شما نقش 
خواهند داد وکسى که نقش مى گیرد باید آدمى را داشته باشد 
تا  او را ساپورت کند. این بازیگر در ادامه اشاره مى کند : این 
پیشنهادات به ما هم مى شود و حرف نخست را کسى مى زند 
که سرمایه گذار خصوصى را معرفى مى کند و آن آدم مى آید و 

کار مى کند. ازدواج براى چنین روابطى محدودیت مى آورد.
او در ادامه ایــن گفتگو محدودیت هاى ازدواج را تشــریح 
مى کند و مى گوید: وقتى کسى ســرمایه گذارى را مى آورد 
قطعاً باید با آن فرد روابطى داشــته باشــد. در واقع  با زنان 
در ســینما به صورت کاال برخورد مى شــود. برخى دفاتر 
مى گویند شما بیا پول بده و هر کسى را مى خواهى به عنوان 
سرمایه گذار بیاور و این نقش براى تو. این کار با اصول هنر 

مغایرت دارد. 
بازیگر فیلم «جهنم سبز» در مورد فعالیت هاى بانوان متأهل 
در سینما چنین مى گوید خانم هاى متأهلى که همسر و  فرزند 
دارند و  در سینما همچنان فعالیت مى کنند تعدادشان زیاد 
نیســت. خیلى دیده ایم که بازیگران زن پس از جدایى، 
به نسبت زمانى که خانواده داشــتند پر کار شدند. 
خیلى از بازیگران زن براى تثبیت جایگاه 
کارى مجبورند برخى کارها را انجام 
بدهند یا ســرمایه گذار ببرند. 
مثًال در یکى از برنامه هاى 
معتبرآدمى را مى بینیم 
که زیاد او را نمى شناسند 
و صداى خوبى هم ندارد، اما 
یکدفعه این فــرد در آن برنامه مطرح 
مى شود. واقعًا مشخص است که این 
فرد با دادن پول وارد این برنامه خاص 
شده است، تمام ستاره هاى نوظهور 
سینما با پول وارد این حرفه شده اند. 
دوستانى که اعتقاد دارند سینماى 
ســالمى داریم دارند اصل ماجرا را 
الپوشانى مى کنند تا ماجرا به بیرون 
درز نکند. اما االن اتفاقى که افتاده 
این است که قضیه رو شــده و واقعًا 
نمى دانم همکاران چرا دچار فریبکارى و 
خود فریبى شده اند و حقیقت را نمى گویند. 
سینماى ما کاال شده و با بازیگران عین کاال 

برخورد مى شــود. سینما باند بازى شــده و اگر وارد باندى 
نشوید دیده نخواهید شد و باید در تیم مشخصى باشید. االن 
نمى خواهم مثال بزنم در ســریال ها فقط تعداد مشخصى 
از بازیگران استفاده مى شوند. بازیگرانى که دیده مى شوند 
در تیم کسى هستند که لیدر گروه است و به صورت مستقل 
اگر بخواهى عمل کنى مدت ها بیکار خواهى ماند و بازیگر 

پرکارى نخواهى بود.
این بازیگر در مورد اعتراض به پشت پرده سینما گفت: 30 نفر 
از بازیگران زن مدتى پیش رفتند و اعتراضشان را به برخى 
مدیران ارائه کردند و از روابط پشت پرده گالیه مند بودند و 
اصرار داشتند اسامى  آنها محفوظ بماند. آنهاخواستار رسیدگى 
به این وضعیت شدند. در این لیست افرادى بودند که پر کار 
نیستند و تقریباً همه آنها متأهل هستند، اما به این موضوع 
رسیدگى نشد. این ماجرا در حدى بود که موجى به وجود آمد 

اما اتفاقى نیافتاد.
بوشهرى در ادامه اشاره مى کند: اگر قرار به افشاگرى باشد 
باید اسامى خیلى هاى مطرح شود. این قضیه بیشتر شامل 
دستیاران کارگردان ها مى شود، دســتیارانى که عمدتاً نوپا 
هستند و تازه شــروع به کار کرده اند و فکر مى کنند ازاین  

طریق مى توانند به فالن بازیگر خانم دست پیدا کنند. 
بازیگر فیلم «شاهرگ» در ادامه یادآور شد: مجبور هستم 
درباره ماجراى نامه افشــاگرایانه اى 30 بازیگر زنى که به 
برخى مدیران نوشته شد  چیزهایى بگویم، چون اگر سکوت 
کنم جنایت بزرگى است. بازیگران زنى که از وضعیت کم 
کارى خودشان گله مند بودند و نامه اى سرگشاده نوشتند، 
افراد موجهى نبودند. تا یک زمانى تیتر نخست تمامى پارتى ها 
بودند اما االن سنشان باال رفته یا ازدواج کرده اند و در چنین 
شرایطى  آمده اند به این وضعیت معترض شده اند. این 30 زن 
آدم هاى حاشیه سازى بودند و شیطنت هایى داشتند. شاید اگر 
افرادى بودند که اهل حاشیه نبودند اتفاق دیگرى مى افتاد. به 
عنوان مثال یکى از این 30 نفر  زمانى که خودش ازدواج نکرده 
بود  با یکى از مدیران وارد رابطه اى شده بود و سر هر کارى این 
آقاى مدیر سفارش آن خانم را مى کرد و تقریباً همه مى دانستند 
که ارتباط این خانم و آن آقاى مدیر چیست و چرا این بازیگر 
زن پر کار است. این خانم االن ازدواج کرده وشرایط قبلى را 
ندارد. به نظرم این خانم حق اعتراض به این شرایط را ندارد. 
من هم جاى مدیران فعلى بودم به نامه اعتراضى این 30 نفر 

توجه نمى کردم.

خیلى ها ر
ب آنها ارتباط دارم و همکاران من هســتند،

مى پرسند این مى رویم نخستین سئوالى که 
غاست که سرمایه گذار  ا سر

و  اگر داریــد؟ 
ســرمایه گذار 

غ  ا ســر
داشته 

قطعا باید با آ
در ســینما به صورت کاال برخورد مى شــو
مى گویند شما بیا پول بده و هر کسى را مى خو
سرمایه گذار بیاور و این نقش براى تو. این ک

مغایرت دارد. 
بازیگر فیلم «جهنم سبز» در مورد فعالیت ه
در سینما چنین مى گوید خانم هاى متأهلى
دارند و  در سینما همچنان فعالیت مى ک
نیســت. خیلى دیده ایم که بازیگران
به نسبت زمانى که خانواده داش
خیلى از بازیگران ز
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این روزها به فصــل پنجم ســریال «پایتخت»، 
شخصیتى به نام «الیزابت» اضافه شده که دخترى 
انگلیســى و عضو داعش اســت کــه از این گروه 

تروریستى برگشته و در پى رهایى از سوریه است.
نیلوفر رجایى فــر، بازیگرى ایرانى اســت که این 
نقش را در «پایتخت» ایفا کرده، او 26 ساله و فارغ 
التحصیل لیسانس فیزیک از دانشگاه رویال لندن 

است و به زبان انگلیسى تسلط کامل دارد.
«پایتخت» اولین تجربه بازیگرى رجایى فر است که 
سیروس مقدم او را کشــف کرده و به عنوان بازیگر 

نقش الیزابت جلوى دوربین این اثر رفته است.
فصل پنجم ســریال «پایتخت» بــه کارگردانى 
ســیروس مقدم و تهیه کنندگى الهــام غفورى و 
نویسندگى محسن تنابنده تولید شده است و محسن 
تنابنده، احمد مهرانفر، علیرضا خمسه، ریما رامین 
فر، نسرین نصرتى، هومن حاجى عبداللهى، بهرام 
افشارى، سارا و نیکا فرقانى، مجتبى بالل حبشى، 
مصطفى بالل حبشى و سلمان خطى در آن به ایفاى 

نقش مى پردازند.

بازیگر زِن انگلیسى 
سریال «پایتخت» را 

بشناسید 

بهرام شــاه محمدلو، بازیگر، نویســنده و مجرى 
سینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص آخرین وضعیت 
ساخت مجموعه «آقاى حکایتى 2» گفت:  در حال 
حاضر نمى توانم خبرى قطعى در خصوص ساخت 
قسمت دوم «آقاى حکایتى2» بدهم اما امیدوارم 
شرایط به طرزى پیش برود که بتوانم این مجموعه 

را امسال تولید کنم.
وى درباره چگونگى ســاخت این مجموعه تأکید 
کرد: دوســت دارم این مجموعه با حال و هوایى 
نوستالژیک ساخته شود اما باز هم مى گویم تا وقتى 
برخى شرایط براى تولید اثر مهیا نشود نمى توان 
در مورد فیلمنامه و یا حال و هواى اثر ایده اى ثابت 

را مطرح کرد.
این مجرى سابق تلویزیون درباره چگونگى جذب 
بازیگران به این اثر اضافه کرد: آموزشگاهى براى 
آموزش بازیگرى تأسیس کرده ام که با روشى بدیع 
به رشــد هنرجویان مى پردازد و به امید خدا بدون 
شک اگر استعدادى ناب یافت شود از آنها استفاده 

خواهم کرد.
شاه محمدلو با اشــاره به دغدغه همیشگى حضور 
دوباره خود در تلویزیون خاطرنشان کرد: من دوست 
دارم به تلویزیون برگردم اما خب باید برخى شرایط 
اولیه مهیا شود ولى مطمئن باشید اگر اوضاع مناسب 
باشد با کمال میل اقدام به ساخت «آقاى حکایتى2» 

خواهم کرد.

فصل تازه «کاله قرمزى» با یکسال تأخیر از ابتداى 
نوروز روى پرده رفت و حین پخش نوروزى بیش از 
همه کم کردن نماهاى «داداش گلم» عروسک آوازه 
خوان ســریال و به دنبال آن پایان ناگهانى پخش 

سریال در قسمت دوازدهم بود که به چشم آمد.
حــاال آذرمیدخت آذرهوش، مدیر گــروه کودك و 
نوجوان شبکه 2 سیما بدون اشــاره به کم کردن 
نقش «داداش گلم» در چرایى اتمام ناگهانى سریال 
به ایسنا گفت: «کاله قرمزى» تمام نشده است اما 
تعدادى قسمت براى اعیاد و مناسبت ها داریم که 
به مرور طى سال پخش خواهد شد. به طور کلى 22 
قسمت از مجموعه  «کاله قرمزى» تحویل شبکه 2 
سیما شده است که 12 قسمت آن در ایام نوروز به 
روى آنتن رفت و ده قسمت دیگر آن قرار است در 

اعیاد و مناسبت هاى شاد به روى آنتن رود.
مدیر گروه کودك و نوجوان شبکه 2 سیما درپاسخ 
به پرسشــى مبنى بر رضایــت ازمجموعه  «کاله 
قرمزى» و آمار مخاطبان آن در ایام نوروز اظهار کرد: 
هنوز آمار رسمى از میزان مخاطبان مجموعه  «کاله 
قرمزى» به دستمان نرسیده است اما اگر خودتان 
یک پرس و جوى ساده هم از اطرافیان انجام دهید 
متوجه مى شوید که این مجموعه  نمایشى هنوز از 

محبوب ترین برنامه هاى تلویزیون است.

«آقاى حکایتى2» 
امسال تولید مى شود؟

«کاله قرمزى» 
در طول سال هم هست

مسعود ســالمى، فیلمبردار شناخته شــده سینما در 
ارتباط با فیلم ســینمایى «آشفته گى» به کارگردانى 
فریدون جیرانى که فیلمبردارى آن را بر عهده دارد، 
گفت: در حال حاضر مشغول فیلمبردارى این پروژه 
ســینمایى هســتم و فکر مى کنم تا دو هفته دیگر 

فیلمبردارى آن ادامه داشته باشد.
فیلمبردار فیلم ســینمایى «زیر سقف دودى» گفت: 
جدیدترین ســاخته فریدون جیرانــى نیز به صورت 
خاصى فیلمبردارى شده اســت، اما بر خالف ساخته 
قبلى این کارگردان «خفه گى»، سیاه و سفید نیست. 

«آشفته گى» فیلم عجیب و غریبى خواهد شد و 
احتماًال از «خفه گى» بهتر اســت. این فیلم 

سومین تجربه همکارى من با فریدون 
جیرانــى بعــد از «خواب زده ها» و 

«خفه گى» است. 
ســالمى در ادامــه در ارتباط با 

نوع فیلمبردارى این اثر ســینمایى اذعان کرد: فیلم 
سینمایى «آشــفته گى» هم مانند اثر قبلى جیرانى 
رنگ خاص خودش را دارد، اما نه به این معنا که سیاه و 
سفید باشد، ولى به لحاظ بصرى براى مخاطب جذاب 
و متفاوت خواهد بود. البته نمى توانم به طور دقیق و 
مشــخص در مورد آنچه به لحاظ رنگ و نورپردازى 
در این فیلم شــاهد خواهیم بود، صحبت کنم. باید 
مراحل اِتانــوالژ (اصالح رنگ و نور) انجام شــود و 

بعد از خروجــى نهایى و دیده شــدن آن در موردش 
صحبت شود. 

فیلمبردار فیلم سینمایى «گشــت 2» درباره پروژه 
بعدى اش اظهار کرد: مى توانم بگویم خروجى نهایى 
چیزى خواهد بود که کمتر در ســینماى ایران اتفاق 
افتاده است و یا شاید هم نمونه اش را نداشته باشیم. 
تمام ایام نوروز را سر کار بودم و بعد از اتمام این فیلم 
فکر نمى کنم درگیر کار دیگرى شوم و باید مدتى را 

استراحت کنم. 
«آشفته گى» رئالیســتى و اجتماعى نیست؛ 
فیلمى است درباره عشق و جنایت... در 
این فیلم بهرام رادن، مهناز افشار، 
على میالنى و مهران احمدى 

به ایفاى نقش مى پردازند.

در انتظار یک فیلم متفاوت دیگر از فریدون جیرانى 

انگیزه ندارم
 فصل سوم «هوش سیاه» را بسازم! 

فرهادى به بیش از 20 کشور جهان
فروش فیلم جدید 

فیلــم اســپانیایى زبــان «همــه مى دانند» به 
کارگردانى اصغر فرهادى که به صورت رسمى به 
عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره کن 2018 انتخاب 
شــده، پیش از رونمایى در کن از سوى کمپانى 
فرانسوى توزیع کننده به بیش از 20 کشور جهان 

پیش فروش شده است.
این اولین بارى اســت که فیلمى از یک فیلمساز 
ایرانى جشنواره معتبر کن را افتتاح مى کند و «همه 
مى دانند» از جمله معدود فیلم هاى افتتاحیه تاریخ 
جشنواره کن است که در بخش رقابتى نیز حضور 
دارد. تهیه کنندگى این فیلم را سه کمپانى «ممنتو 
فیلمز» فرانســه، «مورنا فیلم» اسپانیا و «الکى 
رد» ایتالیا بر عهده دارند. «الکســاندر ماله گى»، 
مدیر کمپانى فرانسوى «ممنتو پیکچرز» که در 
فیلم هاى «گذشته» و «فروشــنده» با فرهادى 
همکارى داشــته و توزیع بین المللى فیلم «همه 
مى دانند» را نیز بر عهده دارد فیلم جدید فرهادى 
را بلندپروازانه ترین پروژه ســینمایى او خواند و 

گفت: «همه مى دانند» نه تنها یک فیلم هیجانى 
جذاب با چندین گره داستانى است بلکه داراى تیم 
بازیگرى فوق العاده اى با حضور «پنه لوپه کروز»، 
«خاویر باردم» و «ریکاردو دارین» است. این فیلم 
آمیزه اى از تعلیق و احســاس با روایتى قدرتمند 
است که مطمئنًا بیشــترین مخاطب را در میان 
دیگر ساخته هاى فرهادى خواهد داشت. کمپانى 
«ممنتو فیلمز» از تاریخ 9 مى (19 اردیبهشت) و 
یک روز پس از افتتاحیه جشنواره کن، فیلم «همه 
مى دانند» را در 350 سالن سینماى فرانسه اکران 
مى کند و کمپانى یونیورسال پیکچرز بین الملل 
نیز فیلم فرهادى را در ماه ســپتامبر (شــهریور) 
در اسپانیا اکران خواهد کرد. در خالصه داستان 
فیلم «همه مى دانند» آمده است: «کارولینا براى 
دیدار با خانــواده اش از آرژانتیــن به زادگاهش 
اسپانیا بازمى گردد. در این ســفر که پیش بینى 

مى شد به تجدید دیدار اعضاى خانواده خالصه شود، 
رویدادهاى غیرمنتظره اى به وقوع مى پیوندد که بر 

روند زندگى کارولینا تأثیر مى گذارد.»

با پایان سریال هاى نوروزى شبکه هاى 3 و 5 سیما پخش 
مجموعه هایى که قبل از تعطیالت راهى آنتن شده بودند 
را از سر مى گیرند. شبکه یک سیما هم در انتظار تصمیم 

معاون سیما براى پخش سریالى جدید است.
سریال «آنام» بعد از اتمام «دیوار به دیوار2»، از شنبه (25 
فروردین ماه)  مجدداً حدود ساعت 20و45دقیقه به روى 
آنتن شبکه 3 سیما خواهد رفت. «آنام» به تهیه کنندگى 
اسماعیل عفیفه و کارگردانى جواد افشار قبل از تعطیالت 

نوروز از شبکه 3 سیما پخش مى شد.
همچنین پیش بینى مى شود که پخش سریال 18 قسمتى 

«دیوار به دیوار 2» چهارشــنبه (22 فرودین  ماه) به پایان 
برسد. پخش 15 قســمت از سریال صد قسمتى «هیئت 
مدیره» که براى ایام نوروز آماده شده بود تا چهارشنبه 15 
فروردین ماه ادامه داشت و بقیه قسمت هاى این سریال از 
18 فروردین ماه(دیشب) به روى آنتن شبکه 5 سیما رفت. 
«هیئت مدیره» از شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 19 از 
شبکه 5 سیما به روى آنتن مى رود و تکرار آن نیز ساعت 

23 روز بعد خواهد بود.
ســریال «ســارق روح»  به کارگردانى احمد معظمى و 
تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى که پیــش از ایام نوروز، 
جمعه ها از شبکه 5 سیما راهى آنتن مى شد، مجدداً از جمعه 
این هفته 17 فروردین ماه ساعت 19 پخش شد و تکرار آن 

ساعت 23 خواهد بود.
 پخش ســریال نوروزى «پایتخت 5» هم تا امشب(یک 
شــنبه 19 فروردین ماه) ادامه دارد و طبــق گفته روابط 
عمومى شبکه یک سیما، دو یا سه سریال آماده پخش دارند 
که پس از پایان پخش سریال «پایتخت 5»  یکى از آنها به 
روى آنتن مى رود اما هنوز مشخص نیست که معاون سیما 

به پخش کدام سریال نظر مثبت مى دهد.

ســید مرتضى فاطمى، تهیه کننده سریال «شرایط 
خاص» در ارتباط با تغییر نام این سریال گفت: اسم 

«شرایط خاص» بیشتر با مضمون سریال 
ارتباط دارد، از این رو اسم سریال 

را از «گردان تــک نفره» به 
«شــرایط خــاص» تغییر 

دادیم.
وى با اعالم اینکه ضبط 
3 درصد سریال «شرایط 

خاص» به پایان رسیده، بیان 
کرد: براى ســاخت این سریال 

زحمات زیادى توســط عوامل سازنده 
صورت گرفته اســت و حدود دو مــاه زمان صرف 
انتخاب گروه بازیگران و عوامل «شــرایط خاص» 

شده است تا نتیجه سریال موفقیت آمیز باشد.
وى همچنین در ارتباط با ساخت فصل سوم سریال 
«هوش ســیاه» گفت: فیلمنامه سرى 
جدیــد این ســریال محبوب و 
پرمخاطب از دو ســال قبل 
آماده اســت ولى حقیقتًا 
انگیزه اى براى پیگیرى 
و ســاخت آن ندارم. ما 
براى نیروى انتظامى در 
سریال «هوش سیاه»خیلى 
زحمت کشــیدیم ولى جواب 
خوبى دریافت نکردیــم. از این رو در 
حال حاضر بنا به دالیلى انگیزه خاصى براى ساخت 

فصل جدید «هوش سیاه» ندارم.
همزمان با پایان مجموعه هاى نوروزى؛

جایگزین هـا از راه مـى رسند

  افکار نیوز |
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نصف جهان محسن بنگر این روزها در تالش است 
تا در آخرین ایامى که مــى تواند به عنوان بازیکن در 
مستطیل سبز باشــد یاد و خاطره روزهاى طالیى 

حضورش در سپاهان را زنده کند.
در روزهایى که نفت تهران نتایج خوبى نمى گیرد 
و روز به روز به ســقوط نزدیک تر مى شود مدافع با 
تجربه این تیم هنوز هم با گل هایش مهره کلیدى 

نفت است.
 محسن بنگر بعد از جدایى از پرسپولیس روزهاى 
خوبى را در مســتطیل سبز ســپرى نکرد. او در 
تراکتورســازى برخــالف چیزى کــه انتظار 

مى رفت نتوانست با امیرقلعه نویى 
روزهاى درخشان سپاهان 

را تکرار کنــد. در لیگ 
امســال او در زمان 
به  حمیددرخشان 
تیم نفت آمد و یکى 
از بازیکنانى بود که 
با این وجود کریمى 
او را حفظ کرد. او 
با وجود اینکه در 

38 سالگى اش به سر مى برد 
و به دوران بازنشســتگى نزدیک شده 
اما در حال حاضر یکى از بهترین هاى 
نفت است. او در دو بازى پیاپى تیمش 
برابر اســتقالل تهران و سایپا براى 
تیمش گلزنى کــرد هرچند نفت 
در هردوبازى با گل هاى زیادى 
شکست خورد و گل هاى بنگر 
مفید واقع نشدند. گل او مقابل 
استقالل و همچنین گلى که 
برابر سایپا به ثمر رساند بیش 
از هرچیزى انگیزه باالى این 

مدافع با تجربه را نشــان مى داد که با وجود مشکالت عدیده اى که تیم و 
باشگاهش دارد بازهم براى گلزنى تالش مى کند در حالى که یک مدافع 
است. بنگر در این فصل از رقابت ها 4 گل براى تیم نفت به ثمر رسانده و از 
بهترین گلزنان تیمش بوده است. جالب است که چهار گل زده بهترین رکورد 
بنگر در لیگ برتر هم محسوب مى شود او از سال 1382 و از لیگ سوم همراه 
شموشک به لیگ برتر آمد و در همان فصل 2 گل براى این تیم به ثمر رساند. 
او سپس به سپاهان رفت و در دو فصل اول حضورش هیچ گلى براى این تیم 
نزد. در لیگ ششم اما او در پایان فصل 4 گل براى تیمش به ثمررسانده بود. 
در لیگ هفتم او با سپاهان 2 گل زد و در لیگ هشتم هیچ گلى به ثمر نرساند. 
بنگر در لیگ نهم 1 گل زد و در لیگ دهم بازهم توانست در یک فصل 4 گل 
به ثمر برساند. او در لیگ یازدهم و در آخرین فصل حضورش در سپاهان فقط 
یک گل به ثمر رساند. او به پرسپولیس آمد و در 
دوفصل اول حضورش در این تیم در لیگ برتر 
هیچ گلى به ثمر نرساند. در لیگ چهاردهم اما او 
دو گل براى پرسپولیس در لیگ زد اما در لیگ 
پانزدهم نتوانست براى پرسپولیس گلزنى کند. او 
سپس به تراکتورسازى رفت و درفصل ناموفقش 

نتوانست در لیگ برتر براى این تیم گل بزند.
محسن بنگر اما امســال و در 38 سالگى بازهم 
توانست به رکورد خودش در لیگ برتر رسیده و 4 گل 
بزند ضمن این که او این شانس را دارد که در سه بازى 
باقیمانده تعداد گل هایش را افزایش دهد. بنگر تا به حال 20 گل 

این که در لیگ برتر ایران به ثمر رسانده و این با توجه به 
او یک مدافع است آمار خوبى به حساب 

مى آید. به گــزارش نصف جهان، 
او در چندیــن محفل دوســتانه 
جدایى از سپاهان را اشتباه بزرگ 
زندگى اش قلمداد کرده و اذعان 
داشــت اگر با پیراهن سپاهان از 
فوتبال خداحافظــى مى کرد در 
اصفهان و در ســپاهان تبدیل به 
اسطوره اى در حد محرم نوید کیا 

مى شد.

شانسى که بنگر از دست داد

  به یاد روزهاى طالیى
 در سپاهان

در 
روزهایى که نفت تهران 

نتایج خوبى نمى گیرد و روز 
به روز به سقوط نزدیک تر 

مى شود مدافع با تجربه این 
تیم هنوز هم با گل هایش 
مهره کلیدى نفت است

ن

عمل نکردن باشگاه پدیده مشهد به تعهداتش در پرداخت مطالبات ایگور پراهیچ باعث شد تا وکیل این بازیکن کروات در تماس با فیفا خواهان 
اجراى حکم درباره این باشگاه شود. طبق توافق آخر، قرار بود باشگاه پدیده هر هفته 10هزار دالر به پراهیچ بدهد و موعد اولین پرداخت یک ماه 
پیش بود اما تا امروز هیچ اتفاقى نیفتاده و به همین دلیل وکیل این بازیکن امروز با مسئوالن فیفا تماس گرفت و خواهان اجراى حکم درباره باشگاه 

پدیده شد.
حکمى صادر خواهد شد اما کمترین جریمه ممکن، کسر 6 امتیاز و البته جرایم نقدى است که اگر این هنوز مشخص نیست دقیقا چه 

پدیده کسر شود این تیم 20 امتیازى خواهد شد و به رده پانزدهم جدول سقوط خواهد کرد تا به همراه اتفاق بیفتد و 6 امتیاز دیگر از 
سیاهجامگان در آستانه سقوط به لیگ یک قرار بگیرد. البته با توجه به اینکه قبال 6 امتیاز از پدیده کسر تیم همشــهرى خود یعنى 
جدید فیفا سنگینتر از قبل باشد و این تیم به سقوط به دسته پایینتر و شروع فصل بعدى با امتیازات شــده، ممکن است حکم 

منفى محکوم شود.

با گذشت بیســت ســال از درگذشت سیروس 
قایقــران کاپیتان تیم ملى فوتبــال ایران، هنوز 
هم یاد و خاطرات او براى دوستان و همبازیان و 

عالقمندانش زنده است.
ســیروس قایقران یکى از آن شــخصیت هاى 
ورزشى بود که در زمان حیاتش هم وجهه ملى 
داشــت. او با اینکه در ملوان و یا کشاورز بازى

 مى کرد محبوب همه هــواداران فوتبال بود و 
هیچگاه کسى به او به چشــم یک رقیب نگاه 
نکرد. قایقران کاپیتان تیم ملى بود و شاید یکى 

از بهترین گزینه ها در تاریخ فوتبال ایران براى کاپیتانى تیم ملى بوده است.
محمد تقوى یکى از همبازى هاى مرحوم قایقــران در تیم ملى نیز در صفحه 
اینستاگرامش با انتشار عکس و متنى از سیروس قایقران به بیان خاطره اى از 
دوران حضورش در تیم ملى و در کنار او پرداخته است. تقوى در اینستاگرامش 
نوشته :«امروز سالگرد درگذشت یکى از نوادر فوتبال ایران است.همبازى بودن 
با سیروس قایقران  در تیم ملى یکى از بهترین افتخارات دوران ورزشى ام است.» 
او در ادامه به بیان خاطره اى از سیروس قایقران پرداخته و نوشته است:« در یکى 
از اردوهاى تیم ملى در کشور شوروى سابق با شوت سنگین مجیدنامجو مطلق 
که به سرم خورد بیهوش شدم. پس از چند ساعتى که در بیمارستان به هوش آمدم 
گوش سمت راستم بسیار درد مى کرد. وقتى آقاى مهدى (مناجاتى) سرمربى 
وقت تیم ملى حالم را پرسید گفتم: همه چیز خوبه اما نمى دونم چرا اینقدر سمت 
راست صورتم درد مى کنه، آقا مهدى با خنده گفت: باید از سیروس بپرسى که با 
چند تا سیلى جونت را نجات داد. وقتى به اردو برگشتم سیروس با همان لبخند 
همیشگى اش به سمتم آمد و گفت: خدارا شکر ســالمى، همه رو نگران کرده 
بودى ... و گفت: اگر من نبودم مطمئنا از دست رفته بودى، در صورتى که من هیچ 
چیز از سیلى او بخاطر نمى آوردم و اصال تا بیمارستان کامال بیهوش بودم، گفتم 
آقا سیروس درد سیلى تو بدتر از شوت مجید بود. حاضرم آقا سیروس با همان 

صورتم سیلى مى زد اما همچنان در خنده هاى زیبایش دوباره به 
کنار ما زنده مى بود.»

سیلى نجات بخش قایقران

حکم فیفــا در 
آستانه اجرا 

جلسه روى هوا رفت!

اشتباه عادل درباره 
شوچنکو

نصف جهان یکى دو هفته اى مى شود که صحبت 
از برگزارى جلســه بیــن کى روش و شــفر 
درباره نحــوه تعامل تیم ملى با باشــگاهها 
به خصوص استقالل اســت. قرار بود این 
جلسه چهارشــنبه هفته گذشته تشکیل 
شود که این اتفاق نیفتاد و گویا بعید است 
که در آینده هم کى روش با شــفر و سایر 
مربیان لیگ برترى دور یک میز بنشــیند و 
با آنها درباره تعامل بین تیم ملى و باشــگاهها 
صحبت کنــد.  خبرگزارى هاى فارس و ایســنا 
درباره این موضوع نوشته اند:“ در جلسه روز گذشته 
کى روش و تاج برنامه ریزى لیگ سال آینده هم مورد 
بحث قرار گرفته است و محوریت نتیجه این بحث تعامل 
با باشگاه ها بوده اســت. ظاهرا با صحبت هایى که بین 
طرفین شــده دیگر از جلســه با مربیان و باشــگاه ها

 هم خبرى نیســت. در نتیجه درخواســت شفر براى 
برگزارى جســله با کى روش هم خود به خود منتفى 

مى شود. ”

عادل فردوسى پور هم سوتى مى دهد. تعجب نکنید چون انسانهاى بزرگ هم 
اشتباه مى کند. ماجرا را از قول خبرآنالین برایتان نقل مى کنیم:“ تقریبا همه 
عادت داریم که عادل فردوسى پور همه اتفاقات فوتبالى را بداند. او در برنامه 
دورهمى وقتى مهران مدیرى گفت از بین فوتبالیســت ها فقط شوچنکو را 
مى شناسد ، وارد شوخى کالمى با مدیرى بر سر خوشگلى این بازیکن شد و 
در نهایت هم گفت االن کار سیاسى مى کند. دوره اى مربى بوده و دیده موفق 
نیست ، ول کرده رفته سراغ سیاست.جالب بود که عادل به یاد نداشت آندره 

شوچنکو سرمربى تیم ملى فوتبال اوکراین است! ”

 هفتــه هــاى اخیــر و در چند بــازى لیــگ آزادگان 
زمزمه هاى ناخوشــایندى درباره بعضى از مسابقات به 

گوش میرسد. 
شــایعاتى عجیــب و بــاور نکردنــى دربــاره تبانى و 
البته نقــش آفرینى بعضــى از بازیکنان در مســابقات
 و حضورشان در بنگاههاى شرطبندى! البته در فوتبال 
ایران بنگاههاى شــرطبندى به صورت رســمى وجود 
ندارند اما در فضاى مجازى تعداد زیادى از این تشکلها 

به صورت غیــر قانونى فعالیــت میکنند. تــا چند روز 
پیش خبرهاى مربوط به شــرط بندى فقــط به فعالیت 
عالقمندان و هــواداران تیمها اختصاص داشــت. اما 
به تازگى شــنیده شــده بازیکنان یکى دو تیم دســته 
اولى هم در این برنامهها حضور دارنــد و البته در تعیین 
نتایج هم نقــش ایفا میکنند که این یکــى دیگر فاجعه

 است.
حاال اینجــا که بایــد کمیته اخــالق به ماجــرا ورود 

پیدا کنــد خبــرى از مســئوالن این کمیته نیســت.
 فعــال کــه چیــزى اثبات نشــده امــا شــایعه آنقدر 
عجیب و غریب و تاســف بار هســت کــه کنجکاوى 
مســئوالن کاش  اى  برانگیــزد.  را  مســئوالن 

 کمیته اخالق روى این مســائل هم به اندازه مســائلى 
مثل مدل مــو، قلیان کشــیدن بازیکنان، تتــو و البته 
صفحات بازیکنان در فضاى مجازى حساســیت نشان

 بدهند.

 کمیته اخالق کجاست؟

 رقابت هــاى لیگ برتر در شــرایطى به پایان خود نزدیک مى شــود که 
باشگاه پرســپولیس به احتمال فراوان قهرمان لیگ برتر خواهد شد. 

سرخپوشان در حالى براى دومین بار به این عنوان دست پیدا خواهند 
کرد که در نیم فصل امسال از نقل و انتقاالت محروم شده اند و باید 

در سال آینده هم با توجه به محرومیت در نقل و انتقاالت با همین 
بازیکنان ادامه بدهند این در حالى اســت که قرارداد نیمى از 
بازیکنان پرسپولیس رو به پایان است و باشگاه پرسپولیس در 
تالش است تا قرارداد آنها را تمدید کند. در این بین از باشگاه 
پرسپولیس شنیده مى شود که مســئوالن باشگاه به دنبال 
رادوشویچ این هســتند که با توجه به عملکرد دروازه بان خارجى خود 
بسته شده و منشا مهاجم سرخپوشان قرارداد این دو نفر را که به دالر 

شــته به ریال تبدیل کنند. با توجه به اینکه قیمت دالر در ماه هاى  گذ
منشا نتوانسته ثبات نداشته است و از طرفى مسئوالن باشگاه اعتقاد دارند که 

بیرانوند نباشد انتظارات را برآورده کند و رادوشــویچ هم تنهــا در صورتى که که 
مى تواند بازى کند به همین دلیل مسئوالن باشگاه به دنبال این راهکار هستند تا بتوانند 
هم این دو نفر را حفظ کنند و هم باشگاه متضرر نشود. این در حالى است که قرارداد رادو 
در پایان فصل به پایان مى رسد اما منشا براى فصل آینده هم قرارداد دارد. البته با وجود 
پیشنهاد باشگاه پرسپولیس نه رادو و نه منشــا حاضر به این کار نیستند و مى خواهند 

همچنان به دالر پول بگیرند.

چالش دالر به منشا رسید

عبدا... ویسى سرمربى استقالل خوزســتان بازهم روزهاى پرالتهاب و پراسترسى را در مسیر بقاى تیمش در لیگ 
برتر مى گذراند.

 استقالل خوزستان به مانند دو فصل اول حضورش در لیگ برتر وضعیت مناسبى ندارد و خطر سقوط را حس مى کند.
عبدا... ویســى پس از دو فصل حضور با استقالل خوزســتان در لیگ برتر و بقا در روزهاى آخر، موفق شد در لیگ 
پانزدهم به همراه آبى هاى اهواز قهرمان شــود اما بعد از آن قهرمانى تصمیم گرفت تا جاى خود را به پورموسوى 

بدهد و خودش مسیر سپاهان را پیش بگیرد.
او در سپاهان تصمیم گرفت تا تغییرات عمده اى را انجام بدهد اما در میانه راه از این تیم جدا شد و جاى خود را به 

کرانچار داد.
ویسى در ابتداى فصل و در حالیکه گفته مى شد سرمربى تراکتور و یا حتى نفت تهران شود، بازهم به اهواز بازگشت 

تا هدایت استقالل خوزستان را به عهده بگیرد، او لیگ را با برد برابر تراکتور و تساوى مقابل استقالل شروع کرد اما در 
ادامه و هرچه از لیگ گذشت، وضعیت تیمش روبه بهبودى نرفت و اکنون با 26 امتیاز از اصلى ترین گزینه هاى سقوط 

به حساب مى آید.
تیم او اخیرا در خانه شکســت خورد و نبرد هاى باقیمانده تیمش برابر پیکان، سپاهان و صنعت نفت خواهد بود، به نظر

مى رسد سرنوشت ویسى در این فصل به سپاهان گره خورده باشد.
او امیدوار است تا براى سومین بار تیمش را از سقوط فرارى بدهد و بتواند نمره قبولى در لیگ برتر بگیرد.

سرنوشت گره خورده
               ویسى - سپاهان

نصف جهان محسن بنگر این روزها در تالش
تا در آخرین ایامى که مــى تواند به عنوان بازیک
مستطیل سبز باشــد یاد و خاطره روزهاى ط

حضورش در سپاهان را زنده کند.
در روزهایى که نفت تهران نتایج خوبى نمى
و روز به روز به ســقوط نزدیک تر مى شود مد
تجربه این تیم هنوز هم با گل هایش مهره ک

نفتاست.
 محسن بنگر بعد از جدایى از پرسپولیس رو
خوبى را درمســتطیل سبز ســپرىنکرد
تراکتورســازى برخــالف چیزىکــه

مى رفت نتوانست با امیرقلعه نویى 
روزهاى درخشان سپاهان 

تکرار کنــد. در لیگ  را
امســال او در زمان 
به  حمیددرخشان 
تیم نفت آمد ویکى

از بازیکنانى بود که 
با این وجود کریمى 
او را حفظ کرد. او 
با وجود اینکه در 

38 سالگى اش به سر مى برد 
و به دوران بازنشســتگى نزدیک

اما در حال حاضر یکى
نفت است. او در دو باز
برابر اســتقالل ته
تیمش گلزنى کــ
با در هردوبازى

و شکست خورد
مفید واقع نشد
استقالل و هم
برابر سایپا به
از هرچیزى ان

شانسىکه بن

  به یاد رو
 در

روزه
نتایج خ
به روز
مى شود
تیم هن
ههمهمهمهمهمهررررهره

پدیده شد.
حکمى صادر خواهد شد اما کمترهنوز مشخص نیست دقیقا چه 

0پدیده کسر شود این تیم 20 امت6اتفاق بیفتد و 6 امتیاز دیگر از 
سیاهجامگاندر آستانه سقوطتیم همشــهرى خود یعنى
جدید فیفا سنگینتر از قبل باششــده، ممکن است حکم 

منفى محکوم شود.

از درگذشت سیروس   بیســت ســال
ن کاپیتان تیم ملى فوتبــال ایران، هنوز 
 خاطرات او براى دوستان و همبازیان و 

نش زنده است.
س قایقران یکى از آن شــخصیت هاى 
ود که در زمان حیاتش هم وجهه ملى 

ا کشا ا ا ل ک ا ا ا

بخش قایقران

ر  درـاــا در 
اجرا اجر اج اجرا 

ن خود نزدیک مى شــود که 
مان لیگ برتر خواهد شد. 

نوان دست پیدا خواهند 
 محروم شده اند و باید 
ل و انتقاالت با همین
ه قرارداد نیمى از 
اه پرسپولیس در 
ن بین از باشگاه 
شگاه به دنبال 
رادوشویچ ن خارجى خود 
بسته شده ر را که به دالر 

شــته دالر در ماه هاى  گذ
منشا نتوانسته اه اعتقاد دارند که 

بیرانوند نباشد هــا در صورتى که که
شگاه به دنبال این راهکار هستند تا بتوانند 
رر نشود. این در حالى است که قرارداد رادو 
 فصل آینده هم قرارداد دارد. البته با وجود 
ــا حاضر به این کار نیستند و مى خواهند 

نشا رسید

ک شده 
ن هاى 
تیمش 
ا براى 
د نفت 
زیادى 
ى بنگر 
 مقابل 
لى که 
د بیش 
ى این 

این که در لیگ برتر ایران به ثمر رسانده و این با توجه به 
او یک مدافع است آمار خوبى به حساب 

مى آید. به گــزارش نصف جهان، 
او در چندیــن محفل دوســتانه 
جدایى از سپاهان را اشتباه بزرگ 
زندگى اش قلمداد کرده و اذعان 
داشــت اگر با پیراهن سپاهان از 
فوتبال خداحافظــى مى کرد در 
اصفهان و در ســپاهان تبدیل به 
اسطوره اى در حد محرم نوید کیا 

مى شد.

جلسه
نصف جهان
از برگز
دربا
به
ج
ش
ک
مرب
با آنها
صحبتک
درباره این م
روشو تاج کى
بحث قرار گرفته
با باشگاه ها بود
طرفین شــده
 هم خبرى نیس
برگزارى جس

مى شود. ”

؟

استرسى را در مسیر بقاى تیمش در لیگ 

اسبى ندارد و خطر سقوط را حس مى کند.
ر و بقا در روزهاى آخر، موفق شد در لیگ 
به پورموسوى میم گرفت تا جاى خود را

ه راه از این تیم جدا شد و جاى خود را به 

 نفت تهران شود، بازهمبه اهواز بازگشت 
ر و تساوى مقابل استقالل شروع کرد اما در 

6 با 26 امتیاز از اصلى ترین گزینه هاى سقوط 

کان، سپاهان و صنعت نفت خواهد بود، به نظر

مره قبولى در لیگ برتر بگیرد.

خورده
- سپاهان

گى نزدیک
ى از بهترین
زى پیاپى ت
هران و سایپا
ـرد هرچند
 گل هاى ز
 و گل هاى
م دند. گل او
مچنین گل
ه ثمر رساند
نگیزه باالى

حاضرم آقا سیروسبا همان آقا سیروس درد سیلى تو بدتر از شوت مجید بود.
صورتم سیلى مى زد اما همچنان در خنده هاى زیبایش دوباره به

کنار ما زنده مى بود.»

 هفتــه هـ
زمزمه هاى
گوش میرس
شــایعاتى

البته نقــش
 و حضورشا
ایران بنگاه
ندارند اما د

ک ک

به حساب مى آید.
اخیرا در خانه شک تیم او
مى رسد سرنوشت ویس
او امیدوار است تا براى
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نصف جهــان  روزنامه نصف جهان دى ماه  سال 
گذشته از تمایل ســپاهان براى جذب محسن 
مســلمان نوشــت و حاال چند روزى است که 
این موضوع به خبر داغى تبدیل شــده است. آن 
طور که رسانه ها نوشته اندســرانجام یک مقام 
رسمى اعالم کرد که باشگاه سپاهان به هافبک 
پرسپولیس براى حضور در این تیم پیشنهاد داده ، 
پیشنهادى که گفته مى شود از نظر مالى نجومى 
بوده است و خبر دى ماه 96 نصف جهان به طور 

کامل تأیید شد.
  سایت  ورزش ســه دیروز در این باره نوشت:از 
مدت ها قبل صحبت از ارائه پیشــنهاد باشگاه 
سپاهان به محسن مسلمان هافبک پرسپولیس 
اســت، هرچند باشگاه ســپاهان این موضوع را 
تکذیب کرد. ماجرا از زمانى شــروع شد که خبر 
مشــکالت محسن مســلمان در پرسپولیس به 
بیرون درز کــرد و برانکو نیز از ایــن بازیکن در 
ترکیب تیمش استفاده نکرد. دالیل زیادى براى 
این نیمکت نشینى عنوان مى شد، از ضعف بدنى 
و فنى تا اختالف و چالش میان او و برانکو و...اما 
در میان این مجادله ها خبرى منتشــر شد که از 
پیشنهاد جالب توجه به ســپاهان به این بازیکن 
براى فصل آینده پرده برمى داشــت. موضوعى 
که مثل همیشه از سوى طرفین تکذیب شد اما 
حمیدرضا گرشاسبى مدیرعامل پرسپولیس رسما 
این موضوع را تایید کرد. او گفت:« مسلمان در 
گفت و گویى که با ســپاهانى ها داشته کامال در 
خصوص این پیشــنهاد و مبلغ آن صحبت کرده 
است و فکر مى کنم در شرایط حساس پرسپولیس 
به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آســیا 
اینگونه مذاکــرات آن هم با پیشــنهاد نجومى 

شایسته نیست.  
 همین ســایت و خبرگزارى هاى میزبــان و ایلنا 
هم در مطالب جداگانــه اى تاکید کــرده اند که 
پیشنهاد سپاهان به نسبت رقم پرسپولیس خیلى 
چشــمگیر تر نیســت . در برخى از ایــن مطالب 
آمده:البته در حالــى که گرشاســبى مدیرعامل 
پرسپولیس از پیشنهاد نجومى سپاهان به هافبک 
تیمش خبر مى دهد برخى منابــع خبر مى دهند 

که ســپاهان کارش را براى بستن یک تیم خوب 
براى فصل آینده آغاز کرده و البته مسلمان نیز در 
میان گزینه هاى این تیم اســت. اما آنچه منابع ما 
مى گویند این است که پیشنهاد سپاهان به مسلمان 

یک پیشنهاد معقول بوده است و نه نجومى!
حرف هــاى گرشاســبى و همین چنــد جمله 
البته حــاوى نــکات قابل توجهى اســت. او به 
تنهایى باشگاه ســپاهان را در مظان اتهام قرار 
نمى دهد و اینکه مسلمان نیز پاى میزمذاکره با 
ســپاهانى ها نشســته را تایید مى کند. این مى 
تواند به نوعى ماجراى مســلمان و 
پرسپولیس را پیچیده تر 

از قبل هم بکند. همه مى دانند برانکو با توجه به 
اتفاق اخیر نیز دیگر بعید اســت که مسلمان را به 
عنوان بازیکن اصلى تیمش بپذیرد و شــاید این 
آخرین هفته هاى مسلمان در پرسپولیس باشد. 
هرچند مســلمان  یک بازیکن محبوب است و 
این مى تواند در صورتى که باشگاه مجوز جذب 
بازیکن ندارد چالشى را میان او و هواداران به وجود 
بیاورد. با این حال به نظر مى رسد بعد از بازى آخر 
پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا نکات بیشترى 

از آینده مسلمان و پرسپولیس به دست بیاید.
به گزارش نصف جهان، پرسپولیســى ها که از 
مذاکره سپاهان با مســلمان قبل از پایان فصل 

رنجیده خاطر شــده اند، فراموش نکنند که   این 
کار غیر قانونى نیســت و 6 ماه قبل از پایان یک 
قرارداد بازیکن، آن بازیکن مجــاز به مذاکره با 
سایر باشگاه هاســت و البته به خاطر بیاورند که 
آنها در مورد مذاکره در طول فصل ید طوالنى 

دارند. همین فصل گذشته بد نیست که نام 
هایى  همچون شجاع خلیل زاده و منشا 

را به آنها یادآور شــویم که فراتر از 
مذاکره حتى قــرارداد داخلى هم با 
سرخپوشان در حالى که هنوز بازیکن 

تیم هاى ســپاهان و پیکان بودند به 
امضاء رساندند.

مسلمان در آستانه بازگشت به فوتبال اصفهان

شمارش معکوس آغاز شد

پیشنهاد 
سپاهان به 

مسلمان یک پیشنهاد 
معقول بوده است و

 نه نجومى!
ى ین ى یی ر ى پ

تواند به نوعى ماجراى مســلمان و 
پرسپولیس را پیچیده تر 

بی یسب پو پر نو ی ز
به گزارش نصف جهان، پرسپولیســى

مذاکره سپاهان با مســلمان قبل از پایان

موش نکنند که   این 
ماه قبل از پایان یک 
مجــاز به مذاکره با 
 به خاطر بیاورند که 
 فصل ید طوالنى 

د نیست که نام
زاده و منشا 

 فراتر از 
ى هم با 
 بازیکن 
ن بودند به

در حالى که باشگاه نفت تهران تا تاریخ 15 فروردین مهلت داشته بر اساس نامه دبیر 
کل فدراسیون فوتبال مطالبات علیرضا امامى فر و آرمین بیابانى را پرداخت کند، تا 

امروز چنین اتفاقى رخ نداه است.
پس از جدایى علیرضا امامى فر و آرمین بیابانى از تیم نفت تهران و شکایت این دو 
نفر به کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال به منظور دریافت مطالبات خود، این 
کمیته در تاریخ 22 آذر ماه سال گذشته دادنامه قطعى خود را صادر کرد که بر اساس 
حکم دادنامه باشگاه نفت تهران به پرداخت اصل خواسته و هزینه رسیدگى در حق 

هر دو شاکى محکوم مى شود.
اما پس از صدور این حکم باشگاه نفت تهران هیچ واکنشى نشان نداد تا اینکه در تاریخ 
30 بهمن 96 دبیرکل فدراسیون فوتبال با ارسال دو نامه جداگانه براى ریس سازمان 
لیگ اعالم مى نماید در صورت عدم پرداخت مطالبــات علیرضا امامى فر و آرمین 

از سوى باشگاه نفت تهران، بیابانى تا تاریخ 15 فروردین 97 
مطابق ماده 89 مقررات بدون نیاز به ابــالغ مجدد و 
فدراســیون فوتبال، این انضباطى مصوب سال 1396 
امتیــاز و یــا محرومیت باشگاه در مرحله اول با کسر 
و در نهایــت در صورت از نقل و انتقال بازیکن مواجه 

یک دسته پایین تر سقوط تمرد از اجراى حکم به 
مى کند.

 

کسر امتیاز نفت تهران 
اعمال مى شود؟ 

نصف جهان   اگر تالش استقاللى ها براى تمدید قرارداد 
با شفر به بن بست بخورد و این مربى رقم بیش از توان آبى ها 
را مطالبه کند، آن گاه باید در انتظار حضور یک خارجى دیگر در 
استقالل باشیم.یکى از مدیران باشگاه استقالل اعالم کرده 
است که قرارداد وینفرد شفر براى فصلى که هنوز چند هفته 
از آن باقى مانده، 360 هزار دالر است. این در حالیست که 
گفته میشود شفر قراردادى 300 هزار دالرى با استقالل 
دارد. حاال اما اینکه شفر براى فصل جدید درخواست مالى 
باالتر داشته باشد، احتماًال عجیب نیست چون هم نتایج 
خوبى گرفته و هم قرار اســت برخالف این فصل که از 
هفته هشتم آمد، کل فصل آینده سرمربى استقالل باشد.

شفر اســتقالل را به فینال جام حذفى و مرحله یکهشتم 
مرحله نهایى لیگ قهرمانان رسانده و اگر آبیها را از این مرحله هم به 

یکچهارم برساند، میتواند در صورت تمدید قرارداد تا آخر لیگ قهرمانان با 
استقالل باشد که همین مسئله انگیزههاى او را براى تمدید قرارداد باال 
میبرد. یکى از مسئوالن باشگاه به نکته جالب دیگرى هم اشاره میکند: 
«یکى از شروط ما براى اینکه قرارداد شــفر افزایش پیدا کند، کسب 
سهمیه آسیاست. در واقع یا باید قهرمان جام حذفى شویم که سهمیه 
بگیریم یا حداقل در لیگ سوم شویم که تازه در آن صورت احتماًال به 
پلى آف آسیا میرویم.  اســتقاللى ها حاضرند با یکسرى آپشن هاى 
جدید قرارداد شفر را تا 600 هزار دالر هم باال ببرند ولى بیشتر از این 
مبلغ برایشان مقدور نیست و شاید اگر شفر زیر بار نرود، دنبال مربى 
خارجى جدید بروند.به گزارش نصف جهــان، در حال حاضر مطالبه 
واحد هواداران استقالل در فضاى مجازى تمدید قرارداد به شفر به هر 
قیمت ممکن است و مدیران استقالل در کنار تداوم موفقیت براى جلب 
رضایت هواداران مى خواهند هر طور هست با این مرد آلمانى به توافق 

براى تداوم همکارى دست یابند.

کاربران صفحه اینســتاگرام روزبه 
چشمى باورشان نمى شد که روزبه 
بعد از بازى استقالل و مشکى پوشان 
چنین پســتى منتشــر کرده باشد. 
پستى عجیب که درباره رفتن بود. 
روزبه نوشته بود:“ بعضى وقتا فقط 

یک راه دارى اونم رفتن. یا حق“
برداشت هاى متفاوتى از این پست 
انجام شد. عده اى گفتند شاید روزبه 
مى خواهد از دنیاى مجازى فاصله 
بگیرد. تعدادى مدعى شدند که او با 
تیم مشهدى شوخى کرده و سقوط 
این تیم را ســوژه پســت جدیدش 
کرده! و عده معــدودى هم نتیجه 
گیرى کردند کــه روزبه مى خواهد 
براى استقالل کالس بگذارد. این 
وسط باید گفت نظر آنهایى درست 
بوده که این پست چشــمى را بى 
ارتباط با هک شدن احتمالى صفحه 
او ندانســتند چرا که ساعاتى بعد از 
این پست، روزبه چشمى اعالم کرد 
که صفحه اش هک شــده است تا 
اینگونــه به تمام حــرف و حدیثها 

جواب داده باشد.

پیج هک شده بود

اجــراى تعویــض زودهنگام 
داریوش شــجاعیان در بازى 
اســتقالل و ســیاه جامگان 
توجه رســانه ها را به خودش 
جلب کرد. اما ایــن تنها اتفاق 
حاشــیه اى مربوط به بازیکن 
شماره 23 اســتقالل نبود. او 
دیروز بعد از تعویض و در حالیکه 
از کنار زمین به نیمکت استقالل 
نزدیک مى شد پیراهنش را باال 
زد تا با آن عرقش را پاك کند. در 
این لحظه بود که او خواسته یا 
ناخواسته از تتوى روى بدنش 

رونمایى کرد! 

على عســگرى معتقد است که 
تغییرات متوالى سبب سقوط سیاه 

جامگان شده است.
حمید على عسگرى بازیکن تیم 
فوتبال ســیاه جامــگان در مورد 
شکست 4 بر 1 برابر استقالل در 
ورزشگاه آزادى گفت: همه اشتباه کردیم از باال تا پایین تیم. مدیریت، بازیکنان، 

کادر فنى و همه تا تیم سقوط کرد. 
وى ادامه داد: خب تغییرات زیادى داشــتیم و تا مى آمدیم که به اخالق یک 
مربى و روش کارش عادت کنیم، عوض مى شد.بازیکن سابق پرسپولیس 
در خصوص اینکه با عنایتى مربى سابق مشــکى پوشان مشکل داشته، 
عنوان کرد: گذشته ها گذشته و به نظرم درست نیست که دیگر در این 

مورد صحبت کنیم.

نصف جهــان  آن طور که در خبرها آمده بود سرمربى تیم ملى امروز(یک شنبه) راهى قطر مى شود تا از نزدیک 
وضعیت مهدى طارمى و مرتضى پورعلى گنجى را بررســى کند.  او قرار است بازى این هفته الغرافه مقابل 
حریفش در لیگ ستارگان را از نزدیک ببیند. نکته مهم درباره این خبر اینکه بعضى سایتها مدعى شده اند 
کى روش در سفر به قطر شاید سرى هم به ســروش رفیعى بزند. بازیکنى که مدتهاست جایى در تیم ملى 
نداشته و در مصاحبه چند روز قبلش اظهار امیدوارى کرد که کى روش دوباره او را دعوت کند. حاال باید دید 
نظر کى روش درباره هافبک ایرانى الخور عوض شده و او به تمرینات این تیم هم سر مى زند یا اینکه هدف 

او از سفر به قطر فقط دیدن طارمى و پورعلى گنجى است. 

سروش هم  
چشم انتظار 
است

ارزش اسپانیا 24برابر تیم کى روش
 سایت ترانسفر مارکت بعد از بازیهاى دوستانه ملى که در نوروز 97 برگزار شد، ارزش تیمهاى ملى را مشخص 
کرده که اسپانیا با اختالف زیاد نسبت به چهار تیم گروه دوم جام جهانى، با ارزشى بالغ بر 982 میلیون پوند جزو 
سه تیم برتر دنیا است.گران قیمتترین بازیکن فعلى اسپانیا هافبک رئال مادرید است. ایسکو، هافبک 25 ساله 

رئال مادرید با ارزشى 75 میلیون پوندى گران ترین بازیکن اسپانیایى محسوب میشود.
 بعد از اسپانیا، پرتغال با 436 میلیون پوند جزو تیمهاى خوب دنیا محسوب میشود که یک چهارم از این ارزش 

گذارى مربوط به کریستیانو رونالدو با ارزش 108 میلیون پوند است.
 در این گروه مراکش با ارزش 136 میلیون پوندى، سومین تیم ارزشمند گروه ایران در جام جهانى است و 
باالتر از ایران قرار گرفته است.در این تیم امین هاریت، بازیکن شالکه با 25 میلیون یورو، ارزشمندترین 

بازیکن تیمش است.
 آخرین تیم این گروه هم ایران است که با 41 میلیون پوند، جزو شگفتى سازهاى جام جهانى پیش بینى شده 
است.در تیم ملى ایران سردار آزمون، مهاجم جوان تیم ملى با 8 میلیون پوند ارزشمندترین بازیکن تیم ملى 

است. 

رونمایى ناخواسته از تتو!   همه اشتباه کردیم

یا تــــو
یا یکـى دیگه!
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التهاب معده در اثر اســترس بیش از حد، مصرف غلط 
مواد غذایى، مشــکالت گوارشى، یبوســت و... خود را 

نشان مى دهد.
التهاب معده با درد شکم و نفخ شدید همراه است و این 
در حالى اســت که تغییر عادات غذایى در کنار برخى از 
درمان هاى خانگى ســاده، مى تواند متوســل شدن به 

داروها را کاهش دهد و التهاب معده را از بین ببرد.
رازیانه: در برخى فرهنگ ها، افراد عــادت دارند که 
تقریبًا بعد از هر وعده غذایى دانــه رازیانه را بجوند. دانه 
رازیانه به شکسته شــدن و تجزیه غذاها در معده کمک 
مى کند و سرعت هضم را افزایش مى دهد. طعم رازیانه 
مشابه طعم شیرین بیان اســت، با این تفاوت که از آن 

خوش طعم تر است. 
نعناع: نعناع همواره گیاهى شــناخته شــده و یکى از 
بهترین گیاهان براى جلوگیرى از نفخ محسوب مى شود. 
نعناع هم به شکسته شــدن غذاها در معده شما کمک 
مى کند، حالت تهوع را از بین مى بــرد و نفخ را کاهش 
مى دهد. این گیــاه همچنیــن مزاج شــما را تقویت 
مى کند که این امر مى تواند ترشح آنزیم هاى هضمى 

را تحریک کند.
بابونه: نوشــیدن دم کرده آن شــب ها قبل از خواب، 
بعد از شام یا هر زمان دیگرى در طول روز و مخصوصًا 
هنگامى که استرس دارید بسیار سودمند است. استرس 
هضم غذاها را متوقف مى کند، نفخ را افزایش مى دهد و 

مى تواند باعث حالت تهوع شود.
مصرف آنتى اکســیدان ها: مواد غذایــى غنى از 
آنتى اکســیدان به مبارزه با التهاب شــکم مــى روند و 
تحقیقات نشــان داده مصرف روزانه دو تــا چهار وعده 
آنتى اکسیدان موجود در زغال اخته، ســیب، پیاز، سیر، 
کرفس و ... منجر به از بین رفتن عالیم نفخ نیز خواهد شد. 
خوردن فیبر کافى: یک رژیم غذایى غنى از فیبر به 

هضم موثرتر مواد غذایى و کاهش التهاب معده کمک 
مى کند. سبزیجات و میوه ها، غالت کامل، آرد کامل و 

برنج قهوه اى غنى از فیبر هستند.
میخک: نوشیدن 20 قطره از عصاره میخک همراه با نیم 
لیوان آب، هر روز صبح با معــده خالى یک راه مؤثر براى 
مبارزه با نفخ شکم و از بردن التهاب معده است. میخک 
مى تواند ترشح مایع گوارشى را تحریک کند که این امر به 
حرکت غذا در طول لوله گوارش و تجزیه مواد غذایى دیر 

هضم مانند پروتئین ها، چربى ها و نشاسته کمک مى کند.
آبلیمو: لیمــو داراى خواص قلیایى اســت و این یعنى 
مصرف لیمو مى تواند اسید معده را خنثى کند. اسید معده 
خود آغازگر بسیارى از مشکالت گوارشى است. نوشیدن 
یک لیوان آبلیموى گرم با معــده خالى و در اوایل صبح 

براى دستگاه گوارش بسیار مفید است.
دارچین: دارچین به عنوان ادویه اى براى کاهش قند 
خون باال شــناخته شده اســت، اما این ادویه همچنین 

براى ســرعت دادن به هضــم، تجزیه مــواد غذایى و 
برطرف کردن نفخ نیز فوق العاده مؤثر اســت. دارچین 
به هضم هرغذایى که شــما مى خورید کمک مى کند، 
بنابراین اضافه کردن آن به غذاها، راهى مطمئن براى 
جلوگیرى از نفــخ از همــان ابتداســت. هرچند طعم
دارچین با هر غذایى متناســب نیســت، ولى در عوض

مى توانید آن را بعد از غذا یا هر زمانى از روز با چاى گرم 
میل کنید. 

8 گام خانگى ساده براى رفع التهاب معده

رئیس انجمن نورویورولوژى گفت: عفونت ادرارى در سن یائسگى خیلى شایع است.
مهرى مهراد با اشاره به آسیب مثانه از دفع نامناســب ادرار در زنان اظهارداشت: مجاورت رحم و مثانه

 خانم ها حساسیت خاصى دارد که بعضاً با مشکالتى براى زنان همراه است.
وى با اشــاره به فشــار رحم بر روى مثانه در دوران حاملگى، افزود: انجام تمرینات ورزشــى مداوم و 

فیزیوتراپى هاى ته لگن، از بروز افتادگى رحم جلوگیرى مى کند.
مهراد با بیان اینکه زایمان طبیعى 31 برابر بیشتر از سزارین، باعث آسیب عضالت کفن لگن مى شود، 
ادامه داد: یائسگى بخاطر حذف اســتروژن، باعث تخریب سلول ها در اطراف مجراى ادرار و عضالت 

کف لگن مى شود.
وى به تغییرات ادرارى در سنین میانسالى زنان اشــاره کرد و افزود: تکرر ادرار در روز و شب، حس دفع 
فوریت ادرار، ریزش ناگهانى همراه با سرفه، عطسه، پریدن، ورزش کردن و تغییر حالت از نشستن به 

ایستادن، از عالئم این تغییرات است.
رئیس انجمن نوروریولوژى، عفونت هاى مکرر ادرارى در میانسالى را مورد اشاره قرار داد و گفت: این 
عارضه بخاطر شل شدن عضالت کف لگن در اثر حاملگى و یائســگى، باعث مى شود مثانه از حالت 

طبیعى خودش خارج شود.
 مهراد با بیان این مطلب که عفونت هاى ادرارى در سنین یائسگى خیلى شایع است، افزود: توصیه ما به 

زنان میانسال، انجام معاینات دوره اى است.

کلم بروکلى به طرز شگفت انگیزى حاوى مقادیر باالیى از پروتئین است و مصرف آن مى تواند ویتامین 
C و K بدن را تأمین کند. همانطور که مى دانید کلم بروکلى متعلق به خانواده کلم هاست و کالرى بسیار 

اندکى وارد بدن مى کند.
اگرچه بیشتر افراد مصرف کلم بروکلى را بخاطر طعم آن دوســت ندارند اما این ماده مزایاى بسیارى 

براى سالمتى بدن دارد. 
همانطور که مى دانید کلم بروکلى متعلق به خانواده کلم هاست و کالرى بسیار اندکى وارد بدن مى کند. اگر 
مى خواهید رژیم غذایى خود را بهبود ببخشید، سبزیجات گروه کلم ها باید در لیست خرید شما قرار گیرد.

بر اساس تحقیقات انجام شده، یک پیمانه از کلم بروکلى خام مى تواند 38 کالرى، 0 گرم چربى، هشتگرم 
کربوهیدرات و سه گرم پروتئین براى بدن فراهم کند. مصرف یک پیمانه از کلم بروکلى 195 درصد 
از ویتامین K و 125 درصد از ویتامین C و 10 درصد از ویتامین A و B6 ، فوالت، پتاسیم و منگنز را 

تأمین کند.

خواص کلم بروکلى براى سالمتى:
مصرف انواع مختلفى از میوه و سبزیجات مى تواند خطر ابتال به بیمارى هاى مختلف را کاهش دهد. 
مطالعات انجام شده نشان مى دهد که افزایش مصرف مواد گیاهى همچون کلم بروکلى، باعث کاهش 

خطر ابتال به چاقى، دیابت و بیمارى هاى قلبى مى شود و سالمت کلى بدن را افزایش مى دهد.

کلم بروکلى براى مبارزه با سرطان:
مطالعات اخیر نشان مى دهد که ترکیبات حاوى ســولفور که به کلم ها طعم تندى مى بخشد مى تواند 
در برابر سرطان مبارزه کند. مطالعات بیشترى در مورد ســولفورافان و توانایى آن در مبارزه به سرطان 
انجام شده است. نتایج امیدوار کننده نشان مى دهد انواع مختلفى از سرطان همچون مرى، پروستات 
و پانکراس با مصرف این ماده بهبود مى یابد. محققان دریافته اند که ســولفورافان توانایى مهار آنزیم 
مضرهیستون داستیالز را دارد. کلم بروکلى همچنین حاوى مقادیر بسیار باالیى از کلروفیل است که 

مى تواند اثر سرطان زاى آمین هاى هتروسیکلیک را کاهش دهد.

بهبود سالمت استخوان ها با مصرف کلم بروکلى:
مصرف مقدار کم ویتامین K مى تواند خطر شکستن اســتخوان ها را افزایش دهد. این کار از طریق 
بهبود جذب کلسیم و کاهش دفع کلسیم از طریق ادرار انجام مى شود. کلم بروکلى مى تواند نیاز روزانه 

بدن به کلسیم را تأمین کند. 

خاصیت کلم بروکلى براى مدیریت دیابت:
بیشتر سبزیجات سبز حاوى آنتى اکسیدان هاى شناخته شده با نام اسید آلفا لیپوئیک هستند که مى تواند 
سطح گلوکز را در بدن کاهش دهد. مطالعات انجام شده بر روى این اسید نشان مى دهد که نوروپاتى 
محیطى و یا نوروپاتى اتونوم در بیمــاران دیابتى کاهش پیدا مى کند.محققان هنــوز در مورد اثرات 

مکمل هاى حاوى این اسید مطمئن نیستند.

مصرف بروکلى براى بهبود و حفظ بینایى:
مصرف مقادیر کافى از ویتامین C مى تواند باعث بهبود بینایى شــما شــود. مصرف کلم بروکلى  در 
یک وعده غذایى مى تواند مواد مغذى مهم را تأمین کند. آنتى اکسیدان هاى موجود در این کلم به نام 
زیگزانتین اشعه مضر نور خورشید را فیلتر مى کند و از بروز بیمارى چشمى دژنراسیون ماکوال جلوگیرى 
مى کند. مصرف باالى میوه و ســبزیجات همچنین باعث کاهش خطر ابتال به بیمارى هایى چشمى 

مرتبط با پیرى مى شود.

 جوان تر دیده شدن با کلم  بروکلى:
ویتامین C موجود در این کلم مى تواند با اشعه مضر نور خورشــید مقابله کند و از تولید چین و چروك 
جلوگیرى کند. همانطور که مى دانید ویتامین C نقش بسیار مهمى در تولید کالژن بازى مى کند. مصرف 
کلم بروکلى 75 میلى گرم از این ویتامین را وارد بدن شما مى کند. همچنین ویتامین A موجود در این 

کلم براى سالمت کلى پوست ضرورى است.

چگونه کلم  بروکلى بیشترى وارد رژیم غذایى خود کنیم؟
سعى کنید به دنبال کلم  بروکلى تازه بگردید. هر چقدر کلم تازه باشد طعم بهترى خواهد داشت.نکته 
مهم این است که از پختن بیش از حد این گیاه خوددارى کنید این کار باعث مى شود کلم  بروکلى طعم 
تند و بدى داشته باشد. براى اینکه کلم بروکلى خوش طعم ترى داشته باشید آن را به همراه روغن زیتون، 

فلفل سیاه و سیر تفت دهید.

مضرات احتمالى کلم بروکلى:
اگر از رقیق کننده هاى خون همچون وارفارین استفاده مى کنید باید در مورد مصرف این گیاه با پزشک 
خود مشورت کنید. ویتامین K موجود در کلم  بروکلى نقش مهمى در انعقاد خون بازى مى کند. داشتن 
یک الگوى تغذیه اى کامل براى پیشگیرى از بیمارى ها و دست یافتن به سالمت کلى بدن مفید است. 

شایع بودن عفونت ادرارى در سن یائسگى

همه چیز درباره کلم بروکلى

 براى کنترل هوس غذا خوردن و جلوگیرى از پرخورى، شاید شما نیاز به دریافت برخى مکمل هاى غذایى داشته باشید.
در اینجا رایج ترین مکمل هایى که کاهش مصرف آنها منجر به افزایش اشتها و پرخورى شما مى شود، معرفى شده است:

یک متخصــص اورولوژي با اشــاره بــه اینکه مثانه 
عصبی یا نوروژنیک در زنان شــایع تر است، گفت: این 
بیماري از جمله اختالالت شــایع مثانه است و ممکن

 اســت تحت تأثیــر بیماري هایی همچــون ام اس، 
دیابت، تومور نخاع و پارکینسون به وجود آید.

محمد حسین سلطانی درباره مثانه عصبی یا نوروژنیک 
اظهار کرد: مثانه عصبی ممکن است به علت نقص یا 
آنومالی در ستون فقرات یا یک ضایعه در آن به وجود آید.

وي با بیــان اینکه مثانه نوروژنیک به علت ســقوط از 
ارتفاع، بیماري هــاي هورمونــی، ام اس و دیابت نیز 
به وجود می آید، افزود: این عوامل ســبب شــده مثانه 

تحت تأثیر قرار گیرد و عــدم هماهنگی بین اعصاب 
سمپاتیک در حالت استراحت و پاراسمپاتیک در زمان 

ادرار ایجاد  شود.
این متخصص اورولوژي عنوان کرد: اعصابی که وظیفه 
انتقال پیام ها را به مجاري ادرار برعهــده دارند اگر به 
علت بیماري یا مصدومیت آسیب ببینند ماهیچه هاي 
کنترل کننده مثانه نمی توانند در زمان درست منقبض 
و منبسط شوند بنابراین فرآیند پر و خالی شدن مثانه به 
طور صحیح انجام نمى شود و فرد دچار مشکل می شود.

ســلطانی با اشــاره به اینکه مثانه عصبــی در زنان 
شایع تر اســت، خاطرنشــان کرد: بیماران دچار مثانه 

نوروژنیک ســرانجام واحدي ندارنــد و طیف عالیم 
خفیف تا شــدید همچون بی اختیاري ادرار، تکرر ادرار، 
ســوزش ادرار، عفونت مجاري ادراري، بازگشت ادرار

 به کلیه ها، اختالالت جنســی و یبوســت نیز در آنها 
مشاهده شود.

وي اضافه کــرد: مثانه نوروژنیــک در بیماران دیابتی 
نیز مشــاهده می شــود که این افراد عالوه بر کنترل

 قند خونشان الزم است مراقب عوارض این بیماري از 
جمله قطع پا، مشکالت بینایی، حمالت قلبی و عروقی 

و نارسایی کلیوي باشند.
 همچنین اختالالت کلیوي ناشــی از ایــن بیماري 

ممکن اســت منجر بــه ایجــاد مثانــه نوروژنیک 
شود.

وي اضافه کرد: درمان بیماران مبتال به مثانه نوروژنیک 
بر اساس شــرایط هر فرد انتخاب می شود به این معنا 
که بیماران دچار نارســایی کلیه نیاز بــه پیوند کلیه و 
دیالیز دارند و براي ســایر بیماران از روش هاي درمانی 
مختلف همچون دارو درمانــی، تزریق بوتاکس داخ ل 
مثانــه، اســتفاده از ابزارهایی داخل نخــاع می توان
 اســتفاده کــرد و گاهی اگــر حجم مثانــه کاهش
یابد از پیوند روده به مثانه براي درمان بیمار اســتفاده 

می شود.

روز ز ی و ى ى مبرو و ى م ج ر ر ریق ز یم ع ش یمو ب ج بهبو
بدن به کلسیم را تأمین کند. 

امگا3: کمبود این اســید چرب ضرورى، باعث هوس 
پنیر مى شود. نوعEPAوDHAامگا 3 که بهترین نوع 
محسوب مى  شــوند، براى مقابله با هوس پنیر مناسب 

هستند.
 امگا 3در ماهى  هاى روغنى مانند ســالمون، ساردین 
و کنســرو تن ماهــى وجــود دارد. تخم مــرغ، گردو 
و دانه هاى کتــان نیز حــاوى مقادیر زیــادى امگا 3 

هستند.
روى: ســطح این ماده معدنى در افراد مسن و افرادى 
که دچار استرس هستند، پایین است. کمبود روى نقش 
مهمى در هوس خوردن ندارد، اما روى حس چشــایى 
تأثیر مى گذارد و باعث مى  شود شکر و نمک بیشترى در 
غذاهاى خود استفاده کنید. براى تأمین این ماده معدنى، 
مواد غذایى همچون جگر، گوشت مرغ، تخم  مرغ، لوبیا 

سبز و مغز میوه بخورید.
ویتامین B: این ویتامین نقش مهمــى در مدیریت 
استرس و افسردگى ایفا مى کند. به طور خالصه مصرف 
این ویتامین منجر بــه بهبود خلق و خــوى و افزایش 
احساس خوب خواهد شد. هنگامى که شما به اندازه کافى 
ویتامین B دریافت نمى کنید، به احتمال زیاد استرس و 
در نتیجه آن و میل به مصرف تنقالت و پرخورى در شما 
تقویت مى شود. الزم اســت بدانید ویتامین B در زرده 

تخم مرغ، سیب زمینى، آووکادو، گوشت، سبزیجات تیره 
رنگ و ماهى قزل آال به وفور وجود دارد.

منیزیم: کمبود منیزیم، منجر به تقویت میل به خوردن 
شکالت مى شود. توجه داشــته باشید که مصرف قند و 
افزایش استرس مى تواند سطح منیزیم بدن را کاهش 
دهد. سیب زمینى، دانه ها، لبنیات، کلم بروکلى و ... منابع 

بزرگ منیزیم هستند.
کلسیم: کمبود کلســیم معموًال باعث میل به مصرف 
شکر و نمک مى شود. به غیر از لبنیات، مى توانید کلسیم 
را از راه مصرف کلم، ماهى آزاد، ماهى ساردین و کنجد 

به دست بیاورید.
آهن: در بین زنان به خصوص قبل از یائســگى شایع 
اســت. همچنین گیاه خواران نیز در معرض این کمبود 
هســتند. کمبود آهن، میل زیاد به خوردن گوشــت را 

افزایش مى دهد.
 با خوردن گوشت، ماکیان و ماهى، مقادیر قابل توجهى 
از آهن مورد نیاز بدن تأمین مى شود. منابع گیاهى آهن، 
جذب خوبى در بــدن ندارند اما اگر مــى خواهید از آنها 
استفاده کنید، بهتر اســت میوه هاى خشک، تخم کدو، 
حبوبات و غذاهاى غنى شــده را وارد رژیم غذایى تان 
نمایید. بهتر است همراه آهن، حتمًا ویتامین C مصرف 

کنید تا جذب آن سریع تر و بهتر باشد.

مکمل هایى که اگر نخورید، چاق مى شوید

آهن یکى از عوامل تشکیل  دهنده آنزیم  هاى متعدد در بدن 
است. فرم آهن ذخیره شده در بدن انسان به صورت فریتین 
و هموسیدرین است که دربخش  هاى گوناگون بدن انسان 
از جمله مغز استخوان، کبد و طحال وجود دارد.کمبود شدید 
آهن در بدن ســبب کم خونى، رنگ پریدگى و سلول  هاى 
خونى با میزان غلظت هموگلوبین پایین مى  شود. این کمبود 
در زنان باردار، خطر تولد فرزندان نارس را افزایش مى دهد و 
موجب تولد نوزادان کم وزن مى  شود.با این حال چندواقعیت 

را در مورد آهن نباید فراموش کنید:
کم خونى فقر آهن بى عارضه نیست: کم خونى فقر 
آهن اگر خفیف باشد، معموًال عارضه اى ندارد، اما اگر درمان 
نشود، مى تواند مشکالت جدى سالمتى را به دنبال داشته 

باشد. از جمله این عوارض مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
مشکالت قلبى: کم خونى فقر آهن ممکن است منجر به 
ضربان قلب سریع و نامنظم شود. همین روند نارسایى و بزرگ 

شدن قلب را به دنبال دارد.
مشــکالت دوران باردارى: در زنان باردار، کم خونى 
فقر آهن منجر به تولد زودرس نوزادان و یا نوزاد با وزن کم 

مى شود.
مشکالت رشد: در نوزادان و کودکان با فقر شدید آهن، 
مشکالت تأخیر در رشد ایجاد مى شود. ضمن اینکه استعداد 

ابتال به عفونت ها نیز باال مى رود.
شاید به اندازه کافى آهن دریافت نمى کنید: میزان 
نیاز زنان به آهن در روز 18 میلى گرم اســت و این میزان در 
مردان به هشت میلى گرم مى رسد. البته گیاه خواران، افرادى 
که گوشت قرمز نمى خورند و ورزشکاران باید مراقب باشند 
که به اندازه کافى آهن دریافت کنند. عالوه بر این، هنگامى 

که بدن تحت تأثیر تغییرات ناگهانى نظیر رشد ناگهانى در 
کودکان و بالغین یا در طى دوره شــیردهى قرار مى گیرد، 
نیازمند افزایش دریافت آهن و افزایش تولید ســلول هاى 

قرمز خونى است.
آهن سیستم ایمنى بدن را تقویت مى کند: یکى از 
نشانه هاى فقر آهن، بیمار شدن در بیشتر اوقات است. کمبود 
آهن خود را با خستگى، تنگى نفس به هنگام ورزش، ضربان 
قلب سریع، سرگیجه، سردرد، تحریک پذیرى و ظاهر رنگ 

پریده نشان مى دهد.
همه آهن ها به یک اندازه جذب نمى شوند: دو نوع 
آهن وجود دارد؛ آهن هم و غیر هم.«آهن هم» به آســانى 
توسط بدن ما جذب مى شود و آنهم از طریق مصرف گوشت 

قرمز، گوشت ماکیان، ماهى و جگر.
 آهن«غیر هم» در منابع گیاهى یافت مى شود از قبیل عدس، 
لوبیا و نخود، غالت و ماکارانى غنى شده، برگ سبزیجات 
سبز، میوه هاى خشک، آجیل و دانه ها و تخم مرغ. آهن غیر 
هم به اندازه آهن هم جذب بدن نمى شود و به همین دلیل 
گیاه خواران باید در روز 32 میلى گرم آهن مصرف کنند؛ یعنى 

دو برابر گوشت خواران.
اضافه کردن آهن به رژیم غذایى آســان است: 
مصرف غذاهاى غنى از آهن در هر وعده غذایى مهم است. 
پرتقال، توت فرنگى، گوجه فرنگى، کلم بروکلى، گل کلم، 
طالبى، کیوى، فلفل و آب میوه طبیعى. شما مى توانید آهن 
 C غیر هم را مصرف کنید و جذب آن را با مصرف ویتامین
افزایش دهید. همچنین پختن غذا در ظروف اســتیل ضد 
زنگ، جذب آهن را در بدن افزایش مــى دهد. آهن را یک 

ساعت قبل یا پس از مصرف قهوه یا چاى مصرف کنید.

چند واقعیت که در مورد مکمل آهن نمى دانستید

علل ابتال به مثانه عصبی چیست؟
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فرمانده انتظامى شهرستان نیشابور از دستگیرى زوج 
قاچاقچى و کشف 642 گرم شیشه و هروئین خبر داد.

سرهنگ حسین بیات مختارى گفت: با کسب خبرى 
مبنى بر فعالیت گســترده زوجى جــوان در امر تهیه 
وتوزیع مــواد مخدر در محدوده خیابان 17 شــهریور 
موضوع در دســتور کار تیمى از پلیس مبــارزه با مواد 
مخدر این فرماندهى قرار گرفت. وى افزود: مأموران 
دایره اطالعات و عملیات پلیــس مبارزه با مواد مخدر 
پس از تحقیقات میدانى و اطمینان از صحت موضوع 
با هماهنگى مقام قضائى، متهمان35 و 32 ســاله را 
دستگیر کردند و در بازرســى از مخفیگاهشان مقدار 
تقریبى 321 گرم هروئین و 321 گرم شیشــه که به 
صورت ماهرانه اى در منزل جاساز شده بود، کشف و 

متهمان را به دادسرا معرفى کردند.  

دختر جوان که به مهمانى شبانه در نیاوران رفته 
بود با سقوط از برج مسکونى کشته شد.

معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى تهران 
بزرگ از فوت مشکوك دخترى 24 ساله خبر داد 
که شواهد اولیه حکایت از آن دارد که وى پس از 
درگیرى لفظى با نامزدش از طبقه پنجم یک برج 

مسکونى به پایین سقوط کرده است. 
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، در تشریح ماجراى 
فوت این دختر جوان گفت: ســاعت 3 بامداد 16 
فروردین ماه از طریق مرکز فوریت هاى پلیسى 
110 به کالنترى 123 نیاوران اعالم شد که دختر 
جوانى بر اثر سقوط از باالى یک برج مسکونى در 
منطقه کامرانیه به بیمارستان منتقل شده و با وجود 

اقدامات درمانى فوت کرده است.
وى افزود: با اعالم خبر به اداره دهم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ و تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع 
«فوت مشکوك»، کارآگاهان به محل حادثه در 
چهار راه کامرانیه اعزام شدند و در تحقیقات میدانى 
اطالع پیدا کردند که متوفیه به همراه نامزدش به 
عنوان مهمان در یکى از واحدهاى برج مسکونى 
در طبقه پنجم حضور داشته است که گویا پس از 
پایان مهمانى و در زمان خروج از منزل میزبان با 
نامزدش درگیرى لفظى پیدا کرده و در ادامه پیکر 
نیمه جانش در البى برج مسکونى پیدا شده است.

معاون مبارزه با جرائم پلیس آگاهى تهران بزرگ 
با اشاره به بازداشت موقت نامزد این دختر براى 

انجام تحقیقات افزود: در تحقیقات اولیه از نامزد 
متوفیه به نام «امیر» 36 ساله وى در اظهاراتش 
مدعى است که پس از پایان مهمانى، بر سر زمان 
خارج شدن از منزل با «مریم» درگیرى لفظى پیدا 
کردم؛ مریم به حالت قهر به داخل یکى از اتاق ها 
رفت و در را از داخل قفل کرد؛ چندین بار به همراه 
دوستم که مهمانش بودیم از وى خواهش کردیم 
تا در اتاق را باز کند تا با هم صحبت کنیم اما او در 
را باز نکرد؛ مدتى از این موضوع گذشت؛ در حالى 
که من به همراه دوســتم در داخل اتاق پذیرایى 
نشسته بودیم تا نهایتًا مریم خودش از اتاق خارج 
شود، از قسمت نگهبانى برج با ما تماس گرفتند و 
خبر دادند که [پیکر نیمه جان مریم] در وسط البى 
برج افتاده است! باور نکردیم؛ به سراغ اتاقى که 
مریم داخل آن بود رفتیم؛ چندین نوبت مریم را 
صدا زدیم تا او در را باز کند اما جوابى نیامد؛ نهایتًا 
در را شکستیم و وارد اتاق شدیم؛ مریم داخل اتاق 
نبود و پنجره اتاق نیز باز بود؛ به لبه پنجره رفتم و 
از آنجا به پایین نگاه کردم؛ مریم وسط البى برج 

افتاده بود.
ســرهنگ کارآگاه مکرم با اعالم این خبر گفت: 
ضمن انجام هماهنگى با مقام قضائى دادسراى 
جنایى تهران، تحقیقات تکمیلى براى مشخص 
شــدن علت اصلى مرگ متوفیه در دســتور کار 
اداره دهم ویژه قتــل پلیس آگاهى تهران بزرگ 

قرار گرفته است.

حادثه واژگونى اتوبوس مســافربرى کرمان- 
تهران، پنج کشته و 22  مجروح برجاى گذاشت.

 حوالى ساعت 22 جمعه شــب در کیلومتر 66 
محور کرمان - یزد یک دستگاه اتوبوس ولوو با 

25 مسافر واژگون شد.
این اتوبوس متعلق به شــرکت تعاونى 7 عدل 
کرمان و به سمت تهران در حال حرکت بود که 

دچار این سانحه شد. 
به گفته رئیــس مرکــز اطالعــات و کنترل 
ترافیک پلیــس راهور ناجا برابر بررســى هاى 

اولیه کارشناسان پلیس راه استان، عدم توانایى 
در کنترل وســیله نقلیه علت ایــن حادثه بوده 

است.
در این حادثه پنج نفر کشــته و 21 نفر مجروح 
شــدند. مجروحان حادثه از سوى هالل احمر و 
اورژانس به بیمارستان فاطمه الزهرا(س) منتقل 
شدند که حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده 
است. سه نفر از فوت شدگان مرد و یک نفر دیگر 
زن بوده و راننده اتوبوس نیز یکى از فوت شدگان 

این حادثه است.

 دختــر دانشــجویى کــه از کارت بانکى هم 
خوابگاهى اش برداشــت غیرمجاز انجام داده 

بود، دستگیر شد.
در پى مراجعه خانمى دانشــجو به پلیس فتا و 
طرح شــکایتى در خصوص برداشت مبالغى از 
چند حساب بانکى وى بررسى موضوع در دستور 

کار قرار گرفت.
در این راستا کارشناسان پلیس مبارزه با جرائم 
ســایبرى بر اســاس اقدامات فنى، اطالعات 
شــاکى و مدارك موجود، به یکى از هم اتاقى 
هاى این دانشجو مشــکوك شدند و طى انجام 
مراحل فنــى این پرونده، تحقیقاتــى از وى به 

عمل آوردند. پس از انجام تحقیقات و اقدامات 
سایبرى مشخص شد که این برداشت ها توسط 
هم خوابگاهى وى صورت گرفته است که این 
فرد ضمن هماهنگى قضائى دستگیر شد و پس 
از مواجهه با مدارك مستدل پلیس به بزه انتسابى 
اقرار کرد. در تحقیقات به عمل آمده مشــخص 
شد این فرد به رمز دوم یکى از کارت هاى بانکى 
هم خوابگاهى خود هنگام شارژ ژتون غذا دست 
یافته و در فرصت هاى مناســب با دستیابى و 
بررسى سایر کارت هاى بانکى وى متوجه رمز 
دوم مشترك آنها شــده و از این طریق اقدام به 

خرید اینترنتى و شارژ تلفن همراه کرده است.

فرمانده انتظامى شهرستان مشگین شهر از دستگیرى 
کالهبــردار حرفه اى که با فــروش عتیقه جات تقلبى 

کالهبردارى کرده بود، خبر داد.
 سرهنگ کیوان زرین کاله  اظهار کرد: به دنبال دریافت 

گزارش هاى مردمى مبنى بر کالهبردارى از شهروندان 
در مشگین شهر با شــگرد فروش عتیقه جات تقلبى و 
متوارى بودن کالهبردار، بررســى موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
وى افــزود: با انجــام تحقیقات جامع و بررســى هاى 
هدفمند مشخص شد، کالهبردار حرفه اى پس از حدود 
ســه مــاه متــوارى شــدن در تهــران، بــراى دید 
و بازدیــد نــوروزى بــه شهرســتان بازگشــته که 
هماهنگى هاى الزم با مقام قضائى براى دســتگیرى 

وى انجام شد. 
فرمانده انتظامى شهرســتان مشگین شــهر با اشاره 
به دســتگیرى کالهبردار حرفه اى در یــک عملیات 
غافلگیرانه گفــت: متهم در بازجویى هاى پلیســى به 
کالهبردارى از 6 نفر با شگرد فروش عتیقه جات تقلبى 
اعتراف کرد و روانه زندان شــد. ســرهنگ زرین کاله 
تصریح کرد: ارزش کالهبردارى هاى کشف شده از این 

کالهبردار 4 میلیارد ریال است.

دادستان عمومى و انقالب مرکز استان خراسان شمالى 
گفت: دستگاه قضائى با مســببین آتش سوزى مجتمع 
مسکونى خیابان کاشانى شیروان و عواملى که موجب 
سقوط و فوت یک نفر از هم اســتانى ها در شیروان شد 

برخورد قاطع خواهد داشت.
مسلم محمد یاران در گفتگو با میزان در خصوص انتشار 
خبر آتش سوزى مجتمع مسکونى و سقوط یک زن در 
این حادثه اظهار کرد: مأموران آتش نشانى بالفاصله پس 
از دریافت خبر آتش سوزى، در محل حاضر شدند و اقدام 
به اطفاى حریق و نجات جان ســاکنین مجتمع کردند. 
در این حادثه یک زن 23 ساله به علت شکستن نردبان 
آتش نشانى از طبقه سوم سقوط کرده و متأسفانه با وجود 
تالش تیم پزشکى و به کارگیرى امکانات درمانى، در اثر 
شدت ضربه وارده به سر فوت کرد. وى در ادامه با اشاره 
به احتمال عمدى بودن آتش سوزى گفت: در روز حادثه 
با حضور دادستان و بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى 
و انقالب شیروان در محل، تحقیقات و بررسى هاى اولیه 
صورت گرفت که پس از تشکیل پرونده، نتیجه تحقیقات 
حاکى از سقوط یک زن جوان بر اثر شکستن نردبان آتش 

نشانى است؛ عمدى یا غیر عمدى بودن آتش سوزى نیز 
درحال بررسى است که پس از تکمیل تحقیقات، نتیجه 
اعالم خواهد شد. دادستان مرکز استان خراسان شمالى 
خاطرنشان کرد: دستگاه قضائى با مسببین و مقصرین 

این پرونده برخورد قانونى و قاطعانه خواهد داشت. 
در 15 فروردین ماه سال جارى آتش سوزى در پارکینگ 
یک واحد آپارتمانى در شهر شیروان خراسان شمالى، 11 

نفر مصدوم  و یک کشته برجاى گذاشت.

کالهبردار حرفه اى که در پوشــش لباس پلیس کالهبــردارى مى کرد، 
شناسایى و دستگیر شد.

در پى شــکایت تعدادى از مردم از شخصى که با اســتفاده از لباس نظامى 
پلیــس راهور و بــه بهانه هاى مختلــف «اخــذ گواهینامه بــدون نیاز به 
ســیرمراحل قانونى»، «اخذ طرح ترافیک» و «کم کردن خالفى خودرو» 
اقدام به گرفتن پول از آنها کرده است، هماهنگى هاى الزم با  بازرسى پلیس 
راهور تهران بزرگ انجام شده و نهایتًا این شخص از سوى عوامل بازرسى

پلیس راهور در محدوده خیابان آذربایجان شناسایى و دستگیر شد و به اداره 
سیزدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ انتقال یافت.

معاون مبارزه با جعل و کالهبردارى پلیس آگاهى تهران بزرگ درباره نحوه 
فعالیت مجرمانه این متهــم گفت: «این فرد با مراجعه بــه محدوده مراکز 
آموزش رانندگى و همچنین دفاتــر خدمات انتظامى، اقدام به شناســایى 
متقاضیان دریافت گواهینامه و عدم خالفى خودرو مى کرده و ضمن معرفى 
خود به نام ســروان "امید احمدیان"، با ارائه قول مســاعدت براى گرفتن 
گواهینامه معتبر و همچنین صفر کردن خالفى خودرو بدون نیاز به پرداخت 
تمامى پول ثبت شده در برگه تخلفات، اقدام به گرفتن پول از تعدادى از این 

افراد کرده است.»
سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقى پور اظهار کرد: «در ادامه و با شناسایى تعدادى 
از شکات و مالباختگان، این افراد به اداره سیزدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ 
دعوت شدند و ضمن شناسایى دقیق متهم، اظهاراتى مشابه در خصوص شیوه 

و شگرد متهم مطرح کردند؛ متقاضیان دریافت گواهینامه در اظهاراتى مشابه 
عنوان داشتند که متهم مدعى شده است که با نصف هزینه آموزشگاه هاى 
رانندگى و بدون هرگونه امتحان و آزمونى اقدام به گرفتن گواهینامه معتبر 

براى آنها مى کند.»
معاون مبارزه بــا جعل و کالهبــردارى پلیــس آگاهى تهــران بزرگ با 
اشــاره به ســوابق متعدد متهم عنوان کرد: «متهم در همان مراحل اولیه 
دســتگیرى تالش کرده بود تا ضمن معرفى خود با نــام جعلى و دروغین 
"مهدى شــیرزاده" و اعالم پشــیمانى ظاهرى و تالش براى اخذ رضایت 
از چند مالباخته  شناســایى شــده در مراحــل اولیه تحقیقــات و همچنین 
طرح ادعاى دروغین مبنــى بر اینکه براى اولین بار اقــدام به ارتکاب جرم 

کرده است، زمینه آزادى خودش را فراهم کند.» 
وى افــزود: «بــا انتقــال متهــم بــه اداره ســیزدهم پلیــس آگاهــى 
تهــران بــزرگ، هویــت واقعــى اش شناســایى شــد و در بررســى 
ســوابق وى مشــخص شــد کــه از ســال 79 تاکنــون، بیــش از 
ده بار به اتهــام ارتکاب جرائم مختلــف مرتبط با ســرقت، کالهبردارى، 
جعل عناوین دولتى، فروش موادمخدر و... دســتگیر و روانه زندان شــده

 است.»
سرهنگ کارآگاه تقى پور با اشــاره به ادامه  تحقیقات براى شناسایى دیگر 
شکات و مالباختگان گفت: «با توجه به حرفه اى بودن متهم در ارتکاب جرائم 
مرتبط با کالهبردارى و به منظور شناســایى دیگر شــکات و مالباختگان، 

هماهنگى الزم با بازپرس شعبه چهارم دادسراى ناحیه 32 تهران براى انتشار 
بدون پوشش تصویر متهم صادر شده است؛ لذا از شکات و مالباختگانى که 
موفق به شناسایى تصویر این متهم شــدند دعوت مى شود تا براى پیگیرى 
شکایات خود به نشانى اداره سیزدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ در خیابان 

وحدت اسالمى مراجعه کنند.»

رئیس پلیس فتاى پایتخت از برداشــت 
غیر مجاز 55 میلیون تومان از حساب ارزى 

الکترونیکى خبر داد.
سرهنگ تورج کاظمى گفت: هفته گذشته 
فردى بــا مراجعه به پلیس فتــا بیان کرد 
از حســاب ارز الکترونیکى اش حدود 55 
میلیون تومان برداشت شده است. با بررسى 
حســاب کاربرى وى و پیگیرى از سایت 
مرجع مشخص شد حساب مقصد متعلق به 
یکى از دوستان شاکى بوده است. وى ادامه 
داد: متهم پس از احضار به پلیس فتا به جرم 
خود اعتراف و بیان کرد هنگامى که شاکى 
قصد ورود به حساب کاربرى خود را داشت 
رمز وى را یادداشت و در یک فرصت مناسب 
اقدام به برداشــت از حساب وى کردم. به 
گفته رئیس پلیس فتا تهران افراد هنگام 
معامالت خود در فضاى مجازى باید  در حفظ 
مشخصات کاربرى خود هوشیار باشند و به 
هیچ عنوان آن در اختیار دیگران قرار ندهند.

کالهبردارى جناب سروان قالبى
 به بهانه صفر کردن خالفى

 سقوط مرگبار 
دختر 24 ساله پس از مهمانى شبانه 

5 کشته و 21 مجروح در حادثه واژگونى اتوبوس 

دختر دانشجو به هم خوابگاهى اش  رحم نکرد!

برداشت میلیونى از  کالهبردارى از مــــردم با عتیقه هاى تقلبى
حساب ارز الکترونیکى

 رفیق قدیمى

2کودك شش ســاله بر اثر تیراندازى در مراسم 
عروسى جان خود را از دست دادند.

جمعه شــب بر اثر تیراندازى با اســلحه شکارى 
در مراســم عروســى در روســتاى تهــرود
شهرســتان ریگان در اســتان کرمان دو کودك
شش ساله جان باختند و این مراسم به عزا تبدیل 

شد.
ضارب در مراســم عروســى براى شــادباش به 
ســمت جمعیت تیراندازى مى کند کــه در این 
حادثــه دو کــودك مــورد اصابت گلولــه قرار

 مى گیرند.
 ایــن کــودکان بالفاصلــه به مرکز بهداشــت 
شهرســتان ریگان انتقال یافتند ولى بر اثر شدت 
جراحات جــان باختند. تالش مأمــوران نیروى 
انتظامى براى دســتگیرى ضارب کــه از ترس 

متوارى شده است، ادامه دارد.

دستگیرى زوج قاچاقچى
 با 642 گرم شیشه و هروئین

شادباش عروسى برخورد دستگاه قضائى با مسببین آتش سوزى در شیروان  
منجر به مرگ 2 کودك شد 

بهروز عزیزى فرد، وکیل پدر «اهورا» گفت: قاتل اهوراى دوساله بامداد سه شنبه در زندان الکان رشت به دار مجازات 
آویخته خواهد شد.همسر مادر مطلقه یک کودك دو ساله بعد از تجاوز به این پسر بچه او را در رشت به قتل رساند. 

این حادثه تلخ 22مهرماه ســال 
گذشته در الکانى رشت درحالى 
برمالشد که همســایه ها صداى 
فریاد و جیغ کودك را شــنیدند و 
به خانه آنها مراجعه کردند و حتى 
سعى کردند تا در خانه را باز کنند که 
موفق به این کار نشدند. در ادامه 
همسایه ها با پلیس 110 تماس 
گرفتند و پس از رسیدن پلیس و 
شکســتن در با بدن خون آلود و 

عریان اهوراى دو ساله در حالى رو به رو شدند که این کودك روى زمین افتاده و ناپدرى اش روى مبل نشسته بود. 
مردم بالفاصله اهوراى آزار دیده را به بیمارستان پورسینا رشت منتقل کردند. مردى که درخانه بوده ابتدا گفت که من 
پدر او هستم و اهورا در حمام افتاده است و من شوکه شده ام، اما این گفته ها توسط همسایه ها نزد پلیس تکذیب شد و 

در ادامه مشخص شد او همسر مادر اهوراست.
قاتل اهورا عصر 23 مهر ماه سال گذشــته در اداره آگاهى رشــت به آزار و اذیت و قتل اهورا اعتراف کرد و در ادامه 
اظهاراتش گفت: «زمانى که اهورا را مورد تجاوز قرار دادم گریه مى کرد و مدام فریاد مى زد و من هرچه تالش کردم او 

را ساکت کنم نتوانستم، که در آخر، سر کودك دو ساله را چند مرتبه به دیوار کوبیدم.»
برپایه این خبر بهروز عزیزى فرد وکیل پدر مقتول اعالم کرد: قاتل این کودك دوساله با درخواست پدر و مادر وى 

در خصوص اجراى اشد مجازات براى متهم، بامداد سه شنبه این هفته در زندان به دار مجازات آویخته خواهد شد.

بر اثــر واژگونى و آتش ســوزى خــودروى پژو 
206 که ســاعت 11و30 دقیقه ظهر روز شــنبه 
در کیلومتر 43 محور سیرجان خط رفت به سمت 
کرمان رخ داد، سه نفر کشــته و یک نفر مجروح 

شدند.
این سانحه براى خانواده فرماندار سابق شهرستان 
خواف استان خراسان رضوى رخ داد. در این حادثه 
دو دختر و داماد فرماندار سابق خواف در آتش جان 
باختند که همگى جوان و یکى از آنها داراى یک 

فرزند شش ساله دختر بود. 
مأموران آتش نشانى پس از حادثه به محل اعزام 
شــدند و آتش را خاموش کردند اما اعضاى این 
خانواده در دقایق اولیه حادثه جان خود را از دست 

داده بودند.
 این مســافران از بندرعباس عازم مشهد بودند 
که در محور سیرجان کرمان دچار سانحه شدند. 
دیگر اعضاى خانواده به همراه حسین ابوالحسنى، 
فرماندار ســابق خواف در خودروى دوم بودند که 

تنها دقایقى بعد به محل حادثه رسیدند. 
داماد دیگر خانواده که از ماشــین به بیرون پرت 
شده بود توســط مأموران اورژانس به بیمارستان 

امام رضا (ع) سیرجان منتقل شده است.

3 سرنشین پژو، زنده زنده
قاتل «اهورا»  سه شنبه اعدام مى شود  در آتش سوختند
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سینه خردمند صندوق راز اوست و خوشرویى وسیله دوستیابى 
و شکیبایى، گورستان پوشاننده عیب هاست. پرسش کردن وسیله 
پوشاندن عیب هاست و انسان از خود راضى، دشمنان او فراوانند. 
هرکس به معروف امر کرد، پشــتوانه نیرومند مؤمنان اســت و 

آنکس که از زشتى ها نهى کرد، بینى منافقان را به خاك مالید.
موال على (ع)

آگهى مزایده فروش اموال غیرمنقول

 آگهى مزایده اجاره اموال غیر منقول

تجدید آگهى مناقصه عمومى

سید محمد قاضى عسگر- شهردار جوشقان قالى

سید محمد قاضى عسگر- شهردار جوشقان قالى

على پیراینده- شهردار نطنز

شهردارى جوشقان قالى در نظر دارد به استناد یازدهمین جلسه رسمى 
شوراى اسالمى محترم شهر جوشقان قالى به شــماره 107/539 مورخ 
1396/09/28، تعداد دو قطعه زمین با کاربرى مسکونى متعلق به خود را 
واقع در جوشقان قالى- خیابان شهید صادق پور از طریق برگزارى مزایده 
عمومى به فروش برساند: متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط 
مزایده و برگ پیشنهاد قیمت از روز یک شنبه مورخ 1397/01/19 لغایت 
پایان ساعت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1397/01/29 هم ه روزه تا ساعت 

14 به شهردارى جوشقان قالى مراجعه نمایند.

شهردارى جوشــقان قالى در نظر دارد به اســتناد مصوبه یازدهمین جلسه 
رسمى شوراى اسالمى محترم شهر جوشقان قالى به شماره 107/539 مورخ 
1396/09/28 نسبت به برگزارى مزایده اجاره عمومى عرصه تعداد یازده قطعه 
از قطعات تفکیکى اراضى کارگاه هاى مزاحم و نیمه مزاحم شــهرى واقع در 
جاده معادن جوشقان قالى بر مبناى قیمت پایه کارشناس رسمى دادگسترى 
اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و برگ 
پیشنهاد قیمت از روز یک شنبه مورخ 1397/01/19 لغایت پایان ساعت ادارى 
روز چهارشنبه مورخ 1397/01/29 همه روزه تا ساعت 14 به شهردارى جوشقان 

قالى مراجعه نمایند.

شهردارى نطنز در نظر دارد از محل اعتبارات درآمد شهردارى تأمین نیروى انسانى الزم به منظور انجام کلیه امور پشتیبانى 
و خدماتى کارگرى (خدمات شهرى، فضاى سبز و غیره) را از طریق مناقصه عمومى براى مدت یکسال به بخش خصوصى 

واگذار نماید.
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه  پیشــنهادات خود حداکثر تا تاریخ چهارشنبه 97/02/05 به 

شهردارى نطنز مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 54222119- 031

 (نوبت اول)

نوبت اول

 (نوبت اول)
قابل توجه شرکت ها، سازمان ها
 و مؤسسات تجارى و صنعتى

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

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما. ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان: 

تنها راهکار حل معضل
 فاضالب شهرضا

 استفاده از تسهیالت تبصره 3 است
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهــان گفت: تنها راهــکار حل معضل 
فاضالب شهرضا، بهره گیرى از تسهیالت 

قانونى تبصره 3 مى باشد.
هاشــم امینى در جلسه بررســى مسائل و 
معضالت فاضالب شهرضا اظهار داشت: 
نماینده مردم شــهرضا در مجلس شوراى 
اسالمى تالش و پیگیرى زیادى براى حل 
مشکالت شهرســتان هاى حوزه انتخابیه 
دارد که حاصــل آن، برگزارى جلســات 
مختلفى در ســطوح ملى و اســتانى بوده 

است.
وى با بیان اینکه تنهــا راهکار حل معضل 
فاضالب شهرضا، اســتفاده از تسهیالت 
قانونى تبصره (3) است، تصریح کرد: دولت 
در شرایط مالى فعلى، هیچ پروژه عمرانى 

جدید را آغاز نمى کند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: استفاده از تسهیالت تبصره 
(3) مــاده واحده قانون ایجاد تســهیالت 
تأسیسات آب و فاضالب جهت شهرها در 
شهرســتان هاى نجف آباد و خمینى شهر و 

درچه نیز اجرایى شد که نتایج بسیار خوبى 
به همراه داشت.

 طــرح تأمین آب شــهرضا، 
راهکار مناســبى بــراى مقابله با 

بحران کم آبى است
وى بیان داشــت: طرح درازمــدت تأمین 
آب شــهرضا که توســط نماینده مردم در 
مجلس پیگیرى شده است، راهکار مناسبى 
براى مقابله با بحران کم آبى اســت، اما به 
عنــوان راهکار کوتاه مدت الزم اســت از 
پساب تصفیه شده فاضالب  براى مصارف 

صنعتى استفاده شود.

بحران آب در منطقه شــرق 
اصفهان

امینــى با بیان اینکــه نباید اجــازه دهیم 
پساب تصفیه شده فاضالب شهرضا از این 
شهرستان خارج شود، تأکید کرد: در حال 
حاضر در منطقه شرق اصفهان بحران آب 
وجود دارد و نباید اجازه دهیم این مسئله در 

سایر مناطق هم تکرار شود.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان اصفهان عنوان کرد: 75 درصد از 
اعتبارات موجود براى ایــن طرح از محل 
منابع درآمدى تبصــره (3) تأمین خواهد 
شد و براى تأمین بقیه اعتبارات نیز تالش 
نماینده مردم در مجلس و همکارى سایر 

مسئوالن نیاز است.
***

امینى با بیان اینکه براى ارتقاى سیســتم 
تصفیه خانه فاضالب شهرضا از مشاوران 
آلمانى و ایرانى استفاده شده است، گفت: 
در حوزه اجرایى الزم اســت ضمن رعایت 
الزامات فنى، بــراى مناطــق اولویت دار 
همچون بافت فرسوده شهرى، تسهیالت 

ویژه اختصاص داده شود.
 ***

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان بر ضرورت حذف بروکراسى ادارى 
براى صدور مجوز حفر چاه هاى تأمین آب 
شرب تأکید کرد و گفت: در حال حاضر الزم 
اســت دو حلقه چاه جدید براى تأمین آب 

شرب در شهرضا حفر شود.

***
وى تصریح کرد: در ســال جارى، تابستان 
سختى را پیش رو داریم به همین دلیل باید 

از هم اکنون به فکر راهکار مناسب باشیم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهــان گفت: در صورت اجرایى شــدن 
طرح بلندمدت انتقــال آب به این منطقه، با 
ظرفیت 49/5 لیتر برثانیه که توسط نماینده 
مردم شهرضا در مجلس پیگیرى مى شود، 

حیات دوباره را به منطقه باز مى گرداند.

لزوم حذف بروکراســى براى 
صدور مجوز حفر چاه

وى با بیان اینکه مفاد طــرح تبصره (3) در 
خصوص شهرضا از سوى وزیر نیرو به استان 
ابالغ شده است، اظهار داشت: 60 درصد از 
پروژه فاضالب شهرضا شامل 287 کیلومتر 

باقى مانده است که هنوز اجرا نشده است.
وى ادامــه داد: تکمیل ایــن مرحله ،100 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، این در حالى 
است که در حدود 40 میلیارد تومان هم براى 

اصالح تصفیه خانه فاضالب نیاز است.
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ریشه کنى فلج اطفال 
ویژه کودکان افغانى

مرحله اول طرح ریشـه کنى بیمارى فلج اطفال ویژه 
مهاجران افغانى در کاشان اجرا شد.

معاون بهداشـت و درمـان دانشـگاه علوم پزشـکى 
کاشان از اجراى طرح واکسیناسیون فلج اطفال ویژه 

مهاجران افغانى در کاشان خبر داد.
علیرضا مروجى گفـت: مرحله اول طرح ریشـه کنى 
بیمارى فلج اطفال در این شهرستان و در گروه هاى 

هدف کودکان زیر پنج سال آغاز شد.
وى با اشـاره به اینکه 100درصد کودکان گروه هاى 
هـدف در این طـرح تحت پوشـش قرار مـى گیرند، 
افزود: این طرح در سـه روز کارى از ساعت 8 صبح تا 
15 با حضور 110تیم پزشکى و 250مراقب سالمت 

کارشناس و بهورز انجام مى شود.

چهارطاقى نخلک نایین در 
فهرست آثار ملى ثبت شد

مدیـر اداره میـراث فرهنگـى، صنایـع دسـتى و 
گردشگرى شهرستان نایین گفت: چهارطاقى نخلک 
از توابع این شهرستان واقع در بخش انارك به شماره 

31873 در فهرست آثار ملى ایران به ثبت رسید.
محمـود مدنیـان افـزود: ایـن چهـار طاقى یکـى از 
مهمتریـن بناهاى تاریخـى متعلق به دوره ساسـانى 
و از نمونه چهـار طاقى هاى محدود اسـتان اصفهان 

محسوب مى شود. 
وى بیان داشـت: این بناى تاریخى در 46 کیلومترى 
شمال شرق انارك و در مجتمع معدنى نخلک از توابع 

شهرستان نایین قرار دارد.
وى افزود: این چهارطاقى متعلق به دوره ساسـانیان 
است که سقف آن گنبدى شکل و با استفاده از سنگ 

و ساروچ ساخته شده است.

افزایش 67 درصدى 
گردشگران در خمینى شهر

ورود گردشگران به شهرستان خمینى شهر 67 درصد 
افزایش داشته است.

محمود مسلم زاده، فرماندار خمینى شهر گفت: نوروز 
امسـال 270 هزار مسـافر از جاذبه هاى گردشگرى 
ایـن شهرسـتان از جملـه آسـتان مقـدس امامـزاده 
سـیدمحمد(ع)، منطقه نمونه گردشـگرى الدرو بام 
سـبز،خانه هـاى تاریخى سـرتیپ سـدهى، مجیر و 

زهتاب و عصارخانه ورنوسفادران بازدید کردند.
وى راه اندازى تورهاى خمینى شـهر گـردى، ایجاد 
امکان هاى بوم گـردى و اجراى نمایـش خیابانى را 
از طرح هاى جذب گردشگر در نوروز امسال دانست. 

هواى اصفهان2 درجه 
سردتر مى شود

 مدیر پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
گفت: هواى اصفهان یک تا دو درجه سردتر مى شود.

حسـن خدابخش اظهار داشـت: بررسـى نقشه هاى 
هواشناسـى بیانگر فعالیت سـامانه جـوى ناپایدار تا 

اواسط هفته جارى بر روى استان اصفهان است.
وى ادامه داد:  بـراى روز یک شـنبه(امروز) همچنان 
شـرایط افزایش ابر و بارش رگبار بهارى بـه ویژه در 

نیمه شمالى استان مهیاست.
وى گفت: امروز، هوا قسمتى ابرى، گاهى با افزایش 
ابـر، وزش باد نسـبتًا شـدید و بـارش پراکنـده باران 

همراه است.

افتتاح پیست موتورسوارى 
زواره 

مسئول هیئت موتورسوارى و اتومبیلرانى زواره گفت: 
در آینده، مسـابقات استانى در پیسـت موتور سوارى 

زواره برگزار مى شود.
رسـول عامرى اظهار کرد: هدف از سـاخت پیسـت 
موتورسـوارى، عالقه به این رشـته و تخلیـه انرژى 
جوانـان هسـت. وى گفت: مسـاحت این پیسـت دو 
هکتار است و 16 عدد میز جام پرش دارد و مانع هاى 

میزى و شترى دارد.

خبر

مسئول تعلیم و تربیت ناحیه بســیج دانشجویى استان 
اصفهان با اشاره به آغاز ثبت نام دهمین دوره طرح والیت 
دانشجویى گفت: پیش بینى مى شود نزدیک به هزار نفر 

براى شرکت در این طرح ثبت نام کنند.
مهدى یادگارى درباره برگزارى دهمین دوره طرح والیت 
استانى با عنوان «خط امام(ره)» اظهار داشت: دانشجویان 
دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالى سراسر استان 
اصفهان از دیروز تا 5 اردیبهشت مى توانند براى شرکت 
در اردوى طرح والیت دانشــجویى استان اصفهان، به 

دفاتر بسیج دانشجویى مراجعه کنند.
وى با بیان اینکه این دوره اوایل مرداد امســال برگزار 

مى شود، افزود: پیش بینى مى شــود نزدیک به هزار نفر 
براى شرکت در این طرح ثبت نام کنند که در تاریخ 10 
اردیبهشت مصاحبه انجام مى شود و پس از آن، با توجه 
به ظرفیت اردوگاه فرهنگى- تربیتى شــهداى درچه، 
حدود 350 تا 400 دانشجو براى شرکت در دوره پذیرفته 

مى شوند.
مسئول تعلیم و تربیت ناحیه بســیج دانشجویى استان 
اصفهان تصریــح کرد: از این تعــداد، درحدود 150 نفر 
برادر و 250 نفر خواهر به مدت هشــت روز در دهمین 
دوره طرح والیت دانشجویى اســتان اصفهان شرکت 

مى کنند.

رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان گفت: بازار فروش صنایع 
دستى در سال هاى اخیر با بهره گیرى از فضاى مجازى، در 
مسیر تحول و رونق قرار گرفته است. عباس شیردل با اشاره 
به اینکه هم اکنون بسیارى از محصوالت صنایع دستى در
 قالب هاى مختلف از طریق فضاى مجازى به فروش مى 
رسد، افزود: تولید کنندگان و فروشندگان صنایع دستى باید 
روش هاى فروش به شیوه سنتى را تغییر دهند و از این فضا 
اســتفاده کنند. وى وضعیت تولید و فروش صنایع دستى را 
خوب ارزیابى کرد و گفت: گردشــگران داخلى و خارجى از 
صنایع دستى اصفهان به خوبى استقبال مى کنند . شیردل، 
صنایع دستى کوچک قابل حمل، پارچه هاى قلمکار، ظروف 

فیروزه کوبى، خاتم و ظروف مینا را به ترتیب از صنایعى نام برد 
که در اصفهان مورد استقبال گردشگران قرار گرفته است. وى 
با اشاره به نظارت هاى صورت گرفته بر نحوه فروش و قیمت 
صنایع دستى اصفهان گفت: به تمام فروشگاه هاى صنایع 
دستى واقع در میدان نقش جهان کد سه رقمى داده شده و 
فروشندگان ملزم به زدن برچسب قیمت و ارائه فاکتور با این 
کد هستند. رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان با اشاره به 
راهکارهاى رونق صنایع دستى افزود: اگر بیمه تولیدکنندگان 
تسهیل شــود و در مالیات ها ســختگیرى صورت نگیرد و 
همچنین وام ارزان قیمت به تولیدکنندگان پرداخت شود، بازار 

عرضه و فروش صنایع دستى رونق مى گیرد.

استقبال گردشگران 
از صنایع دستى کوچک

برگزارى دهمین دوره 
طرح والیت دانشجویى استان 

کارشــناس قرآن و عترت اداره کل آمــوزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: تعداد 240 هزار دانش آموز در سى 
و ششمین دوره مسابقات قرآن و معارف اسالمى استان 

شرکت مى کنند.
مهدى نم نبات اظهار داشت: ســى و ششمین دوره این 
مسابقات، در فروردین ماه سال 97 در شش قطب آموزش 

و پرورش استان برگزار خواهد شد.
وى ادامه داد: این مسابقات، در چهار مرحله آموزشگاهى، 
منطقه اى، استانى و کشورى برگزار مى شود و نفرات برتر 

به مراحل نهایى و کشورى راه پیدا مى کنند.
کارشــناس قرآن و عترت اداره کل آمــوزش و پرورش 
اســتان تصریح کرد: از مجموع 780 هــزار دانش آموز 

استان اصفهان، 240 هزار نفر در مقطع آموزشگاهى این 
مسابقات در 14 رشته با یکدیگر به رقابت مى پردازند.

نم نبات اضافه کرد: تعــداد 50 هزار دانش آموز برگزیده 
مرحله آموزشگاهى در مرحله منطقه اى رقابت مى کنند 
و از این تعداد،پنج هزار و 800 نفر به مرحله اســتانى راه 

پیدا مى کنند. 

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان از کشــف هفت 
دستگاه خودرو و هفت دســتگاه موتورسیکلت مسروقه 

خبر داد.
ســرهنگ حسن یاردوســتى اظهار داشــت: طرح 24 
ساعته امنیت محله محور به منظور کشف وسایل نقلیه 
مسروقه و به صورت همزمان در شهر اصفهان اجرایى

شد.
وى افزود: در نتیجه اجراى این طرح، تعداد هفت دستگاه 
وسیله نقلیه مســروقه و هفت دســتگاه موتورسیکلت 

مسروقه در شهر اصفهان کشف شد.
این مقام انتظامى با اشاره به دستگیرى پنج سارق در این 
طرح بیان داشت: اجراى طرح هاى امنیت محله محور در 
راستاى افزایش ضریب امنیت محله هاى اصفهان تأثیر 
بسزایى در کاهش جرائم داشته و سیر نزولى جرائم را به 

دنبال دارد. 

نماینده مردم شاهین شــهر و میمه و برخوار درمجلس 
شوراى اســالمى گفت: با وجودى که دو میلیارد و 500 
میلیون تومان تســهیالت اشتغال به اســتان اصفهان 
اختصاص یافته بود، اما جوانان متقاضى، فقط 6 درصد 
این تسهیالت را در سال گذشته از شبکه بانکى در استان 

اصفهان دریافت کردند.
حســینعلى حاجى دلیگانى افزود: علــل عدم پرداخت 
تسهیالت اشتغال از یک ســو به علت همکارى نکردن 
شبکه بانکى و از ســوى دیگر به دلیل انصراف برخى از 
جوانان به واســطه ناتوانى در پرداخت اقســاط آن بوده 

است.
حاجى دلیگانى بر این نکته تأکید کرد که نمایندگان خانه 
ملت به دنبال اصالح قانون کار با هدف گسترش اشتغال 
آسان و بادوام در مناطق روستایى و احیاى سنت استاد و 

شاگرد در این باره هستند.

تعدادى از خانواده شهداى مدافع حرم اصفهان در اکران 
خصوصى سینما سپاهان، به تماشــاى فیلم «به وقت 

شام» مى نشینند.
در این برنامــه که امروز برگزار مى شــود، خانواده هاى 
شــهداى مدافع حرم مهدى هزاره، مهدى اسحاقیان، 
جواد محمدى، ســید یحیى براتى و سید سجاد حسینى 
حضور خواهند داشت و در سانس ساعت 22و30دقیقه 
در ســینما ســپاهان به تماشــاى این فیلــم خواهند 

پرداخت.
گفتنى است فیلم «به وقت شام» با بازى بابک حمیدیان، 
هادى حجازى فر، پیر داغر، خالد السید، جوزف سالمه، 
رامى عطاا... ، لیث المفتى، على ســکر، ســامر خلیلى، 
محمد شعبان، ســینتیا کرم و... برنده ســیمرغ بلورین 
بهترین کارگردانى از سى و ششمین جشنواره فیلم فجر 

شد.

رقابت 240 هزار دانش آموز در مسابقات قرآن استان

14 دستگاه وسیله نقلیه 
مسروقه کشف شد

تنها 6 درصد تسهیالت 
اشتغال محقق شد

اکران«به وقت شام»
با حضور خانواده شهدا

مدیرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: در 
ســال 96 براى قریب به هزار و 800 رقبه از رقبات استان 

اصفهان سند مالکیت صادر شد.
حجت االسالم و المســلمین رضا صادقى افزود: در سال 
گذشته 210 وقف جدید ثبت، هفت هزار سند اجاره تنظیم و 
همچنین 70 شناسه برنامه فرهنگى در استان اصفهان اجرا 

شد که این امر، کار بسیار بزرگى بود.
وى بیان داشت: امسال نیز طرح آرامش بهارى با همکارى 
بیش از 170 نفر مبلغ اعزامى از شهر مقدس قم و بیش از 
240 مبلغ بومى در 340 بقعه متبرکه امامزاده عظیم الشأن 
برگزار شد که از این تعداد، در جوار 113حرم مطهر خیمه 
معرفت برپا شد و چهار گروه بازرســى نیز از نحوه اجراى 
برنامه هاى طرح آرامش بهارى در ایام نوروز بازرسى کردند.

■■■   
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان ادامه داد: 
امکانات و ظرفیت هایى زیادى در ســازمان اوقاف و امور 
خیریه وجود دارد که از آنها استفاده نشده است که بخشى از 
آن جوانان، بسیجیان و مبلغان و روحانیان هستند که باید از 
این ظرفیت عظیم نیز در جهت تحقق سیاست هاى سازمان 
و کشور استفاده کرد و باید به جوانان میدان دهیم و از آنها 
استفاده کنیم و از ظرفیت آنان در جهت ارتقاى بهره ورى 

استفاده شود.
وى در ادامه به توانایى جوانان اشــاره کرد و گفت: ما باید 
جوانان خود را باور کنیم و با برنامه ریزى و سیاستگذارى، در 
تحقق برنامه ها و اهداف سازمان اوقاف و امور خیریه بیش 
از سال گذشته فعالیت کنیم و فعالیت هاى عمرانى را نیز 

نسبت به سال قبل سرعت دهیم.
■■■   

وى در ادامه به اولویت براى برنامه ریزى در ســال جدید 

جهت احیا و توســعه موقوفــات و همچنین اســتفاده از 
ظرفیت هاى امامزادگان استان اشاره کرد و گفت: باید در 
سال 97 بحث سرمایه گذارى در موقوفات را تا تحقق احیاى 
موقوفات با هدف ایجاد اشتغال دنبال کنیم و از ظرفیت و 

پتانســیل هاى بخش خصوصى و بنیاد توسعه موقوفات 
اســتفاده کنیم و همچنین باید ایجاد وقف هاى جدید را 
جدى تر از قبل پیگیرى کنیم. مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان در پایان گفت: ترویج سبک زندگى اسالمى 

یکى دیگر از مواردى است که باید با محوریت بقاع متبرکه 
و با هدف نشر معارف اسالمى و اهل بیت(ع) توسط اداره 
اوقاف و امور خیریه و با کمک طالب در سال 97 به صورت 

جدى پیگیرى شود.

سرمایه گذارى در موقوفات تا تحقق احیاى آنها
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مطرح کرد؛

با آثارى از «تونى کرگ»، مجسمه ساز مشهور انگلیسى 
– آلمانى، نمایشگاه «ریشه ها و سنگ ها» بار دیگر در 

موزه هنرهاى معاصر اصفهان برپا شده است.
تونى کــرگ مقیم کشــور آلمان اســت و در آکادمى 
هنــر دوســلدورف و دانشــگاه هنر برلیــن تدریس 

مى کند.
آثار این نمایشگاه شامل مجسمه هاى بزرگ، کوچک 
و تابلوهاى آثار طراحى روى کاغذ از این هنرمند مطرح 

مجسمه سازى جهان است و مجسمه هاى آن به صورت 
حجم هاى صیقلــى و قابل لمس هســتند که از جنس 
چوب، شیشه، چدن، برنز، آهن و استیل ساخته شده اند؛ 
این مجســمه ها حالت مفهومى دارند و بــا زاویه هاى 

مختلف قابل مشاهده است.
نمایشگاه «ریشه ها و سنگ ها» اصفهان تا 24 فروردین 
ماه 97 در محل موزه هنرهــاى معاصر واقع در خیابان 

استاندارى پذیراى عالقه مندان است. 

رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشت قرمز اصفهان گفت: 
گرانى گوشت مربوط به تهران است و ارتباطى با اصفهان 

ندارد.
رضا انصارى با اشاره به اینکه قیمت گوشت در میادین دامى 
گران شده است، اظهار داشت: اما این گرانى، به بازار خرید 

مردم راه نیافته و این موضوع را کنترل کردیم.
وى در پاســخ به اینکه آیا در آینده قیمت گوشــت قرمز 

افزایش خواهد داشت یا خیر، افزود: پیش بینى دقیقى در 
این ارتباط وجود ندارد، اما ســعى مى کنیم شاهد افزایش 
قیمت نباشیم. بر اساس این گزارش، قیمت هر کیلو گوشت 
چرخ کرده مخلوط (بره و گوساله)  بین 40 تا 45 هزار تومان، 
گوشت گوسفندى 43 هزارتومان (با دنبه)، گوساله 40 تا 
41 هزار تومان، شتر 45 و گوشت شتر همراه با کوهان 38 

تا 40 هزار  تومان است.

با آثارى از مجسمه ساز مشهور انگلیسى - آلمانى؛

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز خبر داد:

برپایى نمایشگاه «ریشه ها و سنگ ها» در اصفهان

گرانى گوشت به اصفهان نیامده است

تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش«گفتمان مهدویت» 

1000ختم قرآن کریم در نوروز

 فرصت ارســال مقاله به همایش بین المللى«گفتمان 
مهدویت» با محوریت آثــار آیــت ا... العظمى صافى 

گلپایگانى تمدید شد.
دبیر اجرایى نخســتین همایش بیــن المللى گفتمان 
مهدویت گفت: عالقه مندان مى تواننــد مقاله خود را 
تا 25فروردین به تارنماى این رویداد مذهبى به نشانى 

mahdaviatdiscourse.com بفرستند.

حجــت االســالم و المســلمین احمدرضــا مرادى 
افزود: بایســته هــاى معرفت مهدوى، بایســته هاى 
اخــالق مهــدوى، اخــالق اســالمى در دانشــگاه 
منتظر، پایه هــاى قرآنــى و روایى مهدویــت در نزد 
شــیعه و اهل ســنت و مهدویت و امیدبخشى جهانى 
از محورهــاى اصلــى ایــن همایــش بیــن المللى 

است.

معاون نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه فنى 
شهید مهاجر اصفهان افزود: دبیرخانه اجرایى این همایش 
داراى هفت کمیته است که مهمترین آنها کمیته طالب 

و روحانیون است.
نخســتین همایش بین المللــى گفتمــان مهدویت 
اردیبهشت امسال در دانشگاه فنى و مهندسى گلپایگان 

برگزار مى شود.

22 هزار نفر از زائران راهیان نور استان اصفهان در نوروز، 
یکهزار ختم قرآن کریم را به شهداى دفاع مقدس و مدافع 

حرم هدیه کردند.
مدیر دارالقرآن بسیج اســتان اصفهان گفت: مسافران 

هر اتوبوس به صورت میانگین دو تا ســه ختم قرآن را 
انجام داده اند.

عظیم هاشم زاده با بیان اینکه یک ختم در مسیر رفت، 
یک ختم قرآن در مسیر برگشــت و یک ختم قرآن در 

مناطق عملیاتى توسط زائران تالوت شده است، افزود: 
دیگر زائران استان اصفهان که با خودروى شخصى در 
مناطق عملیاتى جنوب کشور حضور داشتند، در این طرح 

شرکت کرده اند.  

جمعى از کشاورزان شرق اصفهان، دیروز با 
حضور در مقابل ساختمان شماره 2 شرکت 
ســهامى  آب منطقــه اى اصفهان(واقع در 
خیابان آبشــار اول)، رســیدگى به وضعیت 
حقابه کشاورزان این منطقه و حل مشکالت 

معیشتى خود را خواستار شدند.
مناطق شرق اصفهان بالغ بر 300 هزار نفر 
جمعیت دارد که مردم آن اغلب به کشاورزى 
اشتغال دارند، اما خشکسالى، آنان را به شدت 
در معرض مشکالت شغلى و معیشتى قرار 

داده است.
این کشــاورزان که از مناطق زیار، جرقویه، 
ورزنه، اژیه، هرند، براآن و خوراسگان واقع در 
شرق اصفهان هستند، مى گویند خشکسالى 
و جارى نشدن زاینده رود براى کشت پاییزه، 
مشکالت معیشــتى آنان را دو چندان کرده 

است.
این کشــاورزان مى گفتند: گرچه بخشى از 
خسارت ناشى از خشکســالى هاى متوالى 
از سوى مسئوالن برآورد و جبران شده، اما 

مشکالت ما همچنان باقى است.
سهم کلى حقابه کشــاورزان شرق اصفهان 
از زاینده رود حدود 400 میلیون مترمکعب 
اســت، اما این میزان در ســال هاى اخیر 
اختصــاص نیافته و با وجــود جریان یافتن 
زاینده رود در مقطعى از ســال گذشته، تنها 
درحــدود 40 درصــد از100 هــزار هکتار 
زمین هاى کشاورزى شــرق اصفهان، زیر 
کشت رفت و پارسال به دلیل رها نشدن آب 
براى کشت پاییزه، این رقم با کاهش زیادى 

روبه رو شده است.

تجمع
 کشاورزان شرق اصفهان
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مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر گفت: در 
سال 1389 براى اجراى قطار برقى اصفهان-فوالدشهر 
در ماده 32 براى این پروژه، مجلس ردیفى را اختصاص داد 
و در سال 1391 شرکت عمران عملیات اجرایى این پروژه 
را آغاز کرد که طى این سال ها این پروژه تنها 16 درصد 

پیشرفت فیزیکى داشته است.
حمیدرضا شیروانى اظهار داشــت: در سال 1384 مسیر 
حلقه رینگ حمل و نقل اســتان که از مســیر اصفهان، 
فالورجان، لنجــان و مبارکه عبور کــرده و در نهایت به 
مجلسى، بهارســتان و اصفهان ختم مى شد به تصویب 
رسید. مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 

تصریح کرد: نکته جالب و قابل تأمل آن اســت که این
 16 درصد پیشرفت فیزیکى شامل هفت کیلومتر از سمت 
پلیس راه تا گردنه گاوپیســه که در بیــن دو باند اتوبان 

ذوب آهن بوده،عملیات زیربنایى آن انجام شده است.
وى ادامه داد: در طــول 30 کیلومتر مســیر اصفهان تا 
فوالدشهر، تنها دو هزار و 300 متر توانسته ایم آزادسازى 
انجام دهیم و طى مدت هفت سال از آغاز پروژه، بالغ بر 11 
میلیارد تومان از اعتبارات دولتى به ما پرداخت شده است و 
کل اعتبارى که از منابع داخلى در قالب تهاتر یا ردیف هاى 
نقدى استفاده کرده ایم، چیزى درحدود 25 میلیارد تومان 

بوده است.

امام جمعه اصفهــان گفت: دولت بایــد بحران آب در 
استان اصفهان را جدى بگیرد و از اقدامات و طرح هاى 
ارائه شده براى تأمین آب در بخش هاى مختلف حمایت

 کند.
آیت ا... یوســف طباطبائى نژاد با تقدیــر از اقدامات و 
پیگیرى هــاى مســئوالن اســتان اصفهــان در 
برطرف کــردن بحران آب در اســتان اظهار داشــت: 
دولــت بایــد بحــران آب در اســتان اصفهــان را 
جدى بگیــرد و از اقدامــات و طرح هاى ارائه شــده 
بــراى تأمیــن آب در بخش هــاى مختلــف حمایت 

کند.

وى با بیان اینکه به صورت کلى تأمین آب شرب و تأمین 
آب براى نگهدارى از درختان باید در اولویت اختصاص 
آب قرار بگیرد، افزود: الزم اســت تا با ساماندهى بستر 
رودخانه زاینده رود، از هدر رفت آب جلوگیرى شــود و 
مردم نیز به سهم خود در صرفه جویى آب دقت داشته و 

دارند.
امام جمعه اصفهان با استقبال از طرح هاى پیشنهادى 
براى برطرف کردن بحران آب در استان اصفهان گفت: 
متأسفانه برخى از مسئوالن جدیت و تالش الزم براى 
برطرف شدن مشکالت آبى در استان اصفهان را نشان 

نمى دهند.

پیشرفت تنها 16درصدى 
قطار برقى اصفهان- فوالدشهر 

دولت بحران آب در اصفهان 
را جدى بگیرد

قطار گردشگران به اصفهان آمد
قطار گردشـگرى «راه ابریشـم» حامل گردشگران 
خارجى وارد ایستگاه راه آهن اصفهان شد. مدیر روابط 
عمومـى اداره کل میـراث فرهنگى اسـتان اصفهان 
بیان داشـت: این قطـار حامل 68 گردشـگر خارجى 
از کشـورهاى کانادا، انگلسـتان، اسـترالیا، دانمارك، 
ایتالیا، سـنگاپور، پرو و مالزى اسـت. شـهرام امیرى 
افزود: این گردشـگران طى اقامت یک روزه خود در 
اصفهـان، از بناهاى تاریخى این شـهر دیدن کردند. 
قطار گردشگرى عقاب طالیى که راه ابریشم نام دارد، 
14فروردین امسال از مرز َسَرخس وارد کشورمان شد. 
این قطار بیسـت و سـومین قطار گردشـگرى حامل 
گردشگران خارجى است که از سـال93 تاکنون وارد 
کشور شده است. این قطار گردشگرى از روسیه آمده 
است و از مبدا مسکو حرکت کرد و با عبور از ازبکستان 

و قزاقستان به ایران رسیده است.

60 درصد مدارس تیران 
فرسوده است

مدیر آمـوزش و پرورش شهرسـتان تیـران و کرون 
گفت: 60 درصد مدارس این شهرسـتان فرسـوده و 
10درصد تخریبى هستند که نوسازى و مقاوم سازى 
این مـدارس، نیازمنـد افزون بـر صد میلیـارد تومان 
اعتبار مالى اسـت. علیرضا مرزبان افزود: پرداخت به 
موقع سـهم نیم درصدى آموزش و پرورش از درآمد 
شـهردارى هـا، رونـد بازسـازى مـدارس فرسـوده

 تیران و کرون را تسهیل مى کند.

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139660302007003646 مورخ 96/10/23 محمدتقى فاضلى فالورجانى فرزند 
محمدکاظم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 129,03 مترمربع پالك شماره 273 فرعى 
از 406 اصلى واقع در فالورجان(گارماســه) بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى محمدتقى کیانى.
2 - راى شــماره 139660302007003596 مورخ 96/10/18 موقوفه حاج محمد صالح الرگان به 
تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان نســبت به ششدانگ قسمتى از یکباب امامزاده به مساحت 
1073,21 مترمربع پالك شــماره 449 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رســمى 

عبدالحسین خان دیپلمه صدرى و غیره.
3 - راى شماره 139660302007003807 مورخ 96/11/03 سامان محمودى برام فرزند احمد نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 205,10 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد جعفرى کلیشادى.
4 - راى شماره 139660302007003810 مورخ 96/11/03 رسول دهقانى فرزند رحمت اله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202,28 مترمربع پالك شــماره 154 فرعى از 37 اصلى واقع در 
حبیب آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس دهقانى حبیب آبادى.

5 - راى شــماره 139660302007003815 مورخ 96/11/03 رضا نصر اصفهانى فرزند کریم نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 377,60 مترمربع پالك شماره 258 فرعى از یک اصلى واقع در 
کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رســمى ربابه ، جواهر ، عباس و 

تاجماه همگى نصر اصفهانى.
6 - راى شماره 139660302007004075 مورخ 96/11/18 مسلم صفرى آغچه بدى فرزند خداداد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 288,20 مترمربع پالك شماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى شهربانو بیگم صفرى.
7 – راى شماره 139660302007004076 مورخ 96/11/18 حشمت ثابتى قهفرخى فرزند على محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 369 مترمربع پالك شماره 5 فرعى از 4 اصلى واقع در یزد آباد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن جعفرى.
8 - راى شماره 139660302007004077 مورخ 96/11/18 على صفارى کوپائى فرزند رمضان نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان تجارى مسکونى به مساحت 83,56 مترمربع پالك 
شماره 6 فرعى از 4 اصلى واقع در شــهرك قدس بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى غالمرضا ابراهیمى.
9 - راى شماره 139660302007004078 مورخ 96/11/18 ابوالفضل صفارى کوپائى فرزند رمضان 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 83,56 مترمربع 
پالك شماره 6 فرعى از 4 اصلى واقع در شهرك قدس بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى غالمرضا ابراهیمى.
10 - راى شماره 139660302007004079 مورخ 96/11/18 محمد زمانى سودرجانى فرزند خداداد 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24,10 مترمربع پالك شماره 28 فرعى از 22 اصلى واقع 

در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالحسین زمانى.
11 - راى شماره 139660302007004080 مورخ 96/11/18 زیبا قاسمى پیربلوطى فرزند مهیار نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147,15 مترمربع پالك شماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى شهربانو بیگم صفرى.
12 - راى شــماره 139660302007004081 مورخ 96/11/19 ولى اله رضائى فرزند محمد نسبت 
به ششــدانگ یکباب انبار و ســاختمان تجارى ادارى نیمه تمام متصله به مساحت 994,12 مترمربع 
پالك شماره 4 اصلى واقع در یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

عبدالحسین بزرگ زاد.
13 - راى شماره 139660302007004082 مورخ 96/11/19 ولى اله رضائى فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 353,65 مترمربع پالك شماره 4 اصلى واقع در یزدآباد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالحسین بزرگ زاد.
14 – راى شماره 139660302007004083 مورخ 96/11/19 عبداله رشیدى فرزند رمضانعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 328,45 مترمربع پالك شماره 430 اصلى واقع در مینادشت بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رمضانعلى رشیدى.
15 - راى شــماره 139660302007004084 مورخ 96/11/19 صغرا رشــیدى باغوحوشى فرزند 
غالمعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 329,87 مترمربع پالك شماره 430 اصلى 
واقع در مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رمضانعلى رشیدى.

16 - راى شماره 139660302007004085 مورخ 96/11/19 مهدى ایزدى گارماسه فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130,34 مترمربع پالك شماره 408 اصلى واقع در کوپان 

گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسمعلى توکلى.
17 - راى شماره 139660302007004090 مورخ 96/11/19 حسن محمدى پالرتى فرزند نعمت اله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 274,46 مترمربع پالك شماره 527 اصلى واقع در پالرت 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى ابراهیمى.
18 - راى شماره 139660302007004091 مورخ 96/11/19 فخرالسادات کرباسیون فرزند سیدحسن 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 264,93 مترمربع پالك شماره 405 اصلى واقع در گارماسه 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى جعفر شیرزادى گارماسه.
19 - راى شماره 139660302007004093 مورخ 96/11/19 سیاوش آذریان گشنیگانى فرزند نوراله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 179,32 مترمربع پالك شماره 39 فرعى از 667 

اصلى واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.

20 - راى شماره 139660302007004094 مورخ 96/11/19 محمدحسن آقاجانى یزدآبادى فرزند 
باقر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 149,20 مترمربع پالك 
شماره 7 فرعى از 662 اصلى واقع در یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حسن آقاجانى یزدآبادى.
21 - راى شــماره 139660302007004095 مورخ 96/11/19 مژگان احمدى خونســارکى فرزند 
مرتضى نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 149,20 مترمربع 
پالك شماره 7 فرعى از 662 اصلى واقع در یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى حسن آقاجانى یزدآبادى.
22 - راى شــماره 139660302007004096 مورخ 96/11/19 روح اله آقاجانى فرزند باقر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149,34 مترمربع پالك شماره 7 فرعى از 662 اصلى واقع در یزدآباد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن آقاجانى یزدآبادى.
23 - راى شــماره 139660302007004097 مــورخ 96/11/19 ابراهیم یزدى ســودرجانى فرزند 
حیدرعلى نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 70,69 مترمربع پالك شماره 32 اصلى واقع 
در آغچه بدى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدعلى محمدى 

آغچه بدى.
24 - راى شماره 139660302007004099 مورخ 96/11/21 ســید احمد موسوى دشتلوئى فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 357,37 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از 411 اصلى 

واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى کمال سید هندى.
25 - راى شماره 139660302007004100 مورخ 96/11/21 مرتضى احمدیان فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148,45 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى یداله اکبرى کلیشادى.
26 - راى شــماره 139660302007004102 مورخ 96/11/21 امیرحســین کیانى اجگردى فرزند 
اسماعیل نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مســاحت 160,39 مترمربع پالك شماره 14 
فرعى از 33 اصلى واقع در اجگرد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید 

عبدالحسین نیلى زاده.
27 - راى شماره 139660302007004104 مورخ 96/11/21 امیر محمدى فرتخونى فرزند براتعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 171,81 مترمربع پالك شماره 533 اصلى واقع در فرتخون 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى براتعلى محمدى فرتخونى.
28 - راى شماره 139660302007004105 مورخ 96/11/21 امیر محمدى فرتخونى فرزند براتعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب انبار غالت به مســاحت 992,77 مترمربع پالك شماره 533 اصلى واقع در 

فرتخون بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى براتعلى محمدى فرتخونى.
29 - راى شماره 139660302007004106 مورخ 96/11/21 جالل الدین صادقى فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153 مترمربع پالك شماره 2707 فرعى از 667 اصلى واقع در بلوار 

شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
30 - راى شماره 139660302007004118 مورخ 96/11/21 اشرف کشاورزیان فرزند قاسمعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 381,35 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین کشاورزیان کلیشادى.
31 - راى شــماره 139660302007004119 مورخ 96/11/21 محمد مرادى ســیاه افشارى فرزند 
منصور نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196,15 مترمربع پالك شماره 123 فرعى از 515 
اصلى واقع در سیاه افشار بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رحیم مرادى.

32 - راى شــماره 139660302007004122 مورخ 96/11/21 مهدى رهنما فرزند عبداله نسبت به 
یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب مجموعه تجارى به مساحت 114,47 مترمربع پالك شماره 
15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن 

کیانى فالورجانى.
33 - راى شــماره 139660302007004123 مورخ 96/11/21 رضا رهنما فرزند عبداله نســبت به 
یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب مجموعه تجارى به مساحت 114,47 مترمربع پالك شماره 
15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن 

کیانى فالورجانى.
34 - راى شــماره 139660302007004124 مورخ 96/11/21 مسعود رهنما فرزند عبداله نسبت به 
یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب مجموعه تجارى به مساحت 114,47 مترمربع پالك شماره 
15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن 

کیانى فالورجانى.
35 - راى شماره 139660302007004122 مورخ 96/11/21 مرتضى رهنما فرزند عبداله نسبت به 
یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب مجموعه تجارى به مساحت 114,47 مترمربع پالك شماره 
15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن 

کیانى فالورجانى.
36 - راى شماره 139660302007002735 مورخ 96/07/24 اسمعیل نافلى شهرستانى فرزند رضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت 1229,85 مترمربع پالك شماره 6 فرعى 
از 6  اصلى واقع در کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رجبعلى 

طالبى فرزند على.
37 - راى شماره 139660302007002736 مورخ 96/07/24 سعید صادقى فرزند شعبان نسبت به 
سه چهارم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت 1229,85 مترمربع پالك شماره 6 فرعى 
از 6  اصلى واقع در کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رجبعلى 

طالبى فرزند على.
38 - راى شماره 139660302007002737 مورخ 96/07/24 حمید بارانى فرزند على نسبت به سه 
چهارم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گاراژ به مســاحت 1229,85 مترمربع پالك شماره 6 فرعى از 
6  اصلى واقع در کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى رجبعلى 

طالبى فرزند على.
39 - راى شماره 139660302007002738 مورخ 96/07/24 سعید باقریان فرزند رضا نسبت به یک 
و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب گاراژ به مســاحت 1229,85 مترمربع پالك شماره 6 فرعى از 
6  اصلى واقع در کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى رجبعلى 

طالبى فرزند على.
40 - راى شــماره 139660302007003208 مورخ 96/09/20 حســین احمدى خونسارکى فرزند 

غالمعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 381,80 مترمربع پالك شماره 516 اصلى واقع در 
خوانسارك بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.

41 - راى شماره 139660302007004092 مورخ 96/11/19 ناصر جوانمردى قهدریجانى فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 206,14 مترمربع پالك شماره 385 اصلى واقع در قهدریجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمعلى جوانمردى.
42 - راى شماره 139660302007004101 مورخ 96/11/21 مصطفى کریمى سهلوانى فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 486,15 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در سهلوان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى احمد کریمى سهلوانى.
43 - راى شماره 139660302007004278 مورخ 96/12/06 سید منصور حسینى فرزند سید ابوالقاسم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 77,83 مترمربع پالك شماره 24 اصلى واقع در باغ ابریشم 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سلطانعلى نادرى باغ ابریشمى.
44 - راى شماره 139660302007004279 مورخ 96/12/06 خدیجه ربانى نیا فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 222,22 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى خدارحم اکبرى.
45 - راى شــماره 139660302007004280 مورخ 96/12/06 محمدرضا ترکى سودرجانى فرزند 
غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 173,23 مترمربع پالك شماره 7 فرعى از 21 
اصلى واقع در ســودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى رمضان 

اسماعیلى سودرجانى.
46 - راى شماره 139660302007004281 مورخ 96/12/06 هاشم باقرى سودرجانى فرزند شکراله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151,70 مترمربع پالك شماره 8 فرعى از 21 اصلى واقع در 
سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى شکراله باقرى سودرجانى.

47 - راى شماره 139660302007004282 مورخ 96/12/06 رسول باقرى سودرجانى فرزند هاشم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 93,20 مترمربع پالك شماره 8 فرعى از 21 اصلى واقع در 
سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى شکراله باقرى سودرجانى.

48 - راى شماره 139660302007004286 مورخ 96/12/06 آمنه جمالپور بیرگانى فرزند محمدعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 228,75 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مهدى کیانى فرزند محمد اسماعیل.
49 - راى شماره 139660302007004306 مورخ 96/12/08 سید محسن موسوى فرزند سید عبداله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 208,78 مترمربع پالك شــماره 32 اصلى واقع در آغچه 

بدى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ناصرقلى محمدى فرزند حسن.
50 - راى شماره 139660302007004307 مورخ 96/12/08 سید احسان موسوى فرزند سید سعید 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195,92 مترمربع پالك شــماره 32 اصلى واقع در آغچه 

بدى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ناصرقلى محمدى فرزند حسن.
51 - راى شماره 139660302007004308 مورخ 96/12/08 محمدرضا توکلى گارماسه فرزند اصغر 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 107,78 مترمربع پالك شماره 357 فرعى از 406 اصلى 
واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد توکلى گارماسه.
52 - راى شــماره 139660302007004312 مورخ 96/12/08 عبدالعلى کریمى شــرودانى فرزند 
ابوالقاسم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 118,14 
مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى سید علینقى میرلوحى فالورجانى.
53 - راى شــماره 139660302007004313 مورخ 96/12/08 محمدعلى کریمى شرودانى فرزند 
ابوالقاسم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 118,14 
مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى سید علینقى میرلوحى فالورجانى.
54 - راى شماره 139660302007004314 مورخ 96/12/08 سیاوش آذریان گشنیگانى فرزند نوراله 
نسبت به ششدانگ یکباب گاراژ به مســاحت 1449,16 مترمربع پالك شماره 14 و 19 اصلى واقع در 
موسیان و کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که قسمتى را متقاضى خود مالک رسمى و قسمتى مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى شاهزاده همایون میرزا مسعود.
55 - راى شــماره 139660302007004387 مورخ 96/12/12 امیر فرهادى فرزند جالل نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 186,97 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مهدى کیانى فرزند محمد اسماعیل.
56 - راى شــماره 139660302007004388 مورخ 96/12/12 على رحیمى کلیشادى فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 123,37 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در 

کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین رحیمى فرزند مسیب.
57 - راى شماره 139660302007004389 مورخ 96/12/12 خدیجه یزدانى گارماسه فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 165,98 مترمربع پالك شماره 405 اصلى واقع در گارماسه 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
58 - راى شماره 139660302007004390 مورخ 96/12/12 سیف اله محمدباقرى دستجردى فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین محصور و ساختمان احداثى به مساحت 1243,82 مترمربع 
پالك شماره 300 فرعى از 23 اصلى واقع در حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى حسین ناظرى فرزند عباس.
59 - راى شماره 139660302007004394 مورخ 96/12/12 حسین حسن پور سودرجانى فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149,35 مترمربع پالك شماره 7 فرعى از 21 اصلى واقع در 
سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رحیم حسن پور فرزند عباس.

60 - راى شــماره 139660302007004395 مورخ 96/12/12 خداداد امینى الرگانى فرزند رمضان 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170,28 مترمربع پالك شماره 435 اصلى واقع در الرگان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى صفرعلى زارع.
61 - راى شماره 139660302007004487 مورخ 96/12/22 مهین گل ریز فرزند محمدعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 226,65 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سیدعلى امامى دهکردى.
62 - راى شماره 139660302007004488 مورخ 96/12/22 محمد دهخدا حسن آبادى فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 214,93 مترمربع پالك شماره 88 فرعى از 23 اصلى واقع در 
حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن دهخدا حسن آبادى.

63 - راى شماره 139660302007004489 مورخ 96/12/22 عبداله رهنما فالورجانى فرزند غالمعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 158,82 مترمربع پالك شماره 1126 فرعى از 15 اصلى 

واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
64 - راى شــماره 139660302007004493 مورخ 96/12/22 عبدالعلى کریمى شــرودانى فرزند 
ابوالقاسم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 203,84 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از 411 
اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى کمال سید 

هندى.
65 - راى شماره 139660302007004497 مورخ 96/12/22 على اکبر محمودى برام فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 90,80 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رجبعلى رضائى.
66 - راى شماره 139660302007004498 مورخ 96/12/22 سید حمید قریشى ورنوسفادرانى فرزند 
سید حبیب اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 91,15 مترمربع پالك شماره 411 اصلى 
واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مهدى کیانى فرزند 

محمد اسماعیل.
67 - راى شماره   139660302007003049   مورخ 96/08/29 آقاى /خانم   نرگس کریمى شمس 
آبادى  فرزند  حفیظ اله نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت  109,50   مترمربع پالك شماره 
6 فرعى از 667 اصلى واقع درخیابان نیروگاه اصفهان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  میرزا محمد 

و کاظم آل رسول 
68- راى شماره 139660302007003820  مورخ    96/11/04  موقوفه حاج محمد صالح    نسبت به 
شش دانگ قسمتى از ساختمان بقعه امامزاده       به مساحت 273,65مترمربع پالك شماره  فرعى از 435 

اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عبدالحسین نقشینه و غیره
69- راى شماره 139660302007004304 مورخ 96/12/08 آقاى /خانم  پور اندخت گودرزى نقى زاده   
فرزند   اسداله   نسبت به شش دانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى     به مساحت   341,83  مترمربع 
پالك شماره    فرعى از    434 اصلى واقع در  کارویه   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مهدیقلى صادقى
70-راى شماره 139660302007004162  مورخ    96/11/24  موقوفه حاج محمد صالح    نسبت به 
شش دانگ قسمتى از  یکباب مسجد به مســاحت 190,53مترمربع پالك شماره  فرعى از 436 اصلى 

واقع در الرگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عبدالحسین نقشینه وغیره
71- راى شــماره 139660302007003824 مورخ96/11/04آقاى /خانم اسماعیل کیانى اجگردى   
فرزند عباسعلى   نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت271,74   مترمربع پالك شماره  14  فرعى 

از  33   اصلى واقع دراجگرد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عبدالحسین نیلى زاده 
72- راى شــماره  139660302007003797 مــورخ  96/11/02   آقاى /خانم   حســین جعفرى  
فرزندعباس    نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت176,22 مترمربع پالك شماره   7 فرعى از  

662اصلى واقع در  شهر ابریشم   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسن آقاجانى 
73- راى شماره139660302007003819  مورخ   96/11/04  آقاى /خانم  على غالمى   فرزند   محمد  
نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت  178,80   مترمربع پالك شماره    فرعى از  411   اصل ى 

واقع درشرودان    بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  دکتر مهدى کیانى 
74- راى شــماره139660302007003796 مورخ96/11/02 آقاى /خانم  محمد علیمرادى   فرزند  
میرزا حسن   نسبت به شش دانگ یکبابخانه   به مساحت256,93 مترمربع پالك شماره    فرعى از 411  

اصلى واقع درشرودان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مهدى کیانى 
 75- راى شــماره  139660302007004408  مورخ   96/12/15  آقاى /خانم  محمدرضا یزدان پناه  
فرزندعبدالکریم   نسبت به شش دانگ یکباب خانه باغ       به مساحت 1918,20  مترمربع پالك شماره    

فرعى از 416 اصلى واقع در دشتلو   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عبدالکریم بختیار 
76- راى شماره 139660302007004160  مورخ 96/11/24   آقاى /خانم   نعمت اله شریفى کلیشادى 
فرزندعلى نسبت به شــش دانگ یکبابخانه      به مســاحت177,32  مترمربع پالك شماره    فرعى از 

19اصلى واقع درکلیشاد   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضى
77- راى شماره139660302007004164 مورخ 96/11/24آقاى /خانم جواد نصر اصفهانى  فرزند 
نعمت اله  نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت 189,85مترمربع پالك شماره  1469 فرعى از  

یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضى 
78- راى شــماره  139660302007004161  مــورخ96/11/24 آقاى /خانم قــدرت اله صفارى 
قهدریجانى  فرزند  رمضانعلى  نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت   404,62  مترمربع پالك 
شماره    فرعى از 386  اصلى واقع درقهدریجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  رمضانعلى صفارى

 79- راى شماره  139660302007004156مورخ96/11/24  آقاى /خانم نجات رحیمى  فرزند حیات  
نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت321,30مترمربع پالك شماره    فرعى از  15  اصلى واقع 

درفالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  قنبر على کیانى 
80- راى شماره  139660302007004155  مورخ96/11/24  آقاى /خانم مجتبى یزدانى گارماسه  
فرزند عباس  نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت156,09 مترمربع پالك شماره    فرعى از 405 

اصلى واقع درگارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  اسماعیل یزدانى 
81- راى شماره  139660302007004159 مورخ 96/11/24 آقاى /خانم قاسم محمدى فرتخونى   
فرزند  سبزعلى  نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت384,54مترمربع پالك شماره  262  فرعى 

از 534 اصلى واقع در  فرتخون   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  سبزعلى محمدى 
82- راى شماره139660302007004398  مورخ 96/12/13  آقاى /خانم حبیب اله هادیان قهدریجانى 
فرزند  اسداله نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت273,45  مترمربع پالك شماره   504 فرعى 

از  386اصلى واقع درقهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسن کاظمى 
83- راى شــمار139660302007004400مورخ 96/12/13 آقــاى /خانم طاهــره نصر اصفهانى 
فرزندغالمعلى  نسبت به سه دانگ مشاع از  شش دانگ یکبابخانه  به مساحت219,98  مترمربع پالك 

شماره653 فرعى ازیک   اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  اکبر نصر
84- راى شماره  139660302007004157مورخ 96/11/24 آقاى /خانم  عباس محمودى برام  فرزند 
محمد جعفر نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت 152,15  مترمربع پالك شماره    فرعى از  19 

اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  قاسم رحیمى 
 85- راى شــمار139660302007004399مورخ 96/12/13 آقاى /خانم اکبر نصر اصفهانى فرزند 
عبدالکریم  نسبت به سه دانگ مشاع از  شــش دانگ یکبابخانه  به مساحت219,98  مترمربع پالك 

شماره653 فرعى ازیک   اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضى 
ادامه در صفحه 11

مدیرعامل شــرکت  آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: امسال 
به دلیل بحران کم آبى و خشکســالى، تابســتان سختى را پیش رو 
داریم و شــرایط در زاینده رود، به ویژه در ماه مرداد به حالت بحرانى 

مى رسد.
هاشم امینى با بیان اینکه دولت در شــرایط مالى فعلى، هیچ پروژه 
عمرانى جدید را آغاز نمى کند، افزود: در شهرستان هاى نجف آباد و 
خمینى شهر و درچه از تسهیالت تبصره 3 ماده واحده قانون استفاده 

شده و نتایج خوبى داشته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با اشاره به ابالغ 
مفاد طرح تبصره 3 براى فاضالب شــهرضا از ســوى وزیر نیرو به 
استان، خاطرنشان کرد: 60 درصد از پروژه فاضالب شهرضا شامل 
287 کیلومتر باقى مانده است که هنوز اجرا نشده است و تکمیل این 

مرحله، صد میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وى با بیان اینکه درحدود 40 میلیارد تومان براى اصالح تصفیه خانه 
فاضالب شهرضا نیاز است، اذعان داشــت: 75 درصد از اعتبارات 
موجود براى این طرح، از محل منابع درآمدى تبصره 3 تأمین مى شود 
و تأمین بقیه اعتبارات، تالش نمایندگان مردم در مجلس و همکارى 

سایر مسئوالن شهرستان را مى طلبد.
■■■

وى بیان داشت: امسال به دلیل بحران کم آبى و خشکسالى، تابستان 
سختى را پیش رو داریم و شرایط در زاینده رود به ویژه در ماه مرداد به 
حالت بحرانى مى رسد، به همین دلیل باید از هم اکنون به فکر راهکار 

مناسب باشیم و مردم در مصرف آب صرفه جویى کنند.

تابستان امسال، شرایط در زاینده رود 
به حالت بحرانى مى رسد 

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان از اعزام 
ماهانــه 104 کاروان از اســتان اصفهــان به 

کربالى معلى خبر داد.
غالمعلى زاهدى اظهار داشت: 26 گروه در هر 
هفته از استان اصفهان به عتبات عالیات اعزام 
مى شوند که در ماه 104 کاروان از این استان به 

زیارت اباعبدا... الحسین(ع) مشرف مى شوند.
وى افــزود: از این تعداد، 12 گــروه به صورت 
هوایى در قالب سه پرواز که هر پرواز متشکل از 
چهارکاروان است نیز اعزام مى شوند و 14 گروه 
دیگر به صورت زمینى به عتبات عالیات اعزام 

مى شوند.
 مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: 
پیش ثبت نام سفرهاى نوروزى عتبات عالیات 
امسال از 12 بهمن 96 آغاز شد که اعزام ها از 23 
اسفند 96 آغاز شده بود و تا 8 فروردین ماه 97 

ادامه پیدا کرده بود.

اعزام ماهانه 104 کاروان 
اصفهانى به عتبات
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ارائه خدمات رایگان 
دندانپزشکى

در پادناى سـمیرم به بیش از200 دانش آموز محروم و 
کم بضاعت، خدمات دندانپزشکى ارائه شد.

رئیس جمعیت هالل احمر شهرسـتان سـمیرم گفت : 
تیم جامع نگر دانشـکده دندان پزشـکى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان در قالب کاروان سالمت به مدت دو روز 
در بخش پادناى علیا با همـکارى جمعیت هالل احمر 

سمیرم به دانش آموزان این منطقه ارائه خدمت کردند.
نور محمد موسـوى افزود: این تیم دندانپزشکى شامل 
30 دندانپزشک و کادر دندانپزشکى و 25 دستگاه یونیت 
دندانپزشکى با هدف ارائه خدمت در مناطق محروم به 
دانش آموزان بخش پادنا علیا سمیرم به صورت رایگان 

خدمات ارائه کردند.

تمدید حراج هنر کالسیک 
اصفهان

حراج هنر کالسیک اصفهان تا 24 فروردین ماه تمدید 
شـد. این حراج که در رشته هاى نقاشـى، نقاشى خط و 
نگارگرى در خانه صفوى اصفهان برگزار مى شود، از 18 

اسفندماه سال گذشته آغازشده است.
امیر رجایى، کیوریتور و عاطفه یزدانى، دستیار کیوریتور 
این رویداد هنرى است و آثارى از حمید آقایى، محبوبه 
ابراهیمیان، بهرام احمدهادى، الهـام امین على، نصیر 
اسماعیلى، آمنه بدرالسماء، رضا بدرالسماء و حسن برزگر 

و دیگر هنرمندان اصفهانى در آن وجود دارد.
 این آثار در نگارخانه و سـه درى فیـروزه خانه صفوى، 

براى حراج به نمایش درآمده است.

خبر

بنابر آمار شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان، مصرف بنزین در ایام نوروز در کل استان 8/5 
درصد نسبت به مدت مشابه ســال قبل افزایش داشته 
اســت و در این مدت 105 میلیون لیتر بنزین ســوخته 

است.
بنابر آمار این شــرکت، مصــرف بنزین در ایــام نوروز 
(28اســفند تا 13 فروردین) در سال گذشته، 97 میلیون 
و 174 هزار و 100 لیتر بوده است که در سال جدید این 

میزان به 105 میلیون لیتر رسیده است.
این ارقام نشان مى دهد هشت میلیون و 290 هزار و 200 

لیتر مصرف بنزین افزایش داشته است.

بیشترین میزان مصرف بنزین در نواحى مرکزى اصفهان 
شامل شهرستان هاى اصفهان، خمینى شهر و فالورجان 

بوده است.
در ناحیه مرکزى 48 میلیون و 383 هزار و 300 لیتر بنزین 

در سال جارى سوخته است.
همچنین کمترین میــزان مصرف بنزیــن در منطقه 
اردســتان با دو میلیــون و 457 هزار لیتر ثبت شــده

 است.
گفتنــى اســت؛ 250 جایگاه ســوخت بنزیــن، نفت 
و گاز و 150 جایــگاه CNG در اســتان اصفهان فعال

 است.

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفــت: از ابتداى 
فروردین تا پایان روز ســیزدهم دو هزار و 600 نفر موفق 
به اهداى خون شــدند که 62 درصد آنهــا اهداکنندگان 

مستمر بودند.
مجید زینلى اظهارداشت: از ابتداى فروردین ماه تا پایان روز 
سیزدهم بیش از سه هزار و 250 نفر به منظور اهداى خون 
به مراکز انتقال خون استان مراجعه کردند و از این تعداد دو 
هزار و 600 نفر موفق به اهداى خون شدند، ضمن اینکه از 
این آمار، 98 درصد خون اهدایى توسط آقایان و 2 درصد 

توسط بانوان انجام شده است.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: از آمار موجود، 

62 درصد اهداى خون در سطح استان توسط اهداکنندگان 
مستمر صورت  گرفته و این اهداکنندگان حداقل سالى دوبار 

به صورت مستمر  نسبت به اهداى خون اقدام مى کنند.
زینلى با تأکید بر اینکه خون، یک بافت زنده است و نیاز به 
خون و فرآورده هاى خونى به صورت روزانه است، افزود: از 
اهداکنندگان تقاضا داریم که به صورت تدریجى و مستمر 

به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.
وى با تصریح اینکه وضعیت اهداى خون در اوضاع ایده آلى 
قرار ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین نیاز براى 
اهداى خون در گروه هاى خونى O مثبت، O منفى، A مثبت 

و B منفى است.

2600نفر 
در نوروز خون اهدا کردند

105 میلیون لیتر بنزین 
دود شد

ادامه از صفحه 10
86- راى شماره  139660302007001072   مورخ  96/03/18   آقاى /خانم  صفرعلى اسماعیل 
زاده قهدریجانى  فرزند جعفر نسبت به شش دانگ یکبابخانه   به مساحت278,47 مترمربع پالك 
شــماره   451 فرعى از  387  اصلى واقع درقهدریجان   بخش 9 ثبت اصفهــان مالک اولیه  جعفر 

اسماعیل زاده 
87- راى شماره  139660302007003790 مورخ 96/11/02آقاى /خانم غالمرضا مرادى سیاه 
افشارى  فرزندمحمد نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مزروعى محصور  به مساحت 7700,42   
مترمربع پالك شماره 122 فرعى از   515  اصلى واقع درسیاه افشار     بخش 9 ثبت اصفهان مالک 

اولیه  خود متقاضى
88- راى شماره 139660302007004481  مورخ  96/12/20 آقاى /خانم سمیه کاظم زاده زازرانى  
فرزند  قدرت اله  نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت138,24    مترمربع پالك شماره   2 

فرعى از12  اصلى واقع درزازران  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسن کاظم زاده
89- راى شماره 139660302007003789 مورخ 96/11/02آقاى /خانم  عباس دهقانى حبیب 
آبادى   فرزند  اکبر  نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت324,50  مترمربع پالك شماره 154  

فرعى از37  اصلى واقع درحبیب آباد   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  اکبر دهقان
90- راى شماره  139660302007004295 مورخ 96/12/07 آقاى /خانم نعمت اله اسماعیل زاده 
قهدریجانى فرزند محمدعلى  نسبت به شش دانگ یکبابخانه      به مساحت 110,58 مترمربع پالك 
شماره    فرعى از 386 اصلى واقع در قهدریجانى  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضى 

91- راى شــماره 139660302007003822  مورخ  96/11/04 آقاى /خانم مریم داودى  فرزند 
علیرضا   نسبت به شش دانگ یکبابخانه  به مساحت208,87  مترمربع پالك شماره    فرعى از   514 

اصلى واقع درعلیشاهدان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  هادى قنبرى
92- راى شماره 139660302007003005  مورخ  96/08/24  آقاى /خانم امراله بهرامى فر فرزند 
شنبه   نسبت به شش دانگ یکبابخانه  به مساحت154,35  مترمربع پالك شماره    فرعى از   411 

اصلى واقع درشرودان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضى
93-راى شــماره 139660302007004305  مورخ 96/12/08 آقاى /خانم مهدى اســماعیل 
زاده قهدریجانــى فرزندفتــح اله    نســبت به  پنج دانگ مشــاع از شــش دانــگ یکبابخانه  به 
مساحت214,87مترمربع پالك شماره   872 فرعى از   387 اصلى واقع درقهدریجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه  رحیم و اکبر آقائى
 94-راى شماره 139660302007004305  مورخ 96/12/08 آقاى /خانم زهرا نجفى قهدریجانى 
فرزند رضا     نسبت به  یک دانگ مشاع از شش دانگ یکبابخانه  به مساحت214,87مترمربع پالك 
شــماره   872 فرعى از   387 اصلى واقع درقهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  رحیم و 

اکبر آقائى
95-راى شــماره 139660302007004478  مورخ  96/12/20آقــاى /خانم غالمرضا احمدى 
خوانسارکى  فرزند حسین نسبت به شــش دانگ یکبابخانه  به مساحت428مترمربع پالك شماره    
فرعى از   516 اصلى واقع درخونســارك   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسین احمدى تاریخ 
انتشار نوبت اول :  روز یکشنبه مـــورخ 1397/01/19 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز دو شنبه مورخ 
1397/02/03 م الف: 0012  اکبر پور مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان 

1/165/
ابالغ موت فرضى

شماره نامه: 9610116836700949 شماره پرونده: 9609986836701080 شماره بایگانى شعبه: 
961175 حسب دادخواســت خانم مریم بیگى هرچگانى فرزند على که اعالم نموده همسر وى به 
نام یدا... بیگى هرچگانى فرزند حسن به شماره شناسنامه 48 متولد 1348 صادره از شهرکرد که در 
بهمن ماه 1375 مفقود گردیده است حالیه  درخواســت صدور فوت فرضى مشارالیه را نموده است 
لذا مراتب در اجراى ماده 1023 قانون مدنى سه نوبت متوالى هر نوبت به فاصله یک ماه در یکى از 
جراید کثیراالنتشار محلى نشر و اعالم مى نماید چنانچه اشخاصى از ممات و حیات آقاى یدا... بیگى 
هرچگانى اطالعى دارند ظرف مدت یک ســال از تاریخ اولین آگهى به دادگاه اطالع دهند. بدیهى 
است انقضاى مدت و عدم وصول خبر موجب اتخاذ تصمیم مقتضى از ناحیه دادگاه خواهد بود. م الف: 

33889 شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /10/302
اخطار اجرایى

شماره: 293/96 ش ح 11 به موجب رأى شماره 557 تاریخ 96/6/15 حوزه نجف آباد شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیهم 1- حسین باقرى 2- مصطفى 
باقرى 3- داود باقرى نشــانى: مجهول المکان محکوم هســتند به: نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 
159/140/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/174/250 ریــال به عنوان هزینه ى 
دادرسى و ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله ى وکیل و پرداخت خســارات تأخیر از تاریخ سررسید 
490202- 95/10/6 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیهم اجرایى محکوم به پرداخت یک 
بیستم اصل خواسته به عنوان نیم عشر دولتى در حق دولت مى باشد. مشخصات محکوم له: بانک 
مهر اقتصاد با وکالت هاجر السادات رضویان نشانى: اصفهان پل آذر- ابتداى توحید پالك 3. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 10 شعبه 101  شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /1/107

اخطار اجرایى
شماره: 364/95 ش ح 11 به موجب رأى شــماره 285 تاریخ 97/3/7 حوزه نجف آباد شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیهم 1- اکبر جعفرى جوزدانى فرزند 
على نشانى: جوزدان- شهرك قائم - معلم 12، 18653- 85851، 2- على حیدرى جوزدانى فرزند 
یدا... نشــانى: مجهول المکان 3- اصغر جعفرى جوزدانى فرزند على نشانى: جوزدان شهرك قائم، 
معلــم 12- 31738- 85851 4- فریدون فتحى جوزدانى فرزند محمدعلى نشــانى: جوزدان- خ 
حیدرعلى ابراهیم- پالك 11- 31738- 85851 محکوم هســتند به: نحــو تضامنى به پرداخت 
مبلغ 102/400/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/435/000 ریال به عنوان هزینه ى 
دادرسى و ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله ى وکیل هاجر السادات رضویان و پرداخت خسارات تأخیر 

در تأدیه از تاریخ سررسید 95/10/20 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیهم اجرایى محکوم 
به پرداخت یک بیستم اصل خواسته به عنوان نیم عشــر دولتى در حق دولت مى باشد. مشخصات 
محکوم له: بانک مهر اقتصاد با وکالت هاجر السادات رضویان  نشانى: اصفهان- پل آذر- ابتداى خ 
توحید پالك 3. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 11 شعبه 101 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک) /1/108
ابالغ

شماره: 681/95 ش ح 6 شماره دادنامه: 158/96- 96/3/22 مرجع رسیدگى: شعبه 6 حقوقى شوراى 
حل اختالف نجف آباد خواهان: على احمدیان نشانى: نجف آباد خ شریعتى شرقى نبش کوچه شهدا 
وکیل خواهان: هاجر الســادات رضویان نشــانى: نجف آباد خ امام بعد از چهارراه شهردارى جنب 
داروخانه دکتر رســتمى ش پ 24571 خوانده: مرتضى امانى بنى نشانى: مجهول المکان موضوع: 
مطالبه وجه یک فقره چک به شماره/ شماره هاى 221827- 95/5/2 جمعًا به مبلغ چهار میلیون و 
سیصد هزار ریال گردش کار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشریفات قانونى در وقت مقرر جلسه ى 
شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شــورا: درخصوص دعواى آقاى على احمدیان به 
طرفیت آقاى مرتضى امانى بنى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت 
از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده ى خوانده داشته و بقاى 
اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه ى خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه ى وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول نداشته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون و سیصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ هشتاد و هشت هزار و هفتصد و پنجاه ریال به عنوان هزینه ى دادرسى و ابطال تمبر از 
باب تسبی ب و نیز پرداخت حق الوکاله ى وکیل و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
مذکور لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهى نزد محاکم عمومى 
حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 12 شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد (مجتمع شماره یک) /1/109
اخطار اجرایى

شماره: 595/95 ش ح و به موجب رأى شماره 61/96 تاریخ 96/02/11 حوزه 6 (ویالشهر) شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- مریم آدینه 2- سعید 
درخشان هوره نشانى: هر دو مجهول المکان محکوم است به: پرداخت تضامنى شصت و یک میلیون 
و سیصد و سى و پنج هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت  هشتصد و شصت و یک هزار و ششصد و 
نود ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل هاجر السادات رضویان به نشانى 
نجف آباد- خ امام بعد از چهارراه شهردارى- جنب داروخانه دکتر رستمى دفتر وکالت طبق تعرفه و 
خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 95/08/04 لغایت اجراى کامل دادنامه در حق محکوم له بانک مهر 
اقتصاد و پرداخت سه میلیون و شصت و هشت هزار ریال بابت نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراى 
احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 

14 شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /1/110
ابالغ

شماره پرونده: 626/96 شــماره دادنامه: 858- 96/12/12 مرجع رســیدگى: شعبه چهارم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان خواهان: رحمت اله علیمرادى چمگردانى فرزند امامقلى- نشانى: زرین 
شهر- میدان میوه و تره بار- غرفه فروشان 16 خوانده: 1- محمود ایگار فرزند زین العابدین 2- زین 
العابدین ایگار- نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه سفته گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى 
مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست آقاى رحمت اله علیمرادى 
چمگردانى فرزند امامقلى به طرفیت 1- محمود ایگار فرزند زین العابدین 2- زین العابدین ایگار مبنى 
بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه دو فقره سفته به شماره 0835678 
و 0111999 ضمن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور لغایت زمان پرداخ ت خسارات دادرسى، 
شورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق سفته هاى مذکور که واخواست نیز نگردیده اند و با 
توجه به اینکه خواندگان نیز در جلسه ى رسیدگى حضور نیافته و الیحه اى نیز از جانب ایشان واصل 
نگردیده است، مســتنداً به مواد 198 و 502 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خواندگان بــه پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 580/000 ریال بابت خسارات دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر 
تأدیه از زمان تقدیم دادخواست (96/10/25) لغایت زمان وصول محکوم به در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. ضمنًا میزان مسئولیت خواندگان به صورت تضامنى مى باشد و اما درخصوص مازاد 
خواسته با توجه به اینکه مبلغ درج شده در سفته شــماره 0835678 بیست میلیون ریال مى باشد و 
سفته ى دیگر نیز تا مبلغ بیست میلیون ریال اعتبار دارد و خواهان به سفته ها استناد نموده است و نه 
ظهر سفته ها، و همچنین درخصوص خســارت تأخیر تأدیه از زمان صدور با توجه به اینکه سفته ها 
واخواست نگردیده و سند عادى محاسبه مى گردد مســتنداً به مواد 197 و 522 قانون آیین دادرسى 
تشکیل دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر بیحقى خواهان صادر و اعالم مى گردد. 
رأى صادره درخصوص قســمت اول غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه از شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 

شهرستان لنجان مى باشد. و اما درخصوص قسمت دوم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 15 یوسفى- قاضى شعبه چهارم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /1/111
ابالغ

شماره پرونده: 620/95 شــماره دادنامه: 573- 96/11/25 مرجع رســیدگى: شعبه هشتم حقوقى 
شــوراى حل اختالف لنجان خواهان: على على شــنانى فرزند غالمرضا- نشانى: یزد- شهرستان 
تفت- ســرده- محله ش رجایى- ك منتظرى- پ 20 خوانده: 1- حسین حیدرى فرزند شهرام- 
نشانى: فوالدشهر- مسکن مهر- محله اى 3- برزن تجارى- ساختمان بهار 1- روبروى کالنترى 
19، 2- زهره زاهدى فرزند محمد- نشانى: مجهول المکان. 3- حسین صادقى- نشانى: فوالدشهر- 
مسکن مهر- محله اى 3 - برزن تجارى- ساختمان بهار 1- روبروى کالنترى 19 خواسته: انتقال 
سند گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم 
رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست 
آقاى على على شنانى فرزند غالمرضا به طرفیت 1- حسین حیدرى فرزند شهرام 2- زهره زاهدى 
فرزند محمد 3- حســین صادقى مبنى بر الزام خواندگان به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى به 
منظور انتقال سند رسمى مالکیت یک دستگاه خودروى سوارى دوو به شماره انتظامى 732/16 ط 
84 مقوم به مبلغ هفتاد میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسى، شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و تصویر مبایعه نامه مورخ 94/06/22 و همچنین با توجه به استعالم صورت گرفته از پلیس 
راهور که حاکى از آن است که مالکیت خودرو به نام خوانده ردیف دوم خانم زهره زاهدى فرزند محمد 
ثبت گردیده است و همچنین با توجه به اینکه خواندگان در جلسه ى رسیدگى حض ور نیافته و الیحه 
اى نیز از جانب ایشان واصل نگردیده است خواســته ى خواهان را محرز تشخیص داده، لذا مستنداً 
به مواد 198 و 502 و 519 قانون آیین دادرســى تشکیل دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و مواد 10 و 219 و 225 قانون مدنى حکم به الزام خوانده ردیف دوم خانم زهره زاهدى به حضور در 
یکى ازدفاتر اسناد رسمى و انتقال مالکیت خودروى مذکور به نام خواهان و همچنین پرداخت مبلغ 
940/000 ریال بابت خسارات دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى 
و ظرف مدت بیســت روز قابل واخواهى در این شعبه از شورا و ســپس ظرف مدت بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگاه لنجان مى باشد و اما درخصوص خواندگان ردیف اول و سوم با 
توجه به استعالم صورت گرفته که مالکیت به نام خوانده ردیف دوم مى باشد مستنداً به ماده 89 قانون 
آیین دادرسى تشکیل دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون مذکور 
قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد. قرار صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم حقوقى دادگاه لنجان مى باشد. م الف: 16 یوسفى- قاضى شعبه هشتم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان /1/112
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103640700117 شماره پرونده: 9609983640700986 شماره بایگانى 
شعبه: 961005 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقایان پیمان بتوئى فرزند جالل- حسین 
مشفق- خواهان آقاى امیرعباس بخشائى دادخواستى به طرفیت خواندگان فوق به خواسته مطالبه 
وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983640700986 شعبه 4 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/25 ساعت 
9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول  
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى و استماع 
شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان- شهرستان زرین شهر- خیابان آیت ا... کاشانى- 
ساختمان دادگسترى. م الف: 24 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /1/113

ابالغ
شماره پرونده: 570/93 شماره دادنامه: 753- 96/11/30 مرجع رسیدگى: شعبه سوم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان خواهان: على طالبى فرزند نجفقلى. نشانى: فوالدشهر- ب 2 وب 3- دنا 5- پ 
292 خوانده: 1- شهرام معتمدى. نشانى: سده لنجان- خ امام- خ 14- آخر خ 14- بن بست سمت 
راست 2- طیبه جوانمردى فرزند شیراحمد- نشانى: مجهول المکان خواسته: انتقال سند گردشکار: 
شورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را 
اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دادخواست آقاى 
على طالبى فرزند نجفقلى به طرفیت 1- شــهرام معتمدى 2- طیبه جوانمردى فرزند شــیراحمد 
تقاضاى الزام خواندگان به انتقال سند رسمى یکدستگاه خودروى سوارى پراید مدل 1384 به شماره 
انتظامى 581 ج 44 ایران 63 به انضمام خسارات دادرســى، با این توضیح که خواهان مدعى است 
به موجب قرارداد عادى معاوضه خودروى موصوف را از خوانده ردیف اول خریدارى نموده و ســند 
خودرو به نام خوانده ردیف دوم مى باشــد، لکن خواندگان با وصف انجام تعهدات خواهان از جمله 
پرداخت ثمن معامله خواندگان از انتقال سند رسمى سند خودرو خوددارى مى نمایند شورا با عنایت 
به اوراق و محتویات پرونده، و اظهارات خوانده ردیف اول و شــهود تعرفه شده خواهان، حکایت از 
خرید خودرو توسط خواهان از خوانده ردیف اول و احراز روابط معامالتى صحیح و قانونى از صاحب 
سند رسمى خودرو و نیز پاسخ اســتعالم صورت گرفته از راهور مبنى بر مالکیت رسمى خودرو به نام 
خوانده ردیف دوم و اینکه نســبت به ادعاى خواهان علیرغم ابالغ قانونى دفــاع موجهى به عمل 
نیاورده اند نتیجتًا خواســته خواهان را ثابت تشــخیص و به لحاظ آنکه انتقال سند رسمى خودرو از 
بایع به مشــترى جزء توابع بیع مى باشــد مســتنداً به مواد 219 و 220 و 338 قانون مدنى حکم به 
محکومیت خوانده ردیف دوم به انتقال ســند رســمى خودروى موصوف با حضور در یکى از دفاتر 
رسمى ثبت اسناد صادر و اعالم میگردد. و دعوى خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول بلحاظ عدم 
توجه دعوى نسبت به نامبردگان و مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى 
نســبت به نامبرده صادر و اعالم و درخصوص دعوى خواهان علیه خوانده ردیف اول نظر به اینکه 
اسناد مالکیت رسمى خودروى موضوع دادخواست به نام ایشــان نبوده و از مالک هم قانونًا وکالت 
با نمایندگى در این مورد نداشته با این وصف انتقال اسناد رســمى در قدرت و اختیار قانونى خوانده 
موصوف نمى باشد و نمى تواند بلحاظ عدم انجام تعهد وى را مستوجب پرداخت خسارات ناشى از عدم 
ایفاى تعهد دانست و درخصوص خوانده ردیف دوم نیز با توجه به اینکه خوانده هیچ اطالعى از اینکه 
خواهان متصرف قانونى و خریدار خودروى موضوع دادخواست مى باشد نداشته و دلیلى هم خواهان در 

این خصوص اقامه نکرده است ضمن اینکه بین خوانده موصوف و خواهان هیچ قراردادى که تعهدى 
به نفع خواهان علیه  خوانده موصوف ایجاد نماید منعقد نگردیده است. فلذا من حیث المجموع و مستنداً 
به ماده 2 و 84 قانون ائین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان در این قسمت صادر و اعالم میگردد. 
رأى صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
در محاکم حقوقى دادگاه لنجان مى باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در محاکم حقوقى دادگاه لنجان مى باشد. م الف: 1566 مظاهرى- قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان /1/114
ابالغ

شماره پرونده: 541/96 شماره دادنامه: 998- 96/10/27 مرجع رسیدگى: شعبه ششم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان خواهان: پرویز طهماســبى گندمکارى فرزند گشتاســب- نشانى: فوالدشهر- 
ســایت صنعتى- جنب بانک رفاه- پکیج رادیاتور خوانده: حســین قنبرپور فرزند منوچهر- نشانى: 
فوالدشهر- ب 2- خ کرخه- کرخه  2- منزل معتمدى خواســته: مطالبه چک گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شــورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از 
خداوند متعال بشــرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست 
آقاى پرویز طهماسبى گندمکارى فرزند گشتاســب به طرفیت آقاى حسین قنبرپور فرزند منوچهر 
مطالبه مبلــغ 60/000/000 ریال بعنوان وجه یک فقره چک به شــماره 138896 عهده حســاب 
جارى 16991699800078808 بانک سپه و سررســید مورخ 95/04/25 و مطالبه خسارت تأخیر 
تأدیه و خسارات دادرسى، شــورا نظر به شرح دادخواســت تقدیمى خواهان و تصویر مصدق چک 
مستند ادعا و گواهى عدم پرداخت صادره از ســوى بانک محال علیه و اینکه مستندات ادعا مصون 
از هرگونه ایرادى از ســوى خوانده باقى مانده اســت و صدور و وجود چک در ید خواهان ظهور در 
مدیونیت خوانده دارد و اینکه در قبال دعوى خواهان دفاعى بعمل نیاورده اســت و با توجه به نظریه 
مشورتى اعضاء با استصحاب بقاء دین خواسته را ثابت و با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور مدنى و ماده 
واحده قانون استفســاریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح مــوادى از قانون صدور چک حکم

 به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک تا زمان پرداخت بدهى که بر اساس نرخ شاخص تورم اعالمى 
سالیانه از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران محاسبه مى شود و پرداخت مبلغ 1/500/000 
ریال هزینه دادرســى در حق خواهان صادر مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز قابل 
واخواهى در این شعبه از شــورا و سپس ظرف مدت بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 17 ارجمندى- قاضى شعبه ششم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان /1/115
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100352212238 شماره پرونده: 9609980352201008 شماره بایگانى 
شعبه: 961075 ابالغ دادخواســت و ضمائم به نازنین عســکرى کرچگانى- خواهان عبداالحمد 
محمدى دادخواستى به طرفیت خوانده خانم نازنین عســکرى کرچگانى به خواسته مطالبه اجرت 
المثل اموال و مطالبه خسارات دادرســى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609980352201008 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/02/22 ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق مو ضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى 
ستار- مجتمع قضائى شهید بهشــتى- واحد 207. م الف: 186 شــعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /1/137
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

مرجع رسیدگى: شعبه 20 شوراى حل اختالف اصفهان بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست 
زهره مزروعى به طرفیت مریم و محمدجعفر ذواالکتــاف زاده قرار تحریر ترکه مرحوم محمدکاظم 
ذواالکتاف زاده طى شماره 960910 در شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 20 صادر و وقت اجراى 
قرار مورخ 97/2/26 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آن ها، بستانکاران و مدیونین به 
متوفى و کســان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت مى شود در موعد مذکور در محل این 
شورا واقع در شهرستان اصفهان با آدرس خ ارباب- مجتمع شماره 1 شوراى حل اختالف حاضر شوند. 
عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 183 شعبه 20 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)  /1/133
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023001510 مورخ 1396/12/27 آقاى محمداسمعیل 
میرباقر به شــماره شناســنامه 940 کدملى 1286198674 صادره از اصفهان فرزند محمدباقر بر 
ششدانگ یک باب ساختمان باســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى به مســاحت 18/30 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 4960 باقى مانده- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که بصورت عادى مع الواسطه 
از طرف وراث احمد احمدزاده واگذار گردیده اســت. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/1/19 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/2/3  م الف: 24 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /1/120

معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: با 
تکمیل پروژه پیاده راه سازى خیابان چهارباغ، این مسیر به یک 
گذر فرهنگى- تاریخى در شهر اصفهان تبدیل خواهد شد که 

برنامه هاى مختلف فرهنگى در این گذر اجرا مى شود.
علیرضا صلواتى اظهار داشــت: ایســتگاه هاى دوچرخه در 
محدوده رودخانه زاینده رود و محدوده مرکزى شهر اصفهان 
در ایام نوروز فعال بود و به شهروندان و گردشگران نوروزى 

خدمت رسانى مى کرد.
وى با بیان اینکه سعى شده که فعالیت ایستگاه هاى دوچرخه 
با اســتفاده از بخش خصوصى صورت گیرد، افزود: با تکمیل 
پروژه پیاده راه ســازى خیابان چهارباغ، این مســیر به یک 
گــذر فرهنگى- تاریخى در شــهر اصفهــان تبدیل خواهد 

شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهــان با بیان 
اینکه طرح سه شــنبه هاى بــدون خودرو در ســال 97 در 
محله هاى تاریخى شــهر اصفهان اجرا خواهد شــد، گفت: 
طرح سه شنبه هاى بدون خودرو در روزهاى پایان سال 96 و 
پیش از آغاز سال 97 در پارك ترافیک رسالت اصفهان اجرا 

شد.
وى در پایان خاطرنشان کرد: براى اجراى طرح سه شنبه هاى 
بدون خودرو در پارك ترافیک رسالت اصفهان، این محدوده 
براى تردد خودروها بسته شد و مقصد طرح سه شنبه هاى بدون 
خودرو در سال 97 با انجام ارزیابى هاى ترافیکى، در محله هاى 

قائمیه و نظر اصفهان است.

سه شنبه هاى بدون خودرو 
به «نظر» مى رسد نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس 

شوراى اسالمى از صدور مجوز نقشه بردارى 
و انتخاب مســیر نهایى جاده حرم تا حرم (از 
مشــهد اردهال کاشــان به جمکــران) خبر 

داد.
جواد ســاداتى نژاد گفــت: طراحى، نقشــه 
بردارى و انتخاب مســیر براى ســاخت جاده 
حرم حضرت على بن امام محمــد باقر (ع) از 
مشــهد اردهال کاشان به مســجد جمکران 
قم در نشســتى با مدیرکل راه و شهرســازى 
اســتان اصفهان تصمیــم گیــرى و نهایى

 شد.
وى افزود: قرار شد در ســال جارى با انتخاب 
شرکت مشاور، طراحى، نقشه بردارى، انتخاب 
مسیر مناسب و پیمانکار اجراى طرح در دستور 
کار قــرار گیرد که بــه اعتقاد کارشناســان، 
کوتاه تریــن و اقتصادى ترین گزینه مســیر 
اردهال- رهق- وسف- کهک با مسافت 48 

کیلومتر است. 
وى بیان داشت: اجراى این طرح مسافت کاشان 
تا حرم هاى حضرت على بن امام محمد باقر (ع)

 در مشــهد اردهال و حضــرت معصومه (س) 
در قم را بــراى زائران این حرم هاى شــریف 
نزدیــک بــه 40 کیلومتــر کوتاه تــر خواهد 

کرد.
ســاداتى نژاد عنوان کرد: اعتبار این ردیف در 
سال جارى از 20 میلیارد ریال به 195 میلیارد 

ریال افزایش یافته است.

صدور مجوز نقشه بردارى 
جاده«حرم تا حرم»  
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رئیس حوزه هنرى اصفهان گفــت: در هفته فیلم انقالب 
اسالمى و با مشارکت نهادهاى مختلف، هشت فیلم مرتبط 
با موضوع در سالن هاى سعدى، فلسطین و چهارباغ اصفهان 
اکران مى شود. مهدى احمدی فر با اشاره به برنامه  هاى حوزه 
هنرى اصفهان به مناســبت هفته فیلم انقالب اسالمى 
اظهار داشــت: 19 فروردین ماه(امروز) ســالروز شهادت 
سید شهیدان اهل قلم سید مرتضى آوینى است که به اسم  
روز «هنر انقالب اسالمى» نامیده شده است. وى افزود: 
بر این اساس، از امروز تا 25 فروردین که به نام هفته فیلم 
انقالب اسالمى نامگذارى شده است، هشت فیلم مرتبط در 
اصفهان اکران مى شود. وى در ارتباط با فیلم هاى اکرانى 

در هفته فیلم انقالب اسالمى و مکان اکران گفت: امروز 
فیلم «رزم آرا، یک دوسیه مسکوت» به کارگردانى احسان 
عمادى، فردا فیلم «بزم رزم» به کارگردانى ســید وحید 
حسینى و روز سه شــنبه «ترور سرچشمه» به کارگردانى 
محمدحسین مهدویان در سالن سعدى حوزه هنرى واقع 
در خیابان استاندارى، گذر سعدى اکران مى شود. احمدى 
فر تأکید کرد: همچنین در روزهاى چهارشنبه و پنج شنبه 
22 و 23 فروردین ماه به ترتیب فیلم هــاى «ادوارد» به 
کارگردانى محمدباقر شــاهین و «زنانى با گوشواره هاى 
باروتى» به کارگردانى رضا فرهمند در ســالن سعدى به 

روى پرده مى روند.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان گفت: با توجه به شرایط کم آبى، مهمترین دغدغه 
این سازمان، حفظ و نگهداشت درختان چند صد ساله شهر 

است که هویت تاریخى شهر را مى سازند. 
فروغ مرتضایى نژاد اظهارداشــت: درختان چند صد ساله  
شهر همچون چنارها و بید مجنون ها، در گذشته بر اساس 
رودخانه زاینده رود کاشت شده، اما امروزه با توجه به شرایط 
کم آبى دچار آسیب شده اند. وى با بیان اینکه در سازمان 
پارك ها دیگر برنامه اى براى کشــت این گونه درختان 
نداریم و تأکید بر کاشت گونه هاى گیاهى مقاوم به خشکى 
اســت، ادامه داد: در حال حاضر در حاشیه زاینده رود 155 

اصله درخت که عمرى بین 40 تا 80 ساله داشته اند، به دلیل 
عدم جریان آب در رودخانه خشک شده اند. مرتضایى نژاد با 
بیان اینکه برخى گونه هاى گیاهى مى تواند به صورت دیم 
در دامنه ها، کمربندى ها و اطراف شهر شکل بگیرد،افزود: 
ســازمان پارك ها به صورت پایلوت بذر برخى گونه ها و 
درختچه هاى مقاوم را در شــیب ها و ارتفاعات آرامستان 
باغ رضوان به صورت دیم کشت کرد و به رغم یک بارش 
کوتاه در منطقه آرامستان، خوشبختانه رویش همه گیاهان 
را شاهد بودیم، بنابراین مى توانیم توسعه فضاى سبز را بر 
اســاس گونه هاى گیاهى کم نیاز آبى، به صورت دیم در 

اطراف و کمربندى ها انجام دهیم.

اکران8 فیلم 
در سینماهاى اصفهان

یک گوشه جدید از 
خشک شدن زاینده رود

اعطاى تسهیالت 100 میلیونى 
براى اشتغال مددجویان میمه

اصغرمتوسـلى، مدیر کمیتـه امداد امـام خمینى(ره) 
شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: تسهیالت صد 
میلیون تومانى کم بهره، در صورت اشـتغال پنج نفر 
از مددجویان به مدت پنج سـال به کارفرمایان اعطا 

مى شود.
 

   
کاشت سنتى پنبه درنایین 

آغاز شد
مدیـر جهـاد کشـاورزى شهرسـتان ناییـن از آغـاز 
کاشـت پنبـه بـه روش سـنتى در سـطح 50 هکتار 
از زمیـن هـاى کشـاورزى ایـن شهرسـتان خبـر

 داد.
 احمدرضـا باقریـان افـزود: پیـش بینى مى شـود با 
این شـیوه که سـازگار با شـرایط آب و هوایى نایین 
اسـت، در سـال زراعى جارى 100 ُتن پنبه برداشت

 شود.

پرداخت تسهیالت بالعوض به 
طرح هاى تجمیعى کشاورزى

رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزى اسـتان اصفهان 
بـا اشـاره بـه پرداخـت تسـهیالت بالعـوض بـه 
طـرح هـاى آبیارى تحـت فشـار بـدون محدودیت 
گفت: به طرح هایى که به صورت فردى ارائه شـود، 
تسـهیالت 50 درصدى و بـه طرح هـاى تجمیعى، 
85 درصـدى بالعـوض پرداخـت  تسـهیالت 

مى شود.
محسن کریمیان با بیان اینکه چهار هزار و 400رشته 
قنات دراسـتان و 127رشـته قنات در شهرضا وجود 
دارد، افزود: در سـال هاى گذشـته اعتبار اختصاص 
داده شده به قنات ها به صورت بالعوض بود، اما در 
سال گذشته قرار بود به صورت تسهیالت ارائه شود 
و یک مشکل قانونى داشت که به کمک نمایندگان 

استان حل شد. 

ساماندهی مهارت آموزي و 
ایجاد اشتغال در استان

ابوطالــب جاللــى،  مدیــر کل آمــوزش فنــی 
و حرفــه اي اســتان اصفهــان در خصــوص 
حمایــت ویــژه از بخــش غیردولتــی گفــت: با 
هدف رفع مشــکالت آمــوزش و اشــتغال جوانان 
جویاي کار، اجراي نظــام اصالح و بهبــود در امر 
آمــوزش، مشــارکت شــرکت هایی نظیر اســنوا 
و بوتــان براي کارآمــوزي در محیــط واقعی کار و 
ایجاد فرصت هاي شــغلی مناســب براي مهارت 
آموزان در کارگاه ها  شــرایط مناســبى فراهم شده

 است.

خبر

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه 11 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى 
کالسه 960186 ج/11 له خانم ساجده بابایى و علیه آقاى ابوالقاســم اسماعیلى دهقى مبنى بر 
مطالبه مبلغ 3/485175750 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در 
تاریخ 97/2/10 ساعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 
15 جهت فروش 41/822 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 307 فرعى 
از 12953 اصلى بخش 5 اصلى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است 
ملکى آقاى ابوالقاسم اسماعیلى و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه مى باشد توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از 
ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: ارزیابى پالك ثبتى به 
شــماره ملک 12954/307 واقع در بخش پنج ثبت اصفهان اینجانب از محل موردنظر بنشانى 
بزرگراه شهید آقابابایى روبروى اطشاران ضلع غربى کنار گذر بزرگراه قبل از خیابان حکیم شفائى 
دوم و برج کبوتر (زمینه هاى کوره البرز ســابق) قطعه 307 با کدپستى 8199978389 بازدید و 
معاینه بعمل آمد. محل مورد بازدید قطعه زمینى بمســاحت 258/70 مترمربع فاقد دیوارکشى و 
اعیانى و ساخت و ساز بوده و در مجاورت ساختمان در حال احداث مى باشد. با عنایت به موارد فوق 
و موقعیت محل و مســاحت عرصه و بازار کنونى و کلیه عوامل موثر در قضیه ارزش شش دانگ 
پالك فوق به شــماره ملک 12953/307 بخش پنج ثبت اصفهان بمساحت 258/70 مترمربع 
جمعا مبلغ 6/000/000/000 ریال معادل ششصد میلیون تومان ارزیابى مى گردد و چهار دانگ 
آن مبلــغ 4/000/000/000 معادل چهارصد میلیــون تومان اعالم مى گــردد. در نتیجه مقدار 
41/822 حبه آن به مب لغ 3482175750 ریال ارزیابى مى گردد که مقدار 36 هزارم (36 ٪) حبه 
آن معادل 3/000/000 ریال بابت حق االجراى دولتى و مقدار 41/786 حبه مشــاع آن به مبلغ 
3/482/175/750 ریال بابت طلب محکوم له ارزیابى مى گردد. م الف: 167 دادورز اجراى احکام 

حقوقى اصفهان /1/132
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106793200019 شــماره پرونده: 9709986793200008 شماره 
بایگانى شعبه: 970008 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: على اکبر زارعان فرزند محرم نشانى: 
مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/02/22 شنبه ساعت: 8:30 محل حضور: اصفهان- خیابان 
ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57 
درخصوص دعوى رضوان شــیروانى به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این 

شعبه حاضر شوید. م الف: 177 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 
شماره یک)  /1/134

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9610106805303066 شــماره پرونده: 9609986805301833 شماره 
بایگانى شعبه: 961833 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: مهرداد عکاشه فرزند شهریار نشانى: 
مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/02/22 شنبه ســاعت 11:30 محل حضور: اصفهان- کنار 
گذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شوراى 
حل اختالف درخصوص دعوى نوید خوروش به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در این شعبه حاضر شوید. م الف: 175 شعبه 53 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه)  /1/135
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100351216464 شــماره پرونده: 9609980351201375 شماره 
بایگانى شعبه: 961589 ابالغ دادخواســت و ضمائم به محمدعلى شــیدائى فرزند، شیرمحمد 
آزادى، رضا شــکرزاده، بانو خانم آزادى- خواهان آقاى ســید جمال اعتصامى رنانى فرزند سید 
عابدین دادخواستى به طرفیت خوانده محمدعلى شیدائى فرزند، شیرمحمد آزادى، رضا شکرزاده، 
بانو خانم آزادى به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى، مطالبه خسارات دادرسى مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351201375 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/29 ســاعت 9:30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاری خ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل
 خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه 1 اتاق شــماره 12. م الف: 204 شــعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان 

اصفهان /1/136
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106825317674 شــماره پرونده: 9609986825301097 شماره 
بایگانى شعبه: 961266 خواهان آقاى هادى عالیپور دادخواســتى به طرفیت خواندگان آقایان 
اکبر موذنــى و مهدى رزمخواه و عباس رزمخــواه و محمدکریم ابدالى به خواســته اعتراض به 
عملیات اجرایى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگى به 
شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه اول- اتاق 121 ارجاع و به کالسه 
9609986825301097 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1397/2/31 و ساعت 10:00 تعیین 

شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 147 شــعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان  /1/138
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106825317592 شماره پرونده: 9609986825301082 شماره بایگانى 
شعبه: 961251 خواهان خانم صدیقه رمضانى دادخواســتى به طرفیت خواندگان آقایان محمد 
سهرابى رنانى و احمد بختیارى و اسماعیل رضایى آدریانى و ضامن مسعودى و سید رضا حسینى 
به خواسته استرداد مال منقول از قرار اتومبیل سوارى هیونداى سوناتا به شماره انتظامى 978 ب 
48 ایران 53 و خسارت دادرســى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه اول- اتاق 121 ارجاع 
و به کالســه 9609986825301082 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1397/2/31 و ساعت 
09:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن احد از خواندگان و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 145 شعبه 31 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /1/139
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023001494 مورخ 1396/12/27 آقاى عباس چابک 
به شماره شناسنامه 14007 کدملى 1283841721 صادره از اصفهان فرزند محمد بر ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 68/13 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5996- اصلى واقع در 

بخش 3 ثبت اصفهان که بصورت عادى از مهدى، عبدالرسول و على همگى شعرباف خریدارى 
نموده است. بدیهى اســت در صورت انقض اى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/01/19 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1397/02/03 م الف: 380 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /1/150
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023001486 مورخ 1396/12/27 آقاى حمیدرضا رفیعیان 
اصفهانى به شماره شناســنامه 2139 کدملى 1288127995 صادره از اصفهان فرزند رضا بر ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 47/20 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5 فرعى از 7013- اصلى واقع 
در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشــاعى اولیه محرز گردیده است.  بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/01/19 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/03 م الف: 381 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /1/151
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351312975 شماره پرونده: 9609980351300035 شماره بایگانى شعبه: 
960043 ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى حیدر سلیمانى شهروئى فرزند کریم- غالمرضا ماندگار فرزند 
احمد- بهروز ژاقاجرى فرزند رمضان- خواهان 1- منوچهر خداپرست دادخواستى به طرفیت خواندگان 
1- غالمرضا ماندگار فرزند احمد 2- حیدر سلیمانى شهروئى فرزند  کریم 3- بهروز آقاجرى فرزند رمضان 
به خواسته مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351300035 
شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/22 ساعت 
11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3- اتاق 

شماره 355. م الف: 199 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /1/156

فرماندار شــهرضا گفت: عملیات اجرایى تکمیل پروژه 
فاضالب شهرضا از 27 اردیبهشت ماه امسال آغاز خواهد 
شد. على اصغر رفیعى نژاد افزود: پروژه فاضالب شهرضا 
بیش از سه دهه قبل آغاز شده، اما هنوز به اتمام نرسیده 
است، به همین دلیل ضروت دارد تا با همکارى و هم افزایى 
همه مسئوالن شهرستانى و استانى، این پروژه به اتمام 
برســد. فرماندار شــهرضا تأکید کرد: نباید به گذشــته 
بازگردیم، باید با نگاهى امیدوار به آینده، مشــکالت را 

بررسى و برطرف کنیم.
رفیعى نژاد اظهار داشت : براساس اعالم مسئوالن اداره کل 
آب و فاضالب استان اصفهان، بااتمام مناقصه ها و انتخاب 
پیمانکار، عملیات اجرایى تکمیل پروژه فاضالب شهرضا 

از 27 اردیبهشت ماه امسال آغاز خواهد شد.

پروژه پردیس هنر آبشــار پردیس تاکنــون 86 درصد 
پیشــرفت فیزیکى داشــته و در نیمه اول سال جارى به 
بهره بردارى مى رســد. مدیر پروژه پردیس هنر آبشــار 
اظهارداشت:پردیس هنر در محل قبلى شهربازى آبشار 

در دو فاز تعریف شده است.
ناصر کریمى با اشــاره به اینکه فاز اول این طرح در سال 
گذشته به بهره بردارى رســید، افزود: فاز اول این پروژه 
شــامل جاده ورودى، جاده VIP، برکه ها و آبشار، فرش 
گل، داالن بهشــت و پارکینگ است که در نیمه نخست 
سال  96 تکمیل شــد.  وى اضافه کرد: در حال حاضر نیز 
فاز دوم این پروژه شامل سالن آمفى تئاتر، گلخانه، آبنماى 
مرکزى، جاده اصلى، آبنماى پلکانــى، باغ گل رز، کافى 

شاپ و رستوران در دست اجراست.

فراخـوان نـام نویسـى شـرکت کننـدگان در سـومین 
دوره طـرح «والیـت طـالب» اسـتان اصفهان منتشـر 
شد. بنابر اعالم دبیرخانه این فراخوان، طالب نخبه جوان 
این استان تا 28فروردین فرصت دارند براى شرکت در این 
دوره تخصصى به تارنماى esfv.ir مراجعه کنند. مهمترین 
اهداف طرح والیت شـامل ارائه نظام صحیح تفکر دینى 
و دسـتیابى به معرفت دینى، آشناسازى، تعمیق و تحکیم 
مبانى اندیشـه اسامى، نقد اندیشـه هاى باطل، انحرافى و 
معارض با مبانى اندیشه اسـامى، تربیت نیروهاى همتراز 
انقالب اسالمى و گسترش اعتقــاد نظرى و التزام عملى 

به والیت فقیـه بر اساس مبانى اندیشه اسالمى است.
سومین دوره طرح والیت طالب استان اصفهان به مدت 

40روز از دوم تیر تا 12مرداد برگزار مى شود.

آغاز تکمیل پروژه فاضالب 
شهرضا از اردیبهشت ماه

«پردیس هنر» نیمه اول امسال 
به بهره بردارى مى رسد

 فراخوان شرکت در 
سومین طرح والیت طالب

 افزایش ظرفیت تولید ذوب آهن  طى سال جارى

استاندار اصفهان گفت: دولت و رئیس جمهور جلساتى را 
به صورت متوالى براى کشــاورزان و حل مشکالت آب 
استان اصفهان برگزار کرده اند و در این راستا، مصوبات 
الزم براى بهبود وضعیت کشــاورزان اخذ شــده است، 

بنابراین هیچ دلیلى براى تجمع وجود ندارد.
محســن مهرعلیــزاده اظهــار داشــت: بــا تأکیدات 
صورت گرفته، در جلســه اى با حضور وزیر کشور، وزیر 
نیرو و اســتانداران اصفهان و چهارمحال و بختیارى در 
خصوص میزان برداشــت هاى غیر مجاز در باالدست، 
تصمیماتى اتخاذ شــد تا به صورت مشترك برداشت ها 
کنترل شــود و مقرر شــد این تصمیمات در جلسه آتى 
کارگــروه ســازگارى با کم آبــى به تصویب برســد تا 
به صــورت جدى با برداشــت هاى غیرمجــاز برخورد

 شود.
وى افزود: امسال وضعیت بارش ها بسیار بد بوده، اما به 
همان اندازه شرایط خوبى است تا بتوانیم به خود آییم و با 
برنامه ریزى هاى مطلوب و استفاده از الگوهاى صحیح 
و دقیق، بتوانیم براساس قانون برنامه هاى خود را پیش 

بریم.
استاندار اصفهان وضعیت آب شــرب در سال جارى را 
بسیار نگران کننده خواند و گفت: برداشت هاى غیرقانونى 
مى تواند جان افراد زیادى را براى تأمین آب شرب به خطر 
اندازد و بر همین اساس، باید شدیداً با برداشت هاى غیر 

مجاز برخورد شود.
■■■ 

مهرعلیزاده ادامه داد: اگر در زمان سختى بتوانیم عقل و 
مدیریت خود را به کار گیریم و مدیران توان، همراهى و 
حمایت خود را متمرکز کنند، به آسانى و حل مشکالت 
خواهیم رسید در غیر این صورت دوران سختى همچنان 

ادامه خواهد داشت.
وى اذعان داشــت: در حال حاضر یکــى از اصلى ترین 
دغدغه هاى مسئوالن عالى رتبه کشور از جمله شخص 

رئیس جمهور، وزیر نیرو و همچنین مدیریت ارشد استان 
اصفهان، مشــکالت کشاورزان اســت و آگاهى کامل 
از شرایط، ایجاد شده اســت و برنامه ها با سرعت پیش 

مى رود.
■■■ 

اســتاندار اصفهان تصریح کرد: دولت و رئیس جمهور 
جلســاتى را به صورت متوالى براى کشــاورزان و حل 
مشکالت آب اســتان اصفهان برگزار کرده اند و در این 

راســتا مصوبات الزم براى بهبود وضعیت کشــاورزان 
اخذ شده است.

■■■ 
مهرعلیزاده با اشــاره به نصب کنتورها بــراى کنترل 
برداشت آب متذکر شد: با توجه به ظرفیت محدود براى 
تولید این کنتورها، باید تا پایان خردادماه تمامى کنتورها 
نصب شــود، به رغم اینکه امســال آبى براى برداشت 

وجود ندارد.

■■■ 
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه امکان تعطیلى صنعت 
وجود ندارد، یادآور شــد: باتوجه به درآمد باال و اشتغال 
باالى بخش صنعت استان اصفهان، نمى توانیم صنعت 
را تعطیل کنیــم و این به معناى بى توجهى نســبت به 
کشــاورزان نیســت؛ تالش مى کنیم مبالغى تحت هر 
عنوانى براى وضعیت بهتر کشاورزان به آنها اختصاص 

دهیم.

استاندار اصفهان خبر داد؛

باتوجه به درآمد باال و اشتغال باالى بخش صنعت استان، نمى توانیم صنعت را تعطیل کنیم

نصب کنتور کنترل برداشت آب تا پایان خرداد
رئیــس مرکــز پژوهش هــاى شــوراى 
اســالمى شــهر اصفهــان گفــت: بــر 
اســاس مطالعات صورت گرفتــه در مرکز 
پژوهش هــاى شــوراى شــهر اصفهان، 
روزانــه بین چهار تا شــش میلیون صندلى 
خالــى خــودرو در شــهر اصفهــان تردد 

مى کند.
کورش خســروى با بیان اینکــه باتوجه به 
بررسى هاى صورت گرفته، روزانه دو میلیون 
سفر با خودروهاى شــخصى در سطح شهر 
اصفهان انجام مى شود، اظهار کرد: عمده این 
خودروها تک سرنشــین بوده و برآورد شده 
اســت که روزانه بین چهار تا شش میلیون 
صندلى خالى خودرو در شهر اصفهان تردد

 مى کنند.
وى با بیان اینکــه این خودروهــا، با جابه 
جایى اندك شــهروندان، منجر به افزایش 
آالینده ها و ترافیک در شــهر مى شــوند، 
گفت: از این رو، شش نفر از اعضاى شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان طرحى را با عنوان 
«الزام شــهردارى اصفهان به توســعه هم 
پیمایى در شــهر اصفهان» را در کمیسیون 
حمــل و نقل، محیــط زیســت و فناورى 
اطالعات مطرح و پس از بررسى هاى الزم، 
روز یک شنبه (امروز) در صحن علنى بیست 
و هشتمین جلسه شوراى شهر اعالم خواهند 

کرد.
خســروى ادامه داد: در طــرح هم پیمایى 
هر شــهروند اصفهانى مى تواند با ثبت نام 
خودروى خود در نرم افزارهاى تعریف شده، 
در مسیرى که هر روز تردد مى کند تعدادى 
از افرادى که با وى هم مســیر هستند،جابه 
جا کند و در صورت تمایل نیز از آنها با توجه 
به تعرفه هاى تعریف شــده، هزینه دریافت 

کند.

تردد روزانه 4تا6 میلیون 
صندلى خالى در اصفهان

صادقی، مدیر عامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان طى سخنانى ضمن ارزیابی فعالیت ها و موفقیت هاي این شرکت 
در سال 1396، به تشریح شرایط فعلی شرکت و چشم انداز، اقدامات و برنامه هاي اصلی ذوب آهن در سال 97 پرداخت . 
وى یادآور شد: در سال گذشته چالش هاي بزرگی پیش روي شرکت بود که بسیاري از آنها برطرف شده و البته بعضی از 

آنها همچنان وجود دارد.
صادقی از حجم بدهی ها، سود باالي وام هاي بانکی، مشکالت 
چارت سازمانى، تأمین مواد اولیه و... به عنوان چالش هاي سال 
96 یاد کرد و افزود: این شرکت در سال گذشته ضمن توسعه بازار 
داخلی، اقدام به گسترش صادرات خود کرد و رکوردهاي قبلی در 
این زمینه را شکست.وي در ادامه با اشاره به تالش هاى صورت 
گرفته در جهت کاهش سود وام هاى بانکى و بهبود شرایط پرداخت 
اقساط، گفت:  اقدامات بسیارى جهت جلب حمایت مسئوالن از 
شرکت صورت گرفت و در این راســتا در اردیبهشت ماه امسال، 
بخش زیادى از بدهی هاي شرکت با مطالبات تأمین اجتماعى از 
دولت تهاتر مى شود که اقدام بسیار مهمى براى بهبود شرایط ذوب آهن است. صادقی افزود: افزایش ظرفیت ذوب آهن 

اصفهان مد نظر است و با آن موافقت شده است و در سال جاري براي این موضوع نیز باید سرمایه گذاري کنیم.


