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چربى شکمتان را با این دمنوش آب کنیدقاچاقچیان «ایمپلنت هاى اسکلتى» پاى میز محاکمهتمجید نگار جواهریان از  رامبد جوانبسته هاى اینترنت بدون اینستاگرام در راه است؟ خارجى هاى جدید در مسیر سبز سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

توصیه هاى 
زمستانى براى 
بیماران قلبى

انهدام باند فروش دالرهاى «سبز و سیاه» 
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چگونه مى توان ماهانه
 4 میلیون یارانه پرداخت کرد؟!

افزایش دوباره قیمت مرغ 
در اصفـهان

فرار مالیاتى بزرگ 
در اصفهـان

5

پایان پرداخت 
سود روزشمار 
به سپرده هاى 
کوتاه مدت

با سرد شدن هوا تعداد بیماران قلبى که به بیمارستان ها و اورژانس 
یا مطب متخصص قلب و عروق مراجعه مى کنند، افزایش 

مى یابد. وقتى یک فرد مبتال به بیمارى قلبى در معرض هواى 
سرد قرار مى گیرد، مى تواند به عنوان یک عامل تشدید کننده 

آنژین قلبى سبب بروز حمله قلبى و یا سکته قلبى شود.

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزى که به شبکه 
بانکى کشور ابالغ شده است، از این پس بانک ها 
حق ندارند به سپرده هاى کوتاه مدت سود روزشمار 
پرداخت کنند و باید ضوابط جدید را براى پرداخت 
سود به این سپرده ها رعایت کنند. براساس مصوبه 
شوراى پول و اعتبار از این پس، معیار پرداخت سود 
سپرده هاى ســرمایه گذارى عادى از روزشمار به 
ماه شــمار تغییر مى یابد. همچنین در این مصوبه 

تأکید شده ...

گردشگرى اصفهان فاصله زیادى با دنیا داردگردشگرى اصفهان فاصله زیادى با دنیا دارد
انتقاد نماینده وزارت امورخارجه در استان اصفهان از سهم اندك استان از ورودى گردشگران خارجىانتقاد نماینده وزارت امورخارجه در استان اصفهان از سهم اندك استان از ورودى گردشگران خارجى
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رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان اعالم کرد

شمارش معکوس براى
توزیع «رقص روى شیشه» 

فقط 10 گل سپاهان هوایى  بوده است
سپاهان توانست در نیم فصل نخست لیگ برتر با آمارى فوق العاده و 
با صدرنشینى به تعطیالت برود. سپاهان عالوه بر صدرنشینى، دومین 
آمار تعداد برد بعد از پدیده و همراه با پرسپولیس، یکى از دو تیم بدون 
باخت به همراه پرسپولیس، بیشترین گل زده با اختالف پنج گل نسبت 
به نزدیک ترین رقیب خود یعنى تراکتورسازى (9 گل بیشتر از پدیده و 

11 گل بیشتر از پرسپولیس) ... 3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

شهرام ناظرى 
در اصفهان 
مى خواند

صفر تا 100 سرنوشت نامعلوم 2 دکل نفتى 
ردپاى یک زن و 3 مرد در پرونده دیده شده است
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 استقالل دوباره نورانى  استقالل دوباره نورانى 
مى شود!مى شود!

آگهى مزایدهآگهى مزایده
نوبت اول

بدینوسیله شهردارى دستگرد به استناد مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت به فروش دو 
پالك با کاربرى تجارى اقدام نماید. لذا شرکت کنندگان در مزایده جهت اخذ اوراق مزایده حداکثر 
تا تاریخ 1397/09/19 به واحد مالى شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى 

مورخ 1397/09/20 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
مشخصات پالك هاى مورد مزایده: 

 سید محسن تجویدى- شهردار دستگرد سید محسن تجویدى- شهردار دستگرد

شماره 
پالك

مساحت 
موقعیتمدركکاربرىمترمربع

طرح تفکیکى جنب پمپ بنزین بر بلوار معلمعادىتجارى60 مترمربع10
طرح تفکیکى جنب پمپ بنزینعادىتجارى60 مترمربع19

آگهى مزایدهآگهى مزایده
نوبت اول

  شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 283 مورخ 97/6/31 شوراى اسالمى 
شهر مورد زیر را از طریق  مزایده به واجدین شرایط واگذار نماید:

1) موضوع مزایده : واگذارى ســاختمان زورخانه شــهردارى بــه صورت اجــاره ماهیانه به مبلغ                                                
کارشناسى پایه 000 ،000 ،1 ریال (یک میلیون ریال)  به مدت یکسال  

2)  هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن: واریز مبلغ 218،000 ریال به حساب سیبا ملى3100000905009       
بنام شهردارى طالخونچه

3)  نوع و مبلغ تضمین:   5درصد مبلغ کارشناسى اجاره یکساله  معادل 600،000  ریال بصورت نقد واریز 
به جارى  سیبا 3100003303003 سیبا ملى بنام شهردارى طالخونچه یا بصورت ضمانتنامه بانکى
4)  نشانى محل دریافت  اسناد : طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) ساختمان شهردارى- امورمالى

5)  هزینه انتشار آگهى روزنامه:  بعهده برنده مزایده مى باشد .
6)  مهلت دریافت اسناد :  تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه  بیستم دى ماه 97

7)  هزینه قبوض برق ،آب ،گاز : به عهده برنده مزایده مى باشد .

 سید محمد اطیابى- شهردارطالخونچه سید محمد اطیابى- شهردارطالخونچه

ورژانس 

واى 
نده 
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شکمتانرا چرب
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23 هزار میلیارد تومان 
هزینه پروژه هاى نیمه تمام اصفهان

فقط0
سپاهان توان

با صدرنشینى
آمار تعداد بر
باخت به هم
به نزدیک تر
11 گل بیشت

خبر رئیس کل دادگسترى استان از یک کشف مهمى



0202جهان نماجهان نما 3396دوشنبه  3 دى  ماه   1397 سال پانزدهم

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، 
گفت: باید با پرداخت یارانه چهار میلیون تومانى به هر 

خانواده ایرانى، قیمت واقعى کاالها را نیز بپذیریم.
غالمرضا تاجگــردون با بیان اینکــه احمدى نژاد در 
جامعه اعالم مى کند که مى تــوان به هر ایرانى مبلغ 
900 هزار تومان یارانه پرداخــت کرد، افزود: در حال 
حاضر سرانه یارانه هر ایرانى اعم از نقدى و غیرنقدى 
و پنهان 11 میلیون تومان در ســال است، یعنى یک 
خانواده پنج نفره در ســال 55 میلیــون تومان یارانه 
دریافت مى کند که اگر به این موضوع با نسخه احمدى 
نژاد نگریسته شود، مى توان گفت که آب، برق و گاز 

آزاد شــود و به هر خانواده ایرانى ماهانه چهار میلیون 
تومان یارانه پرداخت شود.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس تأکید کرد 
با پرداخت یارانه چهار میلیــون تومانى به هر خانواده 
ایرانى باید واقعیت قیمت کاالهــا را پذیرفت. وى با 
اشاره به طرح پیشنهادى درباره یارانه ها، اظهار کرد: 
اگر بنده مســئول بودم و یکصد هــزار میلیارد تومان 
تنخواه داشــتم، به هر خانواده ایرانــى چهار میلیون 
تومان یارانه پرداخت کرده و به مرور طى 12 ماه قیمت 
تمامى کاالها را آزاد مى کردم که مردم نیز تحت فشار 

قرار نمى گرفتند.

بر اســاس بخشــنامه جدید بانک مرکزى که به شبکه 
بانکى کشور ابالغ شده اســت، ازاین پس بانک ها حق 
ندارند به سپرده هاى کوتاه مدت سود روزشمار پرداخت 
کنند و باید ضوابط جدید را براى پرداخت ســود به این 
سپرده ها رعایت کنند. براســاس مصوبه شوراى پول 
و اعتبار از این پس، معیار پرداخت ســود ســپرده هاى 
ســرمایه گذارى عادى از روزشــمار به ماه شمار تغییر 
مى یابد. همچنین در این مصوبه تأکید شده که حداکثر 
نرخ ســود على الحساب براى ســپرده هاى کوتاه مدت 
عادى 10 درصد ساالنه است. بانک مرکزى معتقد است 

این طرح منافع خیلى از سوداگران را به خطر مى اندازد.

موضوع مهم دیگر در بخشنامه سودى بانک مرکزى این 
است که سود ســپرده هاى کوتاه مدت تنها در صورتى 
باید به حساب سپرده گذار واریز شود که برداشتى از این 

حساب در طول ماه انجام نشده باشد.
قبًال بانک هــا حتى در صــورت واریز و برداشــت به 
حساب هاى کوتاه مدت، سود روزشمار را در پایان هر ماه 

به حساب سپرده گذاران پرداخت مى کردند.
اما در این بخشنامه که برگرفته از تصمیم اخیر شوراى 
پول و اعتبار اســت، تأکید شــده که حداقل مبلغ مانده 
حســاب در یک ماه براى محاسبه ســود آن ماه در نظر 

گرفته شود.
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پایان پرداخت سود روزشمار 
به سپرده هاى کوتاه مدت

فرار مالیاتى بزرگ در اصفهان
  میـزان| رئیـس کل دادگسـترى اسـتان اصفهان 
اظهارکـرد: 1000 میلیارد تومان فرار مالیاتى در اسـتان 
اصفهان کشف شده است و دو نفر در این رابطه بازداشت 
شده اند. احمد خسروى وفا تشریح کرد: این افراد با سوء 
اسـتفاده از ضعف اطالعات حقوقى اشـخاص و با ثبت 
چندین شرکت به نام دیگران، منافع شرکت ها را به جیب 
زده و 1000 میلیـارد تومان فرار مالیاتى داشـته اند. این 

پرونده در دادسرا در جریان رسیدگى است.

تحویل بودجه؛ احتماالً فردا
  خانه ملـت| بعد از منتفى شـدن تحویـل بودجه 
98 در روز یک شنبه، سـخنگوى هیئت رئیسه مجلس 
گفت: احتماًال رئیس جمهور سه شنبه براى تقدیم الیحه 
بودجه سال 98 در مجلس حضور مى یابد. بهروز نعمتى  
گفت: جمع بندى هاى بودجه باید در جلسه شوراى عالى 
هماهنگى قواى سه گانه مطرح و بررسى شود و احتماًال 
رئیس جمهور سه شنبه براى تقدیم الیحه بودجه سال 

98 در مجلس حضور مى یابد.

طعنه ضرغامى به رئیسى 
  انتخـاب| عـزت ا... ضرغامى در حسـاب توییترى 
خود دربـاره ریاسـت احتمالـى ابراهیم رئیسـى بـر قوه 
قضائیه اظهار نظر کـرد. وى نوشـت: «گمانه زنى براى 
رئیس بعدى قـوه قضائیـه زود اسـت. معتقـدم، قدرت 
مدیریت از قوه اجتهاد مهمتر اسـت. رئیـس بعدى باید 
توان ایجاد تحول و مقابله با کلیشه هاى حاکم، بر اساس 
تجربیات کارشناسـان متعهد و روش هاى مـدرن اداره 
دادگسترى ها در دنیا را داشـته باشد. مدل میتى کومان 

هم کماکان کاربردى وروحیه بخش است!»

ویدیوى دردسرساز 
  پانا| بر اساس اعالم رسـانه هاى افغانستان، معاون 
سفیر ایران در کابل به دلیل انتشار ویدیویى که در آن یک 
سرباز به تعدادى از مهاجران جوان افغان سیلى مى زند و 
به آنها توهین مى کند، به وزارت امور خارجه افغانسـتان 
احضار شده است. در این ویدیو فردى که لباس سربازان 
ایرانى را بـر تن دارد به 9 جوان افغان سـیلى مى زند و به 
آنها مى گوید که براى چه به ایران آمده اند و سـپس آنها 
را مجبـور مى کند کـه به عنـوان تنبیه و تحقیـر چند بار 

بنشینند و پا شوند.

فیلمبردار معرفى شد
  باشگاه خبرنگاران جوان| عضو هیئت رئیسه 
مجلس شـوراى اسـالمى از مشـخص شـدن نماینده 
فیلمبردار از جلسـه غیر رسمى بررسـى حواشى نماینده 
سـراوان خبـر داد. احمـد امیرآبـادى فراهانـى تصریح 
کرد:  علیـم یارمحمدى، نماینده مردم زاهدان از جلسـه 
غیررسمى فیلمبردارى کرده و اعالم کرده است که این 
فیلم را به درازهى نماینده سـراوان دادم تا بخشى از آن 
را که مربوط به عذرخواهى خودش در این جلسـه است، 

منتشر کند اما وى همه فیلم را پخش کرده است.

حمله به «مصدق»!
  چمـدان| تمـام تابلوهـاى خیابـان محمد مصدق 
(نفت شـمالى) در تهران مخدوش شده  است و مأموران 
شـهردارى منطقـه 3 تهـران در محـل حضـور یافته و 
پیگیرى هـاى الزم را در این زمینه به عمـل آوردند و در 
نهایت قرار بر این شد، تابلوهاى جدید جایگزین تابلوهاى 

مخدوش شده در این خیابان شود.

گوشه اى دیگر از پولشویى
  ایرنا| محسن هاشمى، رئیس شوراى اسالمى شهر 
تهران گفت: بخشى از پژوهش هاى انجام شده کیفیت 
علمى کافى ندارند و از برخى قراردادهاى پژوهشـى نیز 
براى پولشویى و انتقال اعتبارات مالى استفاده مى شود 
که بخش قابل توجهى از محتوا، کپـى از منابع مختلف 

است.

خبرخوان
ژیال صادقى 

در شأن تلویزیون نیست!
  روزنامه هفــت صبــح| احدیان، مدیر 
مسئول روزنامه «خراسان» با انتشار تصویرى 
از آرایش و لباس ژیال صادقى، مجرى شــب 
یلداى تلویزیون، براى رئیس صداوسیما نوشت: 
آقاى على عسگرى! از برنامه هاى شب یلداتون 
مخصوصــًا «خندوانه» تشــکر مى کنم اما در 
برنامه شــبکه 2 خانمى با غلیظ ترین آرایش 
و پوششــى تبرج گونه که با حــرکات مجرى 
تبرجش کامل مى شــود به هیچ وجه در شأن 

مجرى سیماى جمهورى اسالمى نیست.

باهم حرف نمى زنیم
  خبرآنالین| معصومه ابتکار، معاون رئیس 
جمهور در امور زنان و خانواده بااشاره به کاهش 
میزان گفتگو در خانواده ها گفت: میزان گفتگو 
در خانواده از دو ساعت در ده سال پیش، به 20 
دقیقه در حال حاضر رســیده است. همچنین 
تعداد کلماتى که بین یــک خانواده چهار نفره 
ایرانى رد و بدل مى شود از 1500 کلمه به کمتر 

از 500 کلمه کاهش یافته است.

پلیس جریمه نمى گیرد
  ایســنا| فرمانده نیروى انتظامى گفت: در 
آمد حاصل از جرایم راهنمایــى و رانندگى به 
خزانه دولت واریز مى شــود و هیــچ مبلغى از 
این موضوع به حســاب نیروى انتظامى واریز 
نمى شود. سردار اشــترى تأکید کرد: خواست 
و انتظار ما این اســت که اساسًا تخلفى صورت 
نگیرد که جریمه اى را در پى داشــته باشد یا از 

سوى همکاران ما اعمال قانون صورت پذیرد.

چرا اعتیاد در میان زنان 
افزایش یافت؟

  پانا| سخنگوى ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
درباره آخرین وضع اعتیاد زنان مى گوید: بخشى 
از افزایش آمار زنان معتاد و زنانه شــدن اعتیاد 
ناشى از این بود که مصرف ماده مخدرى به نام 
«شیشه» در کشور افزایش یافت و با تبلیغات 
اغواکننــده اى در بین زنان تبلیغ مى شــدکه 
اعتیادآور نیست و باعث الغرى، تناسب اندام و 
افزایش تمرکز مى شود. در واقع با این تبلیغات بر 
مسائلى که زنان حساس هستند، دست گذاشته 
شــد و به همین دلیل با افزایش مصرف ماده 

مخدر شیشه در زنان روبه رو شدیم.

در آستانه فاجعه در شیراز
  رویــداد24| بــه دنبــال هشــدار رئیس 
کمیسیون گردشگرى شــوراى اسالمى شهر 
شیراز به مسئوالن در خصوص احتمال ریزش 
سقف بازار وکیل شمالى، نایب رئیس این شورا 
نیز در توییتى خواســتار توجه رئیس دولت به 
این موضوع شــد. بازار وکیل شــیراز که زمان 
ساخت آن به دوران زندیه باز مى گردد، بخشى 
از مجموعه تاریخى زندیه را شــامل مى شود و 

شامل بناهاى بسیار شاخصى است.

اعتراض هتلداران عراقى
  ایرنا| بیش از 500 باب هتل در شهر مقدس 
کربال شــنبه شــب در اقدامى همزمــان کلیه 
چراغ هــاى خود را خامــوش نگه داشــتند تا 
نسبت به کاهش تعداد زائران و افت درآمد خود 
اعتراض کنند. در این گزارش جزئیات بیشترى 
در خصوص این اقــدام اعتراضى و نیز علل این 
اقدام ذکر نشده اســت اما در ماه هاى گذشته 
گزارش هایى از شهرهاى مذهبى عراق از جمله 
نجف و کربال در خصوص کاهش زائران خارجى 
و افت شدید درآمد فعاالن حوزه گردشگرى در 

این شهرها منتشر شده بود. 

رئیس کمیته اقتصادى کمیســیون اصــل 90 مجلس، 
آخرین وضعیت پرونده دکل هــاى فورچونا و گلوبال که 
در مجموع 130 میلیون دالر بیت المال را به یغما بردند، 

تشریح کرد.
بهرام پارسایى در گفتگو با «خانه ملت»، در تشریح آخرین 
وضعیت پرونده دکل گمشده فورچونا گفت: دکل فورچونا 
در دهه 80 با مالکیت یک شرکت رومانیایى در ایران به 
صورت اجاره اى کار حفارى انجام مى داده است که پس 
از دو ســال قرارداد به هر دلیلى براى ادامه کار به تفاهم 
نمى رسند که براین اساس مالک شرکت، دکل فورچونا را 
بدون طى تشریفات قانونى شبانه از ایران خارج مى کند.

رئیس کمیته اقتصادى کمیسیون اصل 90 مجلس شوراى 
اسالمى با بیان اینکه جاى سئوال است که چگونه مى توان 
شبانه یک دکل را به صورت غیرقانونى از کشور خارج کرد، 
افزود: این موضوع نشان مى دهد که در پى این موضوعات 
مى توان اقدامات دیگرى در کشور انجام داد. وى ادامه داد: 
زمانى که این دکل از کشور خارج مى شود احساس نیاز به 
آن خودنمایى مى کند و زمانى که تحریم هاى دوره قبل 
آغاز مى شود چند شخص به شــرکت تأسیسات دریایى 
اعالم مى کنند که با توجه به اینکه به دکل حفارى فورچونا 
در کشور موردنیاز است مى توانند تحریم ها را دور زده و در 

این خصوص اقداماتى انجام دهند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه 
یک زن و سه مرد به اسم دور زدن تحریم ها با زد و بند یک 
شرکت صورى تشــکیل مى دهند، اظهار کرد: پول دکل 
به این شرکت صورى پرداخت مى شود در حالى که این 

شرکت هیچ قراردادى با شرکت فورچونا نداشته و کامًال بى 
هویت بوده است و مالکیتى روى شرکت فورچونا نداشته 
است اما شرکت تأسیســات دریایى مبلغ کامل دکل را به 

این شرکت صورى پرداخت مى کند.
وى تأکید کرد: پرونده دکل فورچونا یکى از پرونده هاى 
خبرســاز در حوزه فساد شــد که انتظار این است که قوه 
قضائیه این پرونده را هرچه سریع تر تعیین تکلیف کند چرا 
که چندین سال از طرح آن گذشته است. پارسایى با بیان 
اینکه 87 میلیون دالر براى خرید دکل فورچونا پرداخت 
شده است، افزود: برخى مى گویند پول این دکل به شرکت 
صورى پرداخت نشده اســت در حالى که طى سه قسط 
کل مبلغ در سال 2012 و 2013 به این یک خانم و سه آقا 
که تأسیس کننده شرکت صورى بوده اند، پرداخت شده 
است. وى ادامه داد: پرونده چندین سال در جریان است و 
باید سریع تر تعیین تکلیف شود و باید براى مردم و مجلس 

شفافسازى شود که پرونده به کجا رسیده است.
پارسایى با بیان اینکه دکل دریایى گلوبال متعلق به شرکت 
جى پى تى که در طوفان کاترینا دچار حادثه جدى شده و 
غیرقابل استفاده بود هم توسط ایران خریدارى مى شود 
و این یکى دیگر از پرونده هاى فســاد در دوره گذشــته 
تحریم هاست، افزود: این دکل در ســال 2008 به مبلغ

 43 میلیون دالر خریدارى مى شــود و تا دو سال قبل در 
عمان نگهدارى مى شد که هزینه سنگینى براى نگهدارى 
آن پرداخت شد و دولت عمان به ایران اعالم کرد که اگر 
این دکل منتقل نشــود در دریا غرق مى شــود که اقدام 

خاصى در این زمینه صورت نگرفت.

ردپاى یک زن و 3 مرد در پرونده دیده شده است

صفر تا 100 سرنوشت نامعلوم 2 دکل نفتى 

«به صراحت عرض مى کنم نه روح بنده از اینکه وى رئیس 
بســیج شــده، باخبر بوده و نه من مطلقًا اطالع داشتم که 

مى خواهند او را رئیس شبکه سوم کنند.»

غالمعلى حدادعادل عصر شــنبه در نشست ماهانه جامعه 
اسالمى مهندسین در پاســخ به سئوالى در خصوص مدیر 
شبکه 3 سیما، گفت: «على فروغى، رئیس شبکه 3 سیما از 
قوم و خویشى بنده استفاده نکرده و من دخالتى در انتخاب 
او نداشته ام. پســر باجناقم رئیس شبکه 3 سیماست، وى 
قبل از آنکه به این سمت برسد چند سال رئیس بسیج صدا 
و سیما بوده است، به صراحت عرض مى کنم نه روح بنده از 
اینکه وى رئیس بسیج شده، باخبر بوده و نه من مطلقاً اطالع 

داشتم که مى خواهند او را رئیس شبکه سوم کنند.»
وى افزود: «از ایــن موضوع اطالعى نداشــته و دخالتى 
هم نداشــته ام. حتى فرزند من که سنش به آقاى فروغى 
نزدیک تر است خبر نداشته است که در صدا و سیما تصمیم 
گرفته اند فروغى را رئیس شبکه سوم کنند اما برنامه دشمن 
در فضاى مجازى این است که همه ما را بدنام کند.» وى 
تأکید کرد: «افتخار ما این است که فرزندانى تربیت کنیم که 

به نظام خدمت کنند و باید هنرمان این باشد.»

رئیس فراکسیون شفاف ســازى و سالم سازى اقتصاد با 
انتقاد از عملکرد صداوسیما، این دستگاه را به بلندگوى 
تخریب جمهورى اســالمى تشــبیه و تأکید کرد که در 
مجلس شوراى اسالمى نظارت صحیحى بر بودجه این 

سازمان صورت نمى گیرد. 
محمود صادقى در گفتگو با «پانا» یادآور شد: نمایندگان 
مجلس بیشــترین انتقاد را به صداوسیما و عملکرد این 
ســازمان دارند؛ صداوســیما، هم بودجه ریالى دریافت 
مى کند و هم از صندوق توســعه ملى سهمى را مى گیرد 
ولى متأســفانه نظارت صحیحى بر بودجه این سازمان 
صورت نمى گیرد. صادقى تأکید کرد: این روش درست 
نیست. صداوســیما باید به صورت ساالنه عملکرد خود 
را به نهادهاى مربوطه ارائه کرده و بر اســاس آن بودجه 
دریافت کند. براى صداوسیما سال گذشته 200 میلیون 

دالر بودجه تصویب شــد ولى ما نمى دانیم از این میزان 
بودجه تصویب شده چقدر اختصاص یافته و چه میزان از 

آن در چه قسمت هایى هزینه شده است.
این عضو فراکســیون امید خانه ملــت در ادامه با انتقاد 
از عملکرد صداوســیما، اظهار کرد: صداوسیما امروز به 
بلندگوى اپوزوسیون تخریب جمهورى اسالمى تبدیل 
شده و در حال تخریب نهادهاى نظام است.  با این روش 
صداوسیما عمًال تبدیل به بلندگوى یک جناح تندرو شده 
و در حال تخریب نهادهاى دیگر است. مجلس از طریق 

بودجه مى تواند این موارد را کنترل کند.
صادقى همچنین درباره ســازوکار قانونى مجلس براى 
نظارت بر صداوسیما، بیان کرد: مجلس شوراى اسالمى 
مى تواند با بررسى عملکرد این سازمان، اقدام به اعمال 

تغییراتى در بودجه آن کند.

رئیس مرکز روابط عمومى ارتباطات و فناورى اطالعات خبر 
داده نامه اى که اخیراً درباره محدودسازى براى اینستاگرام 
منتشر شده، ارتباطى با فیلترینگ این شبکه اجتماعى ندارد. 
در این طرح، بســته ها و طرح هاى فروش اینترنت، بدون 
امکان اتصال و استفاده از شبکه  اجتماعى اینستاگرام تهیه 
مى شود. در این نامه ظاهراً از سوى سازمان تنظیم مقررات 
ارتباطات و رادیویى، خطاب به شرکت  مخابرات ایران و کلیه 
شــرکت هاى ارائه کننده خدمات اینترنتى آمده است که با 
توجه به ضرورت صیانت از فرهنگ اسالمى ایرانى و حریم 

خانواده ها و حمایت از محتواى داخلى، با قید فوریت تصمیمى 
اتخاذ کنند که بســته ها و طرح هاى فروش اینترنت بدون 
امکان اتصال و استفاده از شبکه اجتماعى اینستاگرام، تهیه و 
در لیست بسته هاى فروش خود قرار دهند. سیدجمال هادیان، 
نوشته است: این نامه محرمانگى ندارد و به صادرکننده تذکر 
داده شده است. ماجرا به ابالغیه مرکز ملى فضاى مجازى 
بازمى گردد. ارتباطى با فیلتر هم ندارد. خواســته اند که این 
امکان فراهم شود تا اگر خانواده اى بســته اینترنتى بدون 

اینستاگرام بخواهد، امکانش فراهم باشد.

در حالى که در برخى نقاط کشور در سه ماهه پاییز امسال 
حتى یک قطره باران نیز نباریده، در برخى نقاط کشــور 

بیش از 500 میلیمتر بارش ثبت شده است.
بر اساس آمار رسمى دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت 
مدیریت منابع آب ایران، از ابتداى سال آبى جارى (ابتداى 
مهرماه 97) تا پایان آذرمــاه، در مجموع 92/1 میلیمتر 
بارش در ایران به ثبت رسیده و این میزان بارش، پاییزى 

پرباران را براى کشور رقم زده است.
در این بین برخى نقاط کشــور هنوز هیچ بارشى در سال 
آبى جارى نداشــته اند و در واقع پاییز امسال حتى یک 
قطره باران در این مناطق نباریده است. از جمله این نقاط 
مى توان به ایستگاه باران سنجى «تصفیه خانه زاهدان» 
در استان سیستان و بلوچســتان، ایستگاه باران سنجى 
«رحمت آباد - ریگان» در اســتان کرمان و ایســتگاه 
باران سنجى «محوطه امور آب چابهار» در استان سیستان 

و بلوچستان اشاره کرد.
از سوى دیگر برخى نقاط کشور بارش هایى بیش از 500 
میلیمتر در پاییز امسال داشته اند که از جمله آنها مى توان 
به ایستگاه باران سنجى «تله زنگ» در استان خوزستان 

اشاره کرد.
پربارش ترین نقطه کشــور نیز «رامسر - صفارود» در 
استان مازندران اســت که با ثبت بارش 899/3 میلیمتر 
بارش در سه ماهه پاییز امســال، یک رکورد کم نظیر در 

میزان بارش ها به نام خود ثبت کرده است.

حداد عادل: روحم خبر 
نداشت پسر باجناقم

 رئیس شبکه 3 مى شود

بسته هاى اینترنت بدون اینستاگرام در راه است؟

مهمترین ثروت ســپهبد تیمور بختیار که در تمام سال هاى 
پیش و پس از انقالب پنهان بود، شناسایى شد.  

به گزارش عصر ایران، شــعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان 
تهران به نفع «ستاد اجرایى فرمان امام» رأى داد و حکم ابطال 
وقفنامه موقوفه گلشهر مشهور به «على حاجى ترخانى» را 
صادر کرد و بدین ترتیب ثروت هنگفت سپهبد تیمور بختیار، 

بنیانگذار و اولین رئیس سازمان اطالعات 
و امنیت کشور (ساواك) و فرماندار نظامى 
تهران (در زمان دستگیرى دکتر فاطمى 
و رهبران فداییان اســالم) که طى 60 
سال شناسایى نشده و پنهان مانده بود، 
کشف شد. این در حالى است که در رژیم 
شاه و در زمان حیات تیمور بختیار و نیز 
پس از پیروزى انقالب اسالمى و سقوط 
رژیم شاهنشاهى، کســى خبر نداشت 
که بنیانگذار ساواك حدود 150 هکتار 

زمین در گلشهر کرج داشته اســت. ارتباط ماجرا با مؤسس 
ساواك این است که در اواخر دهه 40 قطعه زمینى به مساحت 
حدود 600 هکتار را چهار نفر به نــام حاج میرزا عبدا... مقدم 
خریدارى مى کنند: عبدا... مقدم (صاحب کارخانجات پارچه 
بافى مقدم)، کاظم حاجى طرخانى (حاجى ترخانى)، سپهبد 
تیمور بختیار (فرماندار نظامى تهران که عبدالحسین واحدى 
از اعضاى ارشد فداییان اسالم را شخصاً به شهادت رساند) و 
داوود القانیان (برادر حبیب القانیان، رئیس انجمن کلیمیان 

که بعد از پیروزى انقالب اســالمى به اتهام جاسوسى براى 
اسرائیل اعدام شــد). با توجه به نشــانه هاى ورشکستگى 
«مقدم» و به خطر افتادن بخشى که در رهن بانک گذاشته 
بود، هر چهار نفر در ســال 1339 تصمیم مــى گیرند کل 
زمین ها را به نام کاظم حاجى طرخانى (حاجى ترخانى) کنند.  
شش سال بعد و در ســال 1345 با توجه به مشکالت کاظم 
حاجى ترخانــى، کل زمین ها به على 
حاجى ترخانى منتقل مى شود و البته در 
همین سال 1345 سهم عبدا... مقدم و 
خانواده القانیان به خود آنان انتقال مى 
یابد. سپهبد تیمور بختیار اما سه سال 
بعد و در سال 1348 در «دیاله» عراق 
به قتل مى رسد. بدین ترتیب دیگران 
از تعلق حــدود 150 هکتــار به اولین 
رئیس ساواك خبر نداشــتند. هر چند 
اقرارنامه اى با دســتخط کاظم حاجى 
ترخانى موجود اســت که مالکیت تیمور را ثابت مى کند و 
این ســند یکى از مهمترین اســتنادات قاضى بوده است. با 
عنایت به اینکه خانواده حاجى ترخانى قسمت هایى از اراضى 
موصوف را وقف کرده بودند ستاد اجرایى فرمان امام(ره) با 
تقدیم دادخواستى به طرفیت ورثه و موقوفه حاجى ترخانى و 
اداره اوقاف کرج درخواست ابطال اسناد وقفى مرقوم و اعاده 
مالکیت به وضع سابق و سپس تملک و صدور سند به نام ستاد 

اجرایى را مطرح  مى کند.

کشف ثروت هنگفت بنیانگذار ساواك پس از 60 سال

پربارش ترین نقطه ایران کجاست؟

مجلس از طریق بودجه، صداوسیما را کنترل کند

«به ص
بســی
مى خو

حد
ندا
 رئ
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اعطاى 79 میلیارد ریال وام 
اشتغال در نجف آباد 

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان نجف 
آباد گفـت: 79 میلیارد و400 میلیون ریال تسـهیالت 
اشـتغال از آذر96 تاکنون در این شهرسـتان پرداخت 

شده است.
محمد مغزى افزود: 35 میلیـارد و 320 میلیون ریال از 
این رقم در اختیار متقاضیان داراى طرح اشتغال پایدار 
روستایى و 44میلیارد و 80 میلیون ریال در اختیار افراد 

داراى طرح اشتغال فراگیر قرار گرفت.

اولویت فریدونشهر تقویت 
زیرساخت هاى فرهنگى است

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى فریدونشهر گفت: 
اولویت فعالیت هاى اداره فرهنگ فریدونشهر،  تقویت 
کانون هاى مساجد و رسیدگى به امور هنرى مختلف 

مانند هنرهاى تجسمى، سینما و... است. 
نورمحمد رحیمى با بیان اینکه مشکل زیرساخت هاى

اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى فریدونشهر حل شده 
اسـت، اظهار کـرد: از سـال 1390 بـه بعد، بـا تکمیل 
ساختمان اداره فرهنگ و ارشاد  اسالمى و سالن آمفى 
تئاتر در فریدونشهر، مشکالت زیر ساختى اداره  ارشاد 

رفع شد.

شناسایى250 حلقه چاه 
غیرمجاز در اردستان 

مدیر اداره منابع آب اردستان از شناسایى 250 حلقه چاه 
آب غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

فریدون درى گفت: 160 حلقه از چاه هاى شناسـایى 
شده خانگى، 60 حلقه کشـاورزى و 30 حلقه صنعتى 
هسـتند. وى افزود: 400 حلقه چاه عمیق پروانه دار در 
شهرستان اردستان فعال اسـت که از این تعداد، 240 
حلقه کشـاورزى و 160 حلقه مربوط به بخش صنعت 

و آشامیدنى است.

الزام شهردارى و دهیارى تیران  
به انجام آزمایش خاك 

مرتضى فوالدى، مدیر اداره راه و شهرسـازى تیران  و 
کرون گفت: شهردارى و دهیارى هاى این شهرستان 
به انجام آزمایش هاى کاربردى خاك و تسـت تراکم، 

پیش از آسفالت معابر و بتن ریزى ملزم شدند.

فعال شدن40 پایگاه 
امداد و نجات زمستانه 

محسن مؤمنى،  مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان از طرح امداد و نجات زمستانه جمعیت هالل 
احمر در استان اصفهان  و آمادگى 90 روزه نجاتگران 

در 40 پایگاه امدادى خبر داد.

رونمایى از تمبر100سالگى 
ثبت احوال

در همایـش روز ملـى ثبت احـوال در اصفهـان، تمبر 
صدسالگى ثبت احوال رونمایى شد.

حسـین غفرانى، مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان 
در ایـن همایش، وظیفه اصلـى وذاتى ثبـت احوال را، 
تنظیم هویت افراد جامعه،تدوین روابط سببى و نسبى 
بر اسـاس حقوق فردى ومدنى بیان کرد وگفت: امروز 
تثبیـت وتسـهیل  قوانیـن اجتماعـى بدون سـازمانى 

همچون ثبت احوال ممکن نیست. 

«جمالزاده» 
به اصفهان بازگشت

با تصویب شوراى اسالمى شهر اصفهان، یک خیابان 
در این شـهر بـه نام پـدر داسـتان کوتاه زبان فارسـى 
نامگذارى شـد. نامگذارى خیابان جمالزاده به نشـانى 
حدفاصل خیابان محتشـم کاشـانى و حسـین آباد که 
در محدوده شـهردارى منطقه5اصفهان قـرار دارد، به 

تصویب شوراى اسالمى شهر اصفهان رسید.

خبر

معاون کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
کمیته امداد از 3763 بیمار صعب العالج حمایت مى کند. 
جالل یزدانى با اشــاره به خدمات بیمه مکمل مددجویان 
کمیته امداد، اظهارکرد: در هشت  ماهه امسال، 158 هزار 
و 407 نفر از مددجویان زیر پوشش کمیته امداد اصفهان از 
خدمات بیمه مکمل استفاده کردند و  بیش از پنج میلیارد و 
500 میلیون تومان براى بهره مندى این مددجویان از بیمه 
مکمل هزینه شده است. معاون حمایت و سالمت خانواده 
کمیته امداد استان با بیان اینکه هزینه هاى درمانى در بسیار 
از موارد زیاد است، گفت: در راستاى تکمیل خدمات ارائه 
شده توســط بیمه هاى پایه درمانى، تمام مددجویان زیر 

پوشش کمیته امداد اعم از شهرى و روستایى، زیر پوشش 
بیمه مکمل درمان قرار دارند. وى ادامه داد: این خدمت در 
سه زمینه که شامل پرداخت فرانشیز و مابه التفاوت خدمات 
مشمول بیمه پایه، خدمات تشخیصى و درمانى ضرورى 
غیر پوشش بیمه پایه و خدمات جانبى درمان شامل هزینه 
رفت و آمد بیمــاران، امکانات اقامتــى و هزینه مراقبت از 

بیماران زمینگیر به مددجویان ارائه مى شود.
یزدانى تصریــح کرد: کمیته امــداد از 3763 بیمار صعب 
العالج حمایت مى کنــد و تا ســقف 100 درصد کمک 
هزینه هاى درمانى از خدمات بیمــه مکمل کمیته امداد 

اصفهان بهره مند مى شوند.

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان گفت: تا 15 روز آینده 
کلنگ احداث پروژه پل هاى غیرهمسطح جنب کارخانه قند 
به زمین خواهد خورد. ایرج مظفر اظهارکرد: پروژه مجموعه 
پل هاى غیر همسطح جنب کارخانه قند یکى از تقاطع هاى 
بزرگ حلقه حفاظتى شهر اصفهان است که در قالب پنج پل 
در چهار سطح اجرا مى شود. وى با بیان اینکه کلنگ این پروژه 
تا 15 روز آینده به زمین مى خورد، افزود: در این پروژه سطح 
منهاى هفت زیرگذر، سطح همکف حرکت به سمت خیابان 
جى و سطح مثبت هفت عبور حلقه حفاظتى از این ارتفاع و 
گردش به چپ از قسمت شــرق به جنوب در ارتفاع 14 متر 
است. معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان ادامه داد: طول 

پل شماره یک 495 متر، طول پل هاى دو، سه و چهار 500 متر 
و پل پنجم 130 متر است، ارتفاع آن نیز از 14 متر تا منهاى 
7 متر پیش بینى شده که در چهار ســطح اجرا مى شود. وى 
خاطرنشان کرد: همزمان با این پروژه، یک المان بسیار زیبا در 
ورودى شرق اصفهان همزمان با این تقاطع اجرا مى شود. مظفر 
با بیان اینکه اثرات کوتاه مدت اجراى این پروژه حذف ترافیک 
خیابان هاى جى و ارغوانیه، کاهش تصادفات و ایجاد ورودى 
زیبا براى شرق اصفهان است، اظهارکرد: هزینه اجرایى پروژه 
مجموعه پل هاى غیرهمسطح جنب کارخانه قند طبق برآورد 
در حدود 80 میلیارد تومان و هزینه آزادسازى 23 میلیارد تومان 

پیش بینى شده است.

کلنگ  احداث 5 پل غیرهمسطح 
به زمین مى خورد

حمایت کمیته امداد از 
3760بیمار صعب العالج

عضو شوراى شهر اصفهان گفت: با توجه به فصل بودجه 
باید توجه شوراى شــهر را به الزام افزایش سقف بودجه 

1398 جلب کنم. 
نصیر ملت افزود: درحدود سه هزار میلیارد تومان هزینه 
خرد پروژه نیمه تمام در مناطق شهرى اصفهان است و 
20 هزار میلیارد تومان نیز هزینه پروژه هاى کل شــهر 

اصفهان است.
وى اظهار کــرد: در این موضوع همچنیــن باید هزینه 
سنگین خواب ســرمایه در نظر گرفته شــود و براى به 
اتمام رساندن این پروژه ها نیاز به تدبیر ویژه داریم؛ این 
در حالى اســت که با تورم و افزایش هزینه هاى تملک 

روبه رو هستیم.

وى افزود: به نظر مى رسد با این شرایط، حداقل بودجه اى 
که مى تواند جوابگوى نیاز حداقل شــهر باشد، پنج هزار 
میلیارد تومان اســت و با این پنج هــزار میلیارد تومان، 
شــاید نیازهایى را که در بودجه ســال گذشــته با سه 
هزار میلیارد تومــان برطرف کردیــم، نتوانیم جوابگو

 باشیم.

عضو شوراى شهر اصفهان خبر داد؛

23 هزار میلیارد تومان 
هزینه پروژه هاى نیمه تمام اصفهان

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانى اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان گفت: منابع انسانى در این 
اســتان  با کمبود 14 هزار نفرى روبه رو است که 

براى سال آینده باید تأمین شود.
محمد میرپور اظهار کرد: براى جلوگیرى از چالش 
کمبود نیرو در ســال جارى راهکارهایى مثل حق 
التدریس نیروهاى رســمى، استخدام هاى جدید، 
دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان، سرباز معلم، 
نیروهاى خرید خدمات آموزشــى و برون سپارى 

بهره گیرى شد.
وى افزود: یکى از عامل هاى کمبود نیرو و فضاى 
آموزشى، اجراى پایه دوازدهم براى نخستین دوره 
در هنرســتان ها بود که با استفاده از برون سپارى 

و ظرفیت دانشــگاه هاى علمى کاربــردى و آزاد 
اسالمى این مشکل نیز برطرف شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانى اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: سهم استان 
اصفهان از آخرین آزمون استخدامى فقط 900 نفر 
بود که با توجه به رقم کمبود معلم، امیدواریم این 
سهمیه افزایش پیدا کند و سازمان برنامه و بودجه 
و وزارت آموزش و پرورش نگاه دیگرى به استان 

اصفهان داشته باشند.
میرپور گفت: فعالیــت کارگروه برنامه ریزى براى 
تأمین نیروى انسانى سال آینده آغاز شده است و 
امیدواریم تا پایان سال جارى به راهکارهایى برسیم 

که مهر 98 بدون چالش کسرى معلم باشد.

محمد میرهادیــان به اتفــاق آراء اعضاى هیئت 
رئیسه به عنوان رئیس اتاق تعاون استان اصفهان 

انتخاب شد.
در پى برگزارى مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان 
اصفهــان و تأیید منتخبین مجمع توســط وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــى، اعضاى جدید هیئت 

رئیسه اتاق تعاون فعالیت خود را آغاز کردند.

بر این اســاس، آقایان علیرضــا فتاحیان، محمد 
مجیرى، علیرضا تیغ ساززاده، محمدحسن تبریزیان، 
محمد میرهادیان، حبیب ا... بهرامى و على شهبازى 
به عنوان اعضاى اصلى هیئت رئیسه براى یک دوره 
سه ساله انتخاب و به اتفاق آراء محمد میرهادیان 
به عنوان رئیس و محمدحسن تبریزیان به عنوان 

دبیرکل اتاق تعاون استان انتخاب شدند.

شهردار کاشان هزینه نگهدارى فرودگاه این شهر را 
سواى مبلغ هاى پرداختى به خطوط هوایى، ماهانه 

سه میلیارد ریال عنوان کرد.
سعید ابریشمى راد بیان کرد: هزینه نگهدارى بسیار 
زیاد است و بر اساس گزارش مدیر فرودگاه، هفت 
میلیارد ریال نیز شهردارى از زمان برقرارى پروازها 

به یک خط هوایى یارانه پرداخت کرده است.
وى با تأکید بــر اهمیت فرودگاه کاشــان و لزوم 
برقرارى پروازهایش افزود: مسافران این فرودگاه 
از 14 شــهر از جمله نایین، اردستان و نطنز تأمین 
بودند و گاه 30 درصد مسافران را اهالى قم تشکیل 

مى دادند.
وى اضافه کرد: شهردارى براى سرعت بخشى به 
امور حتى چارترى پروازهاى مشهد را نیز عهده دار 

شد، چنان که از سال 95 هر هفته دو پرواز به مقصد 
مشهد مقدس انجام مى شــد که با استقبال خوب 

مردم نیز رو به رو بود.
ابریشمى راد یادآور شد: پروازهاى مشهد تا پایان 
اردیبهشت و پروازهاى کیش نیز تا پایان تیر امسال 
از فرودگاه کاشان انجام مى شد اما به علت افزایش 
نرخ ارز و گران شدن بلیت، خطوط هوایى به دلیل 
قرار نگرفتن این فرودگاه زیر پوشــش ســازمان 
هواپیمایى کشــورى، اجبارى به برقــرارى پرواز 

نداشتند.
وى تصریــح کرد: بر این اســاس از شــهردارى 
انتظارهاى زیاد و پیشــنهادهایى را درخواســت 
مى کنند که به صالح نیســت از بیت المال هزینه 

شود. 

پاالیشــگاه «صدرا نفت پارســیان» که سال 95 
فعالیتش متوقف شده بود، با تغییر درکادر مدیریتى، 

این پاالیشگاه دوباره فعال شد.
پاالیشگاه صدرا نفت پارســیان با سرمایه گذارى 
500 میلیارد ریالى بخش خصوصى،ده سال قبل به 
بهره بردارى رسید که به دلیل مشکالت مالى، دو 
سال قبل تعطیل شده بود و با تغییر در کادر مدیریتى 

دوباره به چرخه تولید بازگشت .
مدیر عامل پاالیشگاه صدرا نفت پارسیان با بیان 

اینکه در این پایشــگاه، نفت خام بــه بیش از ده 
محصول تبدیل مى شود، گفت: متخصصان این 
پاالیشــگاه به گازوییلى با نقطه انجماد منفى 45 
درجه دست یافته اند که درحال حاضر کشورهاى 

خارجى خریدار این محصول هستند.
ملیحى خواستار حمایت بیشتر از پاالیشگاه هاى 
بخش خصوصى شــد و گفت: با کــم کردن خام 
فروشــى نفت، مى توانیم ارزآورى بیشترى براى 

کشور به ارمغان آوریم.

قیمت مرغ در اصفهان همچنان دچار نوسان است.
 رئیس انجمن صنفى کشــتارگاه هــاى صنعتى مرغ 
اصفهان تولید روزانه مرغ را در این استان در حدود 500تن 
عنوان کرد و گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو مرغ در 
کشتارگاه صنعتى 11هزار و 950تومان و در بازار توزیع 

براى مصرف کننده 12هزار و 900 تومان است.
حمیدرضا شــیخان افزود: افزایش قیمت مرغ در استان 

اصفهان نسبت به میانگین کشورى پایین است.
وى پیش بینى کرد افزایش قیمت مــرغ تا اوایل هفته 

آینده ادامه یابد.

رئیــس انجمن صنفى کشــتارگاه هــاى صنعتى مرغ 
اســتان علت گرانــى این محصــول را، گران شــدن 
نهاده هــاى دامى وارداتــى و واکســن و دارو و حقوق 
ودستمزد کارکنان این صنف دانست و گفت: 90درصد 
نهاده هــاى دامى از کشــورهاى آرژانتیــن، برزیل و 

هندوستان تأمین مى شود.
شیخان افزود: همچنین افزایش تلفات بیش از 10درصد 
مرغ زنده در مرغدارى ها، در افزایــش قیمت بى تأثیر 
نبوده است. وى افزود: 2000 واحد مرغدارى و 18واحد 

کشتارگاه صنعتى در این استان فعال است. 

چهارمین جلسه دادگاه ویژه رســیدگى به جرائم 
اخاللگران و مفاسد اقتصادى اصفها،ن با بررسى 
قاچاق پروتز و ایمپلنت هاى اسکلتى در دادگاه ویژه 
رســیدگى به جرائم اقتصادى دادگسترى استان 

اصفهان برگزار شد.
چهارمین جلسه دادگاه ویژه رســیدگى به جرائم 
اخاللگران و مفاسد اقتصادى اصفهان با موضوع 
بررسى قاچاق پروتز و ایمپلنت هاى اسکلتى توسط 
«ح.ج» و «الف.س» صبح دیــروز در دادگاه ویژه 
رســیدگى به جرائم اقتصادى دادگسترى استان 
اصفهان به ریاســت قاضى على مــراد نجف پور 

برگزار شد.
در ایــن جلســه، نماینده دادســتان بــا قرائت 
کیفرخواســت دو متهم، آنها را به اخالل در نظام 
اقتصادى از طریق واردکردن پروتز و ایمپلنت هاى 
اســکلتى به ارزش 230 میلیارد تومان، به صورت 
قاچاق و غیرمجاز و بدون هماهنگى با اداره گمرك 
و ســایر مراجع ذیصالح قانونى متهم و از دادگاه 

براى آنها تقاضاى مجازات کرد. 
در پایان نیز قاضى نجف پور پس از استماع دفاعیات 
متهمان با اعالم ختم رسیدگى بیان کرد که حکم 

این پرونده در اولین فرصت صادر خواهد شد.

کمبود 14 هزار نیروى انسانى 
در آموزش و پرورش استان

انتخاب رئیس و  هیئت رئیسه اتاق تعاون استان 

فرودگاه کاشان ساالنه 36 میلیارد ریال 
هزینه دارد

از سرگیرى فعالیت 
پاالیشگاه صدرا نفت پارسیان

پس از وقفه 2 ساله صورت گرفت؛ 

چهارمین دادگاه جرائم اقتصادى اصفهان برگزار شد

افزایش دوباره قیمت مرغ در اصفهان

قاچاقچیان «ایمپلنت هاى اسکلتى» 
پاى میز محاکمه

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان گفت: اعضاى باندى 
که با وارد کردن کاغذهاى مخصوصى به رنگ ســبز 
وسیاه و تبدیل آنها به اسکناس هاى 100 دالرى، قصد 
به هم ریختن بازار ارز داشــتند، در عملیات کارآگاهان 

پلیس آگاهى استان شناسایى و دستگیر شدند.
سعید ســلیمیان اظهار کرد: در تحقیقات صورت گرفته 
مشــخص شــد اعضاى این باند، اقدام به وارد کردن 
کاغذهاى مخصوصى به رنگ هاى ســبز و سیاه کرده 
و هر برگ از کاغذهاى مذکور را به عنوان اســکناس 
100 دالرى بــه مبلغ چهــار میلیون ریــال به فروش 

مى رساندند.
 وى خاطر نشــان کرد: فروشــندگان دالرهاى مذکور 
در هنگام فروش مدعى بودند با اســتفاده از دستگاهى 
مخصوص و یک ترکیب شــیمیایى خاص، الیه بسیار 

نازکى از روى کاغذها محو شده و 100 دالرى با کیفیت 
بسیار باال به دست مى آید که تشخیص جعلى بودن آن 

براى شهروندان عادى امکانپذیر نخواهد بود.
به گفته رئیس پلیس آگاهى اســتان، این نوع کاغذها و 
دستگاه هاى مخصوص تبدیل آنها به دالرهاى تقلبى، 
به قصد به هم ریختن بازار ارز توسط اعضاى این باند از 

طریق مرزهاى غربى کشور وارد شده است.
وى افزود: ســرانجام با اقدامات ویژه کارآگاهان، چهار 
نفر از اعضاى این باند شناسایى و طى هماهنگى با مقام 
قضائى در یک عملیات غافلگیرانه دســتگیر شدند.این 
مقام انتظامى گفت: در بازرســى از مخفیگاه متهمان، 
384 برگ کاغذ سبز و 126 برگ کاغذ سیاه مخصوص، 
قبل از اینکه به اسکناس هاى 100 دالرى تبدیل شوند، 

کشف شد.

نمایندگان مســتعفى اصفهان دیــروز در صحن علنى 
مجلس حضور پیدا کردند.

نماینده مردم شاهین شــهر،میمه و برخوار در مجلس 
شوراى اســالمى گفت: در صورت مصوب شدن ستاد 
احیاى زاینده رود، نمایندگان مستعفى اصفهان از استعفا 

صرف نظر مى کنند.
 حسینعلى حاجى دلیگانى افزود: نمایندگان مستعفى تا 
مصوب شدن این ستاد، استعفاى خود را پس نمى گیرند 

و در صورت مصوب نشدن، استعفایشان در دستور کار 
مجلس خواهد ماند.

وى گفت:با توجه به اســتعفاى نماینــدگان اصفهان، 
دولت قول داده اســت موضوع تشکیل ســتاد احیاى 
زاینده رود را مصــوب کند.حاجى تأکیــد کرد: پس از 
مصوب شــدن ســتاد احیاى زاینده رود، مســئله آب 
کشاورزى، آب آشــامیدنى و محیط زیست قابل حل و 

پیگیرى است. 

انهدام باند فروش دالرهاى «سبز و سیاه» 

نمایندگان مستعفى اصفهان به مجلس رفتند

شــهرام ناظرى بــا همراهى گــروه مولوى در 
اصفهان روى صحنه مى رود و «نواى گذشته» 

را زنده مى کند.
این اجرا پنجم و ششم دى ماه ساعت 20 در تاالر 
رودکى اصفهان میزبان دوســتداران موسیقى 
خواهد بود و شــهرام ناظرى به اجراى قطعات 

نوستالژیک مى پردازد.
عالقــه مندان بــراى تهیه بلیــت مى توانند به 
ســایت  rasaconcert.com مراجعــه

 کنند.

شهرام ناظرى 
در اصفهان مى خواند
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نگار جواهریان در پســتى در صفحه شــخصى اش،  به تمجیــد از خصلت هاى مثبت 
همسرش، رامبد جوان  پرداخت.

جواهریان نوشت:  «در فیلم "پریدن از ارتفاع کم" فکر مى کردم رامبد نمى آید و وقتى 
آمد خوشحال شــدم. پذیرفتن این نقش،  براى کسى که تمام عمرش براى شاد کردن 
مردم تالش کرده این را ثابت مى کند که حدى از درك عمیق درد در او هست که تصمیم 
گرفته کامًال راهش را برعکس برود. براى همین انتخاب هایش معموًال شادبودن است 
و این شــکل کار را پذیرفتن خیلى قابل احترام است. به نظرم ویژگى استثنایى اوست. 
اصوًال آدمى اســت که خیلى دقیق مى داند چه مى خواهد. بــراى من این خیلى جالب 
است. از معدود کسانى است که از بیرون اینطور به نظر نمى رسد  اما براى خودش کامًال 

مشخص است.»

«همه مى دانند» دومین درام و یکى از ده فیلم پرفروش 
سینماى اسپانیا در سال 2018 است.

«همه مى دانند» پس از نمایش در افتتاحیه هفتادویکمین 
دوره جشــنواره فیلم کن و اکران عمومى در سینماهاى 
فرانسه، از تاریخ 14 سپتامبر در سینماهاى اسپانیا اکران 
خود را آغاز کرد. این فیلم با بازى دو چهره مطرح سینماى 
اسپانیا یعنى «خاویر باردم» و «پنه لوپه کروز» در نهایت به 
فروش 3/5 میلیون دالرى در گیشه سینماى اسپانیا دست 
یافت تا یکى از ده فیلم پرفروش داخلى گیشه سینماى 

اسپانیا در سال 2018 نام بگیرد. 
ساخته اسپانیولى زبان فرهادى در جوایز سینمایى «گویا» 

موسوم به اسکار سینماى اســپانیا نیز در هشت بخش از 
جمله بهترین فیلم و کارگردانى نامزد کسب جایزه شده و 
قرار است از تاریخ 8 فوریه 2019 (19 بهمن) به صورت 

گسترده در آمریکا اکران شود. 
به گزارش «ایسنا» به نقل از «اسکرین»، کمدى ورزشى 
«قهرمانان» به کارگردانى «خاویر فســر» که امسال به 
عنوان نماینده سینماى اسپانیا در شــاخه بهترین فیلم 
خارجى جوایز اسکار انتخاب شد و نتوانست به فهرست 
کوتاه نامزدهاى این شاخه راه یابد، با فروش 21/6 میلیون 
دالر به عنوان پرفروش ترین محصول داخلى ســینماى 
اسپانیا در سینماهاى این کشور در سال جارى میالدى نام 

گرفت. این فیلم درباره یک مربى بسکتبال است که پس 
از ارتکاب جرم به انجام خدمات عمومى محکوم مى شود و 
باید یک تیم بسکتبال متشکل از معلوالن ذهنى را هدایت 
کند. این فیلم با بازى بسیارى از بازیگران آماتور و داراى 

معلولیت ساخته شده است.
در میان ده فیلم پرفروش داخلى سینماى اسپانیا تنها فیلم 
«همه مى دانند» و «دفترچه ســارا» (5/9 میلیون دالر) 
آثارى درام هستند و ســایر آثار در ژانر کمدى قرار دارند. 
هم اکنون رکورددار فروش آثار داخلى سینماى اسپانیا در 
تمام ادوار با 70 میلیون دالر در اختیار کمدى «رسوایى 

اسپانیایى» قرار دارد که در سال 2014 اکران شد. 

تاریخ پخش سریال «رقص روى شیشه» مشخص شد. 
این سریال تا اواسط دى ماه در شــبکه نمایش خانگى 

توزیع خواهد شد.
قرار اســت در روزهاى آینده پروانــه نمایش مجموعه 
«رقص روى شیشه» که فیلمبردارى آن بدون وقفه و با 
برنامه ریزى دقیق در حال پیشروى است، صادر شود و 
مراحل بازبینى قسمت هاى ابتدایى در حال انجام است 
و بالفاصله پس از دریافت پروانه نمایش، اقدامات الزم 
براى توزیع سریال در هفته هاى آتى صورت مى پذیرد 
و با برنامه ریزى صورت گرفته، این مجموعه پرستاره از 

اواسط دى ماه به شبکه نمایش خانگى خواهد آمد.

حدود 50 درصد از فیلمبردارى «رقص روى شیشــه» 
انجام شده و همه بازیگران مقابل دوربین قرار گرفته اند 
و به نظر مى رسد فیلمبردارى این مجموعه تا فروردین 
سال آینده ادامه داشته باشد و پس از آغاز عرضه سریال، 
همزمان قسمت هاى جدید نیز آماده شده و براى توزیع 

به شبکه نمایش خانگى خواهد آمد.
در حال حاضر هم ساخت قطعات موسیقى این مجموعه 
در حال انجام است و همچنین اقالم تبلیغاتى مربوط به 
مجموعه در مراحل ساخت قرار دارد تا به زودى جزئیات 
جذاب ترى از هنرمندان عرصه موسیقى نیز منتشر شود. 
بهرام رادان، مهرداد صدیقیان، امیر آقایى، میترا حجار، 

مهتاب کرامتى، هدى زین العابدین، حامد کمیلى، ستاره 
اسکندرى، بیتا فرهى، سحر قریشى، همایون ارشادى، 
ترالن پروانه، علیرضا زمانى نسب، ابوالفضل میرى، جواد 
یحیوى، احسان عباسى، بیژن افشــار، عباس توفیقى، 
هانى صالحى، پانته آ کیقبادى، نــگار جعفرى، مجتبى 
واشیان، دلساکریم زاده، احسان سعادتى، دانیال کریمى  
و حسین شمس رضوى در این مجموعه به ایفاى نقش 

مى پردازند.
فیلمنامــه «رقص روى شیشــه» براســاس طرحى از 
ابوالفضل کاهانى و به قلم طال معتضدى نوشته شده که 

فضایى عاشقانه و اجتماعى دارد.

پیش تولید مجموعه تلویزیونى «فوق لیسانســه ها» به کارگردانى ســروش صحت و 
تهیه کنندگى رضا جودى از اسفندماه سال جارى شروع مى شود.

مجموعه «لیسانســه ها» به کارگردانى ســروش صحت در دو فاز (60 قســمتى) به 
تهیه کنندگى رضا جودى ساخته شد که از شبکه 3 به نمایش درآمد. به دلیل استقبال و 
ارتباط مخاطب با این اثر تلویزیونى قرارداد نگارش فصل دوم این مجموعه نیز به سفارش 

گروه فیلم و سریال شبکه 3 منعقد شد.
پیش تولید فصل دوم مجموعه تلویزیونى «لیسانسه ها» با عنوان «فوق لیسانسه ها» از 
اسفندماه سال جارى آغاز مى شود. تمامى بازیگران فصل گذشته این مجموعه در این  
فصل نیز حضور دارند و همچنین با اضافه شدن چند شــخصیت به داستان، بازیگران 

جدیدى براى بازى در «فوق لیسانسه ها» انتخاب مى شوند.
مجموعه «لیسانسه ها» به نویسندگى سروش صحت و ایمان صفایى با بازى بازیگرانى 
چون هوتن شکیبا، امیر کاظمى، امیرحسین رستمى، عرفان برزین، بهنام تشکر، بیژن 
بنفشه خواه، مهران رجبى، متین ستوده، رؤیا میر علمى، کاظم سیاحى، عزت ا... مهرآوران، 

سوگل قالتیان، آتنه فقیه نصیرى، فرید شهریارى در زمستان سال هاى 95 و 96 از شبکه 
3 سیما پخش شد.

مدیران تلویزیون هر چقدر در جریان اکران فیلم «عرق سرد» از پخش آنونس هاى 
آن خوددارى کردند و اعتراضات نســبت به حساسیت شان به باران کوثرى را به جان 
خریدند، حاال ظاهراً کوتاه آمده اند. به نظر مى رســد دیگر این حساسیت منفى از بین 
رفته یا دستکم کاهش یافته است. گواه این ادعا پخش بى دردسر آنونس هاى دو فیلم 

اخیر او، «آستیگمات» و «بى نامى» از شبکه هاى مختلف هستند.
به گزارش «بانى فیلم»، «خنده هاى آتوسا»، «کوچه بى نام»، «جامه دران»، «عصبانى 
نیستم»، «شنل» و... از جمله فیلم هاى اخیر باران کوثرى بوده اند که تیزرهاى آنها 
به تیر غیب تلویزیون گرفتار و مشمول ممیزى تصاویر این بازیگر شد و یا اصًال اجازه 
پخش نگرفت. پاییز امسال در جریان اکران «عرق سرد» هم تلویزیون به هیچ وجه زیر 

بار پخش تصاویر این بازیگر در قالب آنونس هاى فیلم مذکور نشد. 
اما گویا تلویزیون فعًال بى خیال ادامه چالش خود با این بازیگر شده است. تیزر دو فیلم 
روى پرده او «آســتیگمات» و «بى نامى» بدون حاشیه سازى و شرط گذارى خاصى 
این روزها در شبکه هاى مختلف دیده مى شوند آن هم بدون کات خوردن تصاویر این 

بازیگر و حتى در زیرنویس هایى تبلیغاتى نیز نام او درج مى شود.
جالب اینجاســت که خود او ترجیــح داده این 

مســئله را در ســکوت برگزار کند و وارد 
جزئیاتش نشود. حاال همین نحوه مواجهه 

باران کوثرى با رفعت تلویزیون، زیر 
ذره بین تعــدادى از کاربران فضاى 
مجازى قرا گرفته اســت. بعضى از 
مردم از کوثرى جویاى این هستند 
که چــرا وقتى تصاویرش توســط 

تلویزیون کات مى خورد، 
صداى اعتراضش بلند 

بود اما حاال چیزى
 نمى گوید.

مجموعه تلویزیونى «مّر قانون» ویژه نوروز 98 به کارگردانى محمدحســین لطیفى 
ساخته مى شــود. بنا بر این گزارش، «مّر قانون» که پیش از این «حوزه استحفاظى» 
نام داشت، با مضمونى طنز و در 15 قسمت براى شبکه 3 سیما در دست تولید است و 

مهران غفوریان یکى از بازیگران اصلى آن خواهد بود.
داســتان این ســریال را که احتماًال باز هم نام آن تغییر خواهد کرد، امیرعباس پیام 
نوشته که پیش از این نگارش فیلمنامه ســریال هایى نظیر «آنام» و «مأمور بدرقه» 
را در کارنامه خــود دارد. از مهــران مهام مجموعــه «بى همگان» کــه ملودرامى 
اجتماعى اســت در 50 قسمت توســط علیرضا کاظمى پور و ســعید جاللى در حال 

نگارش است.

منتظر یک مجموعه پرستاره در شبکه نمایش خانگى باشید

شمارش معکوس براى  توزیع 
«رقص روى شیشه» 

آغاز پیش تولید «فوق لیسانسه ها» از اسفند

تمجید نگار جواهریان از  رامبد جوان

اکران فیلم سینمایى «دینامیت» به کارگردانى مسعود اطیابى و تهیه کنندگى ابراهیم 
عامریان به دلیل ترافیک اکران فیلم ها در سال 97 به سال 98 موکول شد.

ابراهیم عامریان در ارتباط با آخرین وضعیت این فیلم سینمایى در گفتگو با «صبا» عنوان 
کرد: فیلم سینمایى «دینامیت» مدتى است آماده نمایش شده و در انتظار بهترین زمان 
ممکن براى اکران است. وى در ادامه افزود: به دلیل ترافیک اکران در سال 97، به احتمال 

زیاد اکران فیلم به سال 98 موکول خواهد شد.
پژمان جمشیدى، احمد مهرانفر، نازنین بیاتى، زیبا کرمعلى و محسن کیایى در «دینامیت» 
به ایفاى نقش مى پردازند. پیش بینى مى شــود این فیلم سینمایى با توجه به مضمون 
کمدى و ترکیب بازیگرانــش از فیلم هاى موفق در اکران باشــد. «دینامیت» دومین 

همکارى مشترك اطیابى و عامریان بعد از  تجربه موفق «تگزاس» است.

انفجار «دینامیت» در سال 98!

لطیفى کارگردانى مى کند، غفوریان بازى!

فیلم ســینمایى «اژدر» تازه ترین ساخته رضا سبحانى 
با پایان مراحل فنى آماده نمایش شد. این اثر سینمایى 
که ششــمین فیلم بلند ســبحانى پس از آثــارى نظیر 
«خاك سرد» و «زیستن» است یک کمدى اجتماعى و 
خانوادگى است که تعداد زیادى از بازیگران مطرح در آن 

مقابل دوربین رفته اند.
فیلمبردارى این ساخته سینمایى پس از یک پیش تولید 
تقریبًا طوالنى در اواخر اســفندماه 96 فیلمبردارى آن 

پایان یافت.
عالوه بر ایــن «اژدر» یکى از آخرین آثارى اســت که 
شــادروان لوون هفتوان در آن به نقش آفرینى پرداخته 
اســت. بهاره رهنما، میرطاهر مظلومى، على انصاریان، 
نعیمه نظام دوســت، شهره لرستانى، شــادروان لوون 
هفتوان،  نادر ســلیمانى، نصرا... رادش، محمد شیرى، 
یوسف صیادى، آذین رئوف و آرش نوذرى و... در این فیلم 

کمدى خانوادگى به ایفاى نقش پرداختند.
دو چهره جنجالى و حاشیه ساز فضاى مجازى یعنى رضا 
پرستش (مشهور به بدل لیونل مسى) و دى جى حسین 

فسنقرى نیز در «اژدر» به ایفاى نقش پرداخته اند.
در خالصه داســتان این فیلم آمده است: «اژدر» روایت 
مرد فقیر و تنگدســتى اســت که به یکبــاره قدرت و 

توانمندى منحصر به فردى پیدا مى کند.

تصویربردارى سریال «ستایش3» به کارگردانى سعید 
سلطانى و تهیه کنندگى آرمان زرین کوب این روزها در 
جنوب تهران با بازى داریوش ارجمند و مهدى سلوکى 

پیگیرى مى شود.
اســدا... یکتا که پیش تر در ســریال هاى «آپارتمان»، 
 «(+O)هزاران چشم»، «داستان یک زندگى»، «اُ مثبت»
و... به ایفاى نقش پرداخته بود یکى از بازیگران جدید این 

سریال است که به تازگى مقابل دوربین رفته است. 
سکانس هاى مربوط به تهران تا دو ماه دیگر تمام مى شود 
و بعد از آن گروه راهى شــمال کشــور، بندرعباس و... 
مى شوند و در پایان نیز سکانس هاى فینال را در تهران 
مقابل دوربیــن مى برند. همچنین تدویــن به صورت 

همزمان در حال انجام است. 
نرگس محمدى، مهدى سلوکى ، داریوش ارجمند، کیهان 
ملکى، شهرام پوراسد، فریبا نادرى، الله مرزبان، رضا داود 
نژاد، فرهاد جم و مهدى میامى از بازیگران فصل ســوم 

«ستایش» هستند. 
فصل یک و 2 «ستایش»، در سال هاى 90 و 92 از شبکه 
3 سیما پخش شــد. نرگس محمدى، داریوش ارجمند، 
مهدى سلوکى، زهرا سعیدى، ســیما تیرانداز، محمود 
عزیزى، مهدى پاکدل، حدیث میرامینى و... از بازیگران 

فصل هاى پیشین این سریال بودند.

پیش تولید فیلم ســینمایى «ملودیکافه» با اتمام مراحل 
نگارش فیلمنامه به زودى آغاز مى شود.

فیلم ســینمایى «ملودیکافه» (نام موقت) پس از دریافت 
پروانه ســاخت و اتمام مراحل پایانى نگارش فیلمنامه که 
حدود یکســال به طول انجامید به زودى وارد مرحله پیش 

تولید خواهد شد. 
در خالصه داستان این فیلم آمده است: «سینما و موسیقى هر 

وقت توى جاى درست به هم رسیدن جادو اتفاق افتاده...»
تهیه کنندگى «ملودیکافه» را منیژه حکمت بر عهده دارد و 
فیلمنامه آن را نیز مهراب قاسم خانى نوشته است، بزرگمهر 
حســین پور هم به عنوان مدیر هنرى در این پروژه فعالیت 

دارد. سایر عوامل فیلم به مرور زمان معرفى خواهند شد. 
مهراب قاســم خانى درباره این اثر در صفحه شخصى اش 
نوشت: «فیلم ســینمایى "ملودیکافه" نام موقت پس از 
دریافت پروانه ساخت و اتمام مراحل پایانى نگارش فیلمنامه 
که حدود یکســال به طول انجامید و در صورت عدم قتل 
نویسنده به دســت تهیه کننده، به زودى وارد مرحله پیش 
تولید خواهد شــد. در خالصه داستان این فیلم چیز خاصى 
نیامده جز اینکه سینما و موسیقى هر وقت توى جاى درست 
به هم رسیدن جادو اتفاق افتاده.»   تهیه کننده این فیلم منیژه 
حکمت و نویسنده فیلمنامه مهراب قاسم خانى است. مدیر 

هنرى هم بزرگمهر حسین پور است. 

بازیگران جدید به 
«ستایش 3» پیوستند

«اژدر» به دنبال ترکاندن 
گیشه!

همکارى مهراب قاسم خانى 
با منیژه حکمت

«همه مى دانند» اصغر فرهادى، دومین درام پرفروش اسپانیا

تلویزیون دیگر به باران کوثرى گیر نمى دهد!
 اینجاســت که خود او ترجیــح داده این 

ـئله را در ســکوت برگزار کند و وارد 
تش نشود. حاال همین نحوه مواجهه 

 کوثرى با رفعت تلویزیون، زیر 
ین تعــدادى از کاربران فضاى 
ى قرا گرفته اســت. بعضى از 
 از کوثرى جویاى این هستند 
ــرا وقتى تصاویرش توســط 

یون کات مى خورد، 
ى اعتراضش بلند 

ما حاال چیزى
 گوید.
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  خداحافظ مهدى با تعصب!

فقط 10 گل 
سپاهان 

هوایى  بوده 
است

3396 هم

 سایر بازیکنان
نکته جالب توجه درگیرى همه بازیکنان سپاهان در گل هاى زده 

این تیم است. به جز پیام نیازمند دروازه بان و مهدى کیانى که کمتر اجازه 
نفوذ دارد، تقریبًا تمام بازیکنان سپاهان در نیم فصل نخست روى گل هاى تیم 

تأثیرگذار بوده اند. مهرداد محمدى، سجاد شهباززاده و ساسان انصارى به عنوان عناصر 
هجومى تیم و کمى عقب تر از آنها والدیمیر کومان و محمد کریمى نقش پررنگى در عملکرد 

سپاهان داشتند. محمد کریمى جوان آقاى پاس گل لیگ است و والدیمیر کومان هم در 
بازیسازى و گلزنى براى سپاهان مفید بوده که نمونه اش تک گل بازى با ماشین سازى است 

که توسط او به ثمر رسیده. محمد ایرانپوریان، سعید آقایى، حسن جعفرى، عزت ا... پورقاز، خالد شفیعى و سیاوش 
یزدانى هم شش عنصر دفاعى سپاهان در نیم فصل نخســت بودند که تمام آنها حداقل یک بار یا بیشتر گل زده یا 

پاس گل داده اند. شش گل سپاهان توسط بازیکنان خط دفاعى به ثبت رسیده است. گل ششم به سپیدرود 
توسط ایرانپوریان، گل دوم به ذوب آهن توسط پورقاز، گل اول به پارس جم توسط ایرانپوریان،  گل دوم 

به سایپا توسط خالد شفیعى و تک گل بازى با پرسپولیس توسط پورقاز تنها گل هاى خط دفاع 
سپاهان بودند و تأثیرگذارى به عنوان پاس گل هم روى تعداد بیشترى از این آمار توسط 

خط دفاع به ثبت رسیده است. این آمار بدون شک در لیگ برتر اگر بى نظیر نباشد 
کم نظیر است و نشان از تنوع تاکتیکى و حمله به دروازه حریف با استفاده از 

تمام عناصر موجود دارد.

 نتیجــــــه گیرى
بحث تک روش بودن رســیدن ســپاهان به دروازه حریفان، 

وابستگى تاکتیکى به بازیکن خاص و نداشتن پلن B تقریباً از ابتداى 
فصل مطرح مى شود و این در حالى است که تنها دو تیم توانستند دروازه خود 

مقابل سپاهان را بسته نگه دارند که صنعت نفت و پیکان هستند. دیدار با این دو تیم 
در هفته هاى نخست لیگ انجام شد و سپاهان به دلیل تغییرات زیاد هنوز به هماهنگى 

الزم نرسیده بود. هر دو بازى با تساوى بدون گل به پایان رسید و دو تیمى که توانستند مقابل خط 
حمله سپاهان مقاومت کنند، توانایى رسیدن به دروازه این تیم را نداشتند. استقالل با شش گل خورده، 

پرسپولیس با شش گل خورده و پدیده با هشت گل خورده به عنوان بهترین خط دفاع هاى لیگ برتر هر کدام 
یک بار مقابل قواى تهاجمى سپاهان مغلوب شده و نتوانستند دروازه خود را بسته نگه دارند. این سه تیم به همراه 

ماشین سازى و استقالل خوزستان تنها تیم هایى بودند که فقط یک بار مقابل سپاهان گل خوردند و در 
کنار پیکان و صنعت نفت که دروازه شان بسته ماند قرار گرفتند و هشت تیم دیگر لیگ برتر بین دو تا 

شش گل از سپاهان در هر بازى دریافت کردند. اینکه سرخابى هاى پایتخت یکى از شش گل 
خورده خود در لیگ برتر را از سپاهان دریافت کردند نشان مى دهد حتى بهترین خط 

دفاع هاى لیگ برتر هم نتوانستند خط حمله  طالیى پوشان را متوقف کنند و اگر 
این قدرت حتى به وسیله یک راه و یک پلن باشد آمار نشان از این مى دهد 

که حداقل در لیگ ایران هیچ تیمى توانایى رقابت با آنها را ندارد و 
نمى توان آن را رد کرد.

 مورد ویژه؛ بازى با سایپا
سپاهان در شــرایطى ویژه در هفته یازدهم به مصاف 

سایپا رفت. تیم على دایى آن زمان در اوج آمادگى قرار داشت 
و توانست استقالِل شفر را پیش چشــم تماشاگرانش از جام حذفى 

کنار بزند. در حالى که ســایر مدعیان منتظر بودند ترمز سپاهاِن قلعه نویى 
توسط دایى کشیده شــود و به آمار خوب ســرمربى نارنجى پوشان مقابل وى 

یک بدشانســى بزرگ با محرومیت اســتناد مى کردند، طالیى پوشــان در 
و عمًال تیمى نصفه و و مصدومیت پنج بازیکن خود مواجه شده 

نیمه در اختیار داشــتند. محمــد ایرانپوریان و 
میالد سرلک به دلیل مصدومیت، عزت ا... پورقاز، 

در این بازى حضور مهدى کیانى و مهرداد محمدى هم به دلیل محرومیت 
نداشتند تا سپاهان در این بازى با مشکل در چینش ترکیب اصلى مواجه شود 

ولى برترى قاطع 3 بر صفر در این بازى بیش از پیش نشان داد سپاهان 
یک تیم است و وابسته به بازیکن خاصى نیست.

 مقایسه تعداد گل هاى زمینى و هوایى
سپاهان با 28 گل زده در 15 بازى بهترین خط حمله لیگ 

برتر را تا اینجاى کار در اختیار دارد که برخالف تصورات، تنها 
ده گل از این تعداد را روى بازى هوایى و ضربات سر به ثمر رسانده 

است. گل پنجم و ششم در بازى با سپیدرود توسط شهباززاده و ایرانپوریان، 
گل دوم به ذوب آهن توسط پورقاز، هر دو گل به تراکتورسازى توسط شهباززاده 

و پورقاز، گل دوم به پارس جم توسط استنلى کى روش، گل اول و دوم به نساجى توسط 
استنلى کى روش و شهباززاده، تک گل بازى با استقالل و گل سوم به سایپا توسط استنلى 

کى روش ده گلى بودند که با ضربه سر وارد دروازه حریفان شده و 18 گل دیگر به سایر روش ها به 
ثبت رسیده اند. براى مثال دو گل از روى نقطه پنالتى توسط استنلى کى روش به ثمر رسیده که 

گل سوم به نساجى و گل اول به فوالد هستند. دو گل هم از روى ضربه ایستگاهى مستقیمًا 
وارد دروازه شده است. گل اول به سپیدرود که شهباززاده به ثمر رساند و گل بازى 

با استقالل خوزستان در هفته آخر توسط ساســان انصارى. اگر تنها این 18 
گل را هم به نام سپاهان به ثبت برسانیم و ده گل دیگر را اصًال حساب 

نکنیم بازهم تنها از تراکتورسازى و پدیده در طول فصل مجموع 
گل هاى زمینى و هوایى شان بیشتر از این تعداد است.

 نقش کى روش استنلى
کى روش استنلى توانسته با 9 گل در 13 بازى آقاى گل لیگ باشد. استنلى 

در دیدار با پدیده و در دیدار با استقالل خوزستان به دلیل محرومیت غایب بوده 
است. از این 9 گل استنلى دو گل از روى نقطه پنالتى به ثمر رسیده که مى توانست 

توسط بازیکنان دیگر به ثبت برسد (در بازى با مس در جام حذفى دیدیم که سپاهان پنالتى 
زن خوب کم ندارد) و هفت گل به وسیله ضربات سر در طول سایر بازى ها تنها یک چهارم کل 

گل هاى زده سپاهان را شامل مى شود و این معنى وابستگى به یک بازیکن را نمى دهد.
نکته جالب توجه اینجاست که استنلى در پنج هفته نخست لیگ برتر هیچ گلى براى سپاهان به ثمر نرساند و 

اولین گلش را در هفته ششم برابر پارس جم به ثمر رساند که گل دوم و تساوى بخش تیمش بود. پیش از آن سپاهان 
در پنج بازى 11 گل به ثمر رسانده بود که استنلى هیچ نقش در آن نداشت. استنلى در یکسال حضورش در ذوب آهن و 

یک نیم فصل حضورش در سپاهان نشــان داده هم مى تواند نقش مهاجم کاذب و فضاساز را ایجاد کند و هم به 
عنوان هدف گلزنى ایفاى نقش کند. استنلى فصل گذشته در ذوب آهن یکى از عوامل گل هاى زده باالى 

مرتضى تبریزى بود.
استنلى کى روش در دیدار حساس با پدیده حضور نداشت ولى سپاهان در این بازى موفق شد 

صدرنشین آن روزهاى لیگ برتر را بعد از 13 هفته شکست ناپذیرى از پیش رو بردارد. 
پس وابستگى تاکتیکى به کى روش استنلى رد مى شود.
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بحث تک روشبودن رســیدن ســپاهان به دروازهحریفان،

ً

مورد ویژه؛ بازى با سایپا
سپاهان در شــرایطى ویژه در هفته یازدهم به مصاف 

یپا رفت. تیم على دایى آن زمان در اوج آمادگى قرار داشت 
ست استقالِل شفر را پیش چشــم تماشاگرانش از جام حذفى 

 در حالى که ســایر مدعیان منتظر بودند ترمز سپاهاِن قلعه نویى 
 کشیده شــود و به آمار خوب ســرمربى نارنجى پوشان مقابل وىى

ررررررررررردرردردردردردر در تتمیتدند، طالیى پوشــان یییییییییییییییکک بدشانســى بزرگ با محرو
ووه وه وو و و وه و و وه وه و وه وه وه وازیکن خود مواجه شده عو عو عمًال تیمى نصف وووووووووو

ــتند. محمــد ایرانپوریان و
 دلیل مصدومیت، عزت ا... پورقاز، 

در این بازى حضور ى و مهرداد محمدى هم به دلیل محرومیت 
ا سپاهان در این بازى با مشکل در چینش ترکیب اصلى مواجه شود

3ترى قاطع 3 بر صفر در این بازى بیش از پیش نشان داد سپاهان 
ک تیم است و وابسته به بازیکن خاصى نیست.

مقایسه تعداد گل هاى زمینى و هوایى
5 گل زده در 15 بازى بهترین خط حمله لیگ  8سپاهان با 28

ر را تا اینجاى کار در اختیار دارد که برخالف تصورات، تنها 
 از این تعداد را روى بازى هوایى و ضربات سر به ثمر رسانده 

پنجم و ششم در بازى با سپیدرود توسط شهباززاده و ایرانپوریان، 
وب آهن توسط پورقاز، هر دو گل به تراکتورسازى توسط شهباززاده 

م به پارس جم توسط استنلى کى روش، گلاولو دوم به نساجى توسط
و شهباززاده، تک گل بازى با استقالل و گل سوم به سایپا توسط استنلى 

8د که با ضربه سر وارد دروازه حریفان شده و 18 گل دیگر به سایر روش ها به 
ى مثالدو گل از روى نقطه پنالتى توسط استنلى کىروشبه ثمر رسیده که 

ى و گل اول به فوالد هستند. دو گل هم از روى ضربه ایستگاهى مستقیمًا 
گلبازى ساند ث ه اززاده شه که د د هس ل گلا است ده
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سپاهان توانست در نیم فصل نخست لیگ برتر 
با آمارى فوق العاده و با صدرنشینى به تعطیالت 
برود. سپاهان عالوه بر صدرنشینى، دومین آمار 
تعداد برد بعد از پدیده و همراه با پرســپولیس، 
یکى از دو تیم بدون باخت به همراه پرسپولیس، 
بیشــترین گل زده با اختالف پنج گل نسبت به 
نزدیک ترین رقیب خود یعنى تراکتورسازى (9 
گل بیشتر از پدیده و 11 گل بیشتر از پرسپولیس) 
و چهارمیــن خط دفاع برتر لیگ بعــد از پدیده، 
پرسپولیس و استقالل و البته بهترین تفاضل گل 
توانست قهرمانى نیم فصل را به خود اختصاص 
دهد. با وجود چنین عملکردى شاگردان قلعه نویى 
در مظان اتهام عدم تنوع تاکتیکى، داشتن تنها 
یک راه براى رسیدن به دروازه و البته وابستگى 
بیش از حد به یک بازیکن یعنى کى روش استنلى 
هســتند و منتقدان این تیم عنوان مى کنند اگر 
راه نفوذ از کناره ها بسته شود و اجازه سرزنى به 
مهاجم بلندقامت برزیلى داده نشود سپاهان فلج 
خواهد شد و در نتیجه گرفتن به مشکل مى خورد. 
با یک بررسى آمارى نسبت به 28 گل زده سپاهان 
مى توان صحت و سقم این موضوع را بررسى کرد.

 بازیکنان ذوب آهن که تمرینات خود را از پنج شنبه هفته گذشته در اصفهان از سر گرفته اند و یک نوبت در روز زیر نظر کادر فنى این تیم به تمرین 
پرداخته اند، از امروز دوشنبه در دو نوبت صبح و بعدازظهر به تمرینات بدنسازى و مرور کارهاى تاکتیکى خواهند پرداخت.

از بین بازیکنان ذوب آهن، رضا حبیب زاده، حمید بوحمدان و عارف غالمى که دچار مصدومیت و کشیدگى عضله شده بودند، تمرینات انفرادى 
خود را زیر نظر کادر پزشکى ذوب آهن آغاز کرده اند.

هر سه این بازیکنان از هفته آینده به تمرینات گروهى سبزپوشان اضافه خواهند شد تا باکسب آمادگى الزم، خود را مهیاى همراهى ذوب آهن 
در نیم فصل دوم لیگ برتر و مرحله پلى آف لیگ قهرمانان آسیا کنند.

رحیم زهیوى دیگر بازیکن مصدوم ذوبى ها که دچار آسیب دیدگى رباط داخلى شده تا پایان فصل قادر به همراهى این تیم نیست.

 با وجود نظر علیرضا منصوریان، سرمربى تیم ذوب آهن براى ماندن تیمش در اصفهان، احتمال برگزارى اردو در شهر هاى دیگر براى این تیم 
وجود دارد. تیم فوتبال ذوب آهن در نیم فصل اول لیگ برتر با کسب 13 امتیاز در رتبه چهاردهم جدول قرار گرفت و حاال علیرضا منصوریان، 

سرمربى این تیم قصد دارد در تعطیلى نیم فصل براى تیمش اردو هاى آماده سازى را با شرایط خاصى در نظر بگیرد.
البته نظر منصوریان روى ماندن تیمش در اصفهان است چرا که امکانات داخل این شهر خوب بوده و نیازى به اردو هاى دیگر نیست. هرچند 

در این بین احتمال برگزارى اردوى یک هفته اى ذوب آهن در گرگان یا جزیره کیش وجود دارد.
شاگردان منصوریان فعالً  دو هفته اى را در اصفهان سپرى مى کنند و پس از آن براى برگزارى اردو در کیش یا شهر هاى دیگر تصمیم گیرى 

مى کنند. گفتنى است تیم فوتبال ذوب آهن در تعطیالت نیم فصل اردوى خارجى نخواهد داشت.

باشــگاه ذوب آهن با چند مهاجم خارجى براى 
پیوستن به این تیم مذاکراتى داشته است.

 علیرضامنصوریان، سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن 
که قصد دارد در بازار نقل وانتقاالت زمســتانى 
فعالیت کند، فهرست بازیکنان مدنظرش را در 

اختیار مدیران باشگاه قرار داده است.
ذوبى ها در اولین اقــدام با ادى هرناندز، مهاجم 
خارجى خود قطــع همکارى کردنــد. در این 
راســتا، منصوریان به دنبال جذب یک مهاجم 
خارجى اســت و در این بین با چنــد گزینه هم 
مذاکره کرده اند. شنیده مى شود مسئوالن باشگاه 
ذوب آهن با چند مهاجم غنایى و برزیلى مذاکراتى 
داشتند و آنها طى چند روز آینده به اصفهان سفر 
مى کنند تا در تست هاى این تیم شرکت کرده و در 

صورت تأیید توسط کادرفنى قرارداد امضا کنند.
خبر دیگر نقل وانتقاالتــى از ذوب آهن اینکه، در 
فهرستى که منصوریان به مدیران داده نام هیچ 
بازیکنى براى جدا شــدن وجود ندارد و به نظر 
مى رسد ذوبى ها در نیم فصل فقط بازیکن جدید 
اضافه کنند. به نظر مى رسد سرمربى ذوبى ها به 
بازیکنان فعلى تیمش اعتقاد زیادى دارد و اعالم 
کرده قصد ندارد با هیچ کدام از آنها قطع همکارى 
کند، مگر اینکه بازیکنى خــودش بخواهد جدا 
شود. گفتنى اســت که هنوز هیچ بازیکنى قصد 

جدایى ندارد.
خبر دیگر اینکه، تیــم فوتبال ذوب آهن با خارج 
شــدن نام رحیــم زهیــوى و ادى هرناندز از 
فهرستش فعًال ســه جاى خالى براى بازیکنان 
جدید دارد. از باشــگاه ذوب آهن خبر مى رسد 
منصوریان قصد دارد از همه این ســه سهمیه 
استفاده کند. با این شــرایط باید منتظر حضور 
ســه بازیکن جدید در این تیم براى نیم فصل 

دوم باشیم.

خارجى هاى جدید
 در مسیر سبز

اردوى ذوب آهن  در کیشبازگشت مصدومان ذوب آهن  بازگشت مصدومان ذوب آهن  

رضا قوچان نژاد، مهاجم ســابق تیم ملى و حال حاضر آپوئل قبرس 
به احتمال زیاد در نیم فصل دوم در لیــگ برتر ایران توپ خواهد زد. 
قوچان نژاد دو پیشنهاد جدى از لیگ برتر دارد که مربوط به پرسپولیس 
و تراکتورسازى است و اگر اتفاق خاصى نیافتد به یکى از این دو تیم 
خواهد پیوست. برانکو ایوانکوویچ اعتقاد خاصى به بازى قوچان نژاد 

دارد و مى خواهد با جذب این بازیکن خط حمله تیمش را تقویت کند.
از طرفى تراکتورسازان هم که مقدمات بازگشت استوکس را فراهم 
کردند، هنوز یک جاى خالى در خط حمله خود احســاس مى کنند که 
قصد دارند آن را با مهاجم سابق تیم ملى پر کنند. تراکتورسازى با جذب 
دژآگه، شجاعى و حاج صفى در پنجره تابستانى سه  بازیکن با تجربه 
تیم ملى در جام جهانى را به خدمت گرفته است و حضور قوچان نژاد در 
این تیم مى تواند این ترکیب را جذاب تر کند. باید دید در نهایت مهاجم 

ایرانى آپوئل چه تصمیمى براى آینده فوتبالى خود خواهد گرفت ولى 
احتمال قریب به یقین قرمزپوش بــودن او در نیم فصل دوم در لیگ 

ایران است.

هافبک سابق سپاهان و تراکتورسازى با انتشــار متنى خداحافظى رسمى خود از 
دنیاى فوتبال را اعالم کرد.

مهدى کریمیان که سابقه حضور در تیم هاى سپاهان، استقالل و تراکتورسازى 
را در کارنامه دارد، با انتشار متنى از دنیاى بازى فوتبال رسماً کنار رفت و به دنبال 

حضور در جرگه مربیان است.
کریمیان که جزو بازیکنانى بود که با اعالم مشــکل در کارت پایان خدمتشان 

روزهاى عجیبى را پشت سر گذاشت و در نهایت مجبور شد با فسخ قراردادش با 
تراکتورسازى، راهى فجرسپاسى شود تا دوران سربازى اش را پشت سر بگذارد، اکنون 

در 37 سالگى رسمًا خداحافظى خود از دنیاى بازیگرى را طى متنى اعالم کرد:
«به نام حق

گاهى همه چیز آنقدر ســریع اتفاق مى افتد که فرصتى براى یــک خداحافظى خوب پیدا 
نمى کنى

هر چند سالم سرآغاز دردناك خداحافظى اســت ولى بگذارید این خداحافظى به امید پیش 
بودن سالمى نو باشد.

در خداحافظى زبان قاصر اســت، خصوصًا حــاال که زمان آویختن کفش هایى اســت که
 سال هاى متمادى همراهم بودند.

در مکتب شاهین رشد کردم، با سبز قباهاى اصفهان(ذوب آهن) با اصول حرفه اى فوتبال آشنا 
شدم، با برق شیراز هفتاد ساله به تیم ملى رسیدم، با سپاهان طالیى هتریک قهرمانى را رقم 
زدیم، با پرشورهاى دیار آذربایجان جام حذفى را به ارمغان آوردیم، با استقالل بهترین نتایج 

در شروع لیگ و با تنها تیم شهید دنیا(فجر سپاسى) براى کشورم خدمت کردم.
فوتبال بــه من چیزهاى زیــادى داد، روزهاى خوش فراوان و باعث شــد با انســان هاى 
فوق العاده اى آشــنا شــدم و همواره با تکیه بر باورهاى قلبى خودم راه را بپیمایم، در این 
سال ها لحظات و احساســاتى باور نکردنى و تکرار نشدنى را تجربه کردم و همیشه منش و 

اخالق ورزشى را در سر لوحه کارم قراردادم.
بر خود الزم مى بینــم از تمام مربیــان، مدیــران، داوران، بازیکنان، تیم هاى پزشــکى 
و پشــتیبانى، عزیزان گرامى در رســانه ها و هواداران عزیز و گرامى که قطعًا فوتبال بدون 
آنها معنایى نخواهد داشــت که همگى در پیشــرفت این کمترین، نقش بسیارى داشتند، 

سپاسگزارى کنم.
خوشحالم از اینکه از خود ردى به جا گذاشتم، از این پس بخش دوم زندگى من آغاز خواهد 

شد و امیدوارم بتوانم بدون کمک پاهایم هم کارهاى خوبى انجام دهم.» 

هدى با تعصب!

کیشآهن  در کیش در کیشآهن در آهن  در کیشهن

ى با انتشــار متنى خداحافظى رسمى خود از 

تیم هاى سپاهان، استقالل و تراکتورسازى 
لبال اى بازى فوتبال رسماً کنار رفت و به دن

 اعالم مشــکل در کارت پایان خدمتشان 
ت و در نهایت مجبور شد با فسخ قراردادش با 

د تا دوران سربازى اش را پشت سر بگذارد، اکنون
کرد:  ز دنیاىبازیگرىرا طى متنىاعالم

 مى افتد که فرصتى براى یــک خداحافظى خوب پیدا 

فظى اســت ولى بگذارید این خداحافظى به امید پیش 

صوصًا حــاال که زمان آویختن کفش هایى اســت که

با اصولحرفه اى فوتبال آشنا  اهاى اصفهان(ذوب آهن)
 ملى رسیدم، با سپاهان طالیى هتریک قهرمانى را رقم 
استقالل بهترین نتایج را به ارمغان آوردیم، با جام حذفى

سپاسى) براىکشورم خدمت کردم. (فجر
د، روزهاى خوش فراوان و باعث شــد با انســان هاى 
با تکیه بر باورهاى قلبى خودم راه را بپیمایم، در این  ره
کردنى و تکرار نشدنى را تجربه کردم و همیشه منش و 

راردادم.
ـان، مدیــران، داوران، بازیکنان، تیم هاى پزشــکى 
ــانه ها و هواداران عزیز و گرامى که قطعًا فوتبال بدون 
گى در پیشــرفت این کمترین، نقش بسیارى داشتند، 

 گذاشتم، از این پس بخش دوم زندگى من آغاز خواهد 
هایم هم کارهاى خوبى انجام دهم.» 

قطعاً سرخ،  اما کدام سرخ؟

 استقالل تهران که فصل گذشته نتایج خوبى با وینفرد شفر، سرمربى 
آلمانى خود کسب کرد در پنجره تابســتانى با خروج تعداد زیادى از 
بازیکنان کلیدى خود از جمله امید نورافکن، امید ابراهیمى، ســرور 
جپاروف ، مجید حسینى و مامه تیام روبه رو شد و نفرات جایگزین هم 
نتوانستند جاى خالى جدا شــده ها را پر کنند تا آبى پوشان نیم فصل 

پرنوسانى را پشت سر بگذارند.
استقالل قصد دارد در پنجره زمســتانى تا حد زیادى مشکالت خود 
را برطرف کند و نفراتى را به خدمت بگیرد کــه بتوانند این تیم را به 
روزهاى اوج خود برگردانند و بازگشت بازیکنان جدا شده هم بخشى 

از برنامه نقل و انتقاالتى آبى پوشان است.
پیش از این بازگشت سرور جپاروف ، هافبک ازبکستانى به جمع آبى ها 
مطرح شــده بود، این انتقال تقریبًا قطعى است و حاال صحبت هاى 

جدى از بازگشت نورافکن به استقالل مطرح شده است.
نورافکن شرایط خوبى در شارلوا ندارد و در اکثر دیدارهاى تیمش حتى 

در فهرست 18 نفره هم قرار نمى گیرد و اکثراً سکونشین بوده است.
ســایت walfoot در گزارشى نوشته سرمربى شــارلروا در پستى 
که نورافکن بــازى مى کند، چند گزینــه دیگر در اختیــار دارد که 
همین مسئله باعث مى شــود او کم به بازى گرفته  شود. در بخشى 
از این گــزارش همچنین عنوان شــده قابلیت هــاى نورافکن در 
قیاس با قلــى زاده، دیگر ایرانى تیــم که خــودش را مطرح کرده 
بیشتر است اما به دلیل نیاز نداشتن مربى، کار براى نورافکن دشوار 
شده است. به همین دلیل شــاید نورافکن در زمستان از شارلروا جدا 

شود.
با این تفاســیر کار استقاللى شــدن نورافکن راحت تر از قبل شده و 
احتمال دارد به زودى او را در جمع شاگردان شفر ببینیم. امید نورافکن 
که این روزها با بازوبند کاپیتانى تیم امید در جمع شــاگردان زالتکو 
کرانچار براى حضور در المپیک مى جنگدد، باید دید در نقل و انتقاالت 

زمستانى بار دیگر پیراهن آبى را برتن خواهد کرد یا خیر.

 استقالل دوباره نورانى مى شود!
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حصر وراثت
محمود بهمنى جونقانى داراى شناســنامه شــماره 137 به شــرح دادخواست به کالسه 
2896/97 ح 10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عادل بهمنى جونقانى بشناســنامه 1271351625 در تاریخ 8/26 /97 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک همسر 
دائمى و پدر و مادر به نام هاى ذیل: 1- محمود بهمنى جونقانى ش ش 137 (پدر متوفى) 
2- زهره محمدى ش ش 37 (مادر متوفى) 3- نعیمه قربانى بوانى ش ش 5100183004 
(همسر متوفى) والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 323425 

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/104
حصر وراثت

علیرضا پورقربان داراى شناسنامه شماره 1058 به شرح دادخواست به کالسه 2895/97 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم 
پیکرى بشناسنامه 34967 در تاریخ 97/6/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و همسر به اســامى: 1- جواد پورقربان 
به شماره شناسنامه 3053 نســبت با متوفى فرزند 2- جعفر پورقربان به شماره شناسنامه 
1753 نسبت با متوفى فرزند 3- جمال پورقربان به شــماره شناسنامه 15031 نسبت با 
متوفى فرزند 4- علیرضا پورقربان به شــماره شناسنامه 1058 نســبت با متوفى همسر 
والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 323422 شعبه دهم  حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/105
حصر وراثت

محمدعلى طالئى داراى شناسنامه شماره 2968 به شرح دادخواست به کالسه 2847/97 
ح 54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
پروین دائى زاده بشناســنامه 890 در تاریخ 97/5/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پســر و یک دختر به اســامى: 
1- محمدعلى طالئى به ش ش 2968 نسبت با متوفى فرزند 2- فرناز طالئى به ش ش 
2632 نسبت با متوفى فرزند والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 
323400 شعبه 54  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/106

حصر وراثت
محمد آقا عبدالهیان داراى شناســنامه شــماره 11710 به شــرح دادخواست به کالسه 
2851/97 ح 54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اصغر آقا عبدالهیان بشناسنامه 2 در تاریخ 97/8/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و سه دختر و یک همسر 
به اسامى: 1- محســن آقا عبدالهیان به ش ش 211 نسبت با متوفى فرزند 2- محمد آقا 
عبدالهیان به ش ش 11710 نســبت با متوفى فرزند3- هادى آقا عبداللهیان به ش ش 
7149 نسبت با متوفى فرزند 4- زهره آقا عبداللهیان به ش ش 581 نسبت با متوفى فرزند 
5- سمیه آقا عبدالهیان به ش ش 384 نســبت با متوفى فرزند 6- اعظم آقا عبداللهیان 
به ش ش 173 نسبت با متوفى فرزند 7- سکینه قاسمى جلمرزى به ش ش 19 نسبت با 
متوفى همسر والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 324364 

شعبه 54  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/107
اخطار اجرایى

شــماره: 160/97به موجب رأى شــماره 133 تاریــخ 97/2/3 حوزه 2 شــوراى حل 
اختالف شهرســتان زرین شــهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیــه وحید رحیمى 
فرزند محمدرضا شغل: بازنشســته نشــانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 99/000/000 ریال بابت چک شــماره 619445- 93/7/5 به مبلغ 20/000/000 
ریال و چک شــماره 1973/338023- 93/10/25 به مبلغ 20/000/000 ریال و چک 
شــماره 338022 /1973- 93/11/25 بــه مبلــغ 20/000/000 ریال و چک شــماره 
1973/338021- 93/12/25 به مبلغ 39/000/000 ریال و پرداخت مبلغ 1/237/500 
ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه از سررسید چکها لغایت زمان اجراى 
حکم و پرداخت نیم عشــر اجرائیه در حق صندوق دولت. مشخصات محکوم له: ولى ا... 
باقرى فرزند عباســعلى نشانى: چرمهین بلوار امام دکتر شــریعتى منزل باقرى. 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 ترتیبــى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفا 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: 324125 شعبه 2 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان  (مجتمع شماره یک)/10/108

ابالغ وقت دادرسى
خواهان مهدى محمدى با وکالت آقاى مجید محمدى دادخواســتى به خواسته مطالبه و 
خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشى 
از دادرســى و حق الوکاله وکیل  به طرفیت  آقاى مراد مظاهرى به شوراى حل اختالف 
شعبه 5 امیر آباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1144/97 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/11/6 ساعت 9:30 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 320239/ م الف شعبه 5 امیر آباد 

شوراى حل اختالف نجف آباد /10/109
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى محمدى با وکالت آقاى مجید محمدى دادخواســتى به خواسته مطالبه و 
خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشى 
از دادرسى و حق الوکاله وکیل  به طرفیت  آقاى محســن امیرى به شوراى حل اختالف 
شعبه 5 امیر آباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1145/97 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/11/6 ســاعت 10 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 320222/ م الف شعبه 5 امیر آباد 

شوراى حل اختالف نجف آباد /10/110
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى محمدى با وکالت آقاى مجید محمدى دادخواســتى به خواسته مطالبه و 
خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشى 
از دادرســى و حق الوکاله وکیل  به طرفیت  آقاى بهلول  ظاهرى عبده وندبه شوراى حل 
اختالف شــعبه 5 امیر آباد شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
1146/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/11/6 ساعت 10:30 تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که 
با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلســه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 320233/ 

م الف شعبه 5 امیر آباد شوراى حل اختالف نجف آباد /10/111
 اخطار اجرایى

شــمار479/97 به موجب راى شــماره 602 تاریخ 97/06/11حوزه هفتم شوراى حل 
اختالف شهرســتان گلدشــت که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- مهدى قنبرى 
2- بهمن رحیمى به نشــانى1- مجهول المکان2- امیر آباد- خ بهشــتى –کوى سرو 
پالك 12 محکوم است به مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 570000 
ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 500/000  بابت هزینه نشرآگهى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه وخسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررســید چک 94/12/22 لغایت اجراى حکم 
درحق خواهان و نیم عشــر دولتى.محکوم له: محمد افشــار با وکالت مجید محمدى به 
نشانى: رضوانشهر-شهرك شمالى . خ احســان، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 324100/م الف-شعبه هفتم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد /10/113
 اخطار اجرایى

شــمار721/97 به موجب راى شــماره 864 تاریخ 97/08/24 حوزه هفتم شوراى حل 
اختالف شهرستان گلدشت که قطعیت یافته است. محکوم علیه رضا شاهپورى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به مبلغ 20/095/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
380000 ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 1/800/000 هزینه نشرآگهى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه وخسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  97/6/26 لغایت اجراى 
حکم درحق خواهان و نیم عشر دولتى.محکوم له: محسن داشیان با وکالت مجید محمدى 

به نشــانى: نجف آباد-فارابى جنوبى کوى احسان فرعى 2، ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 324105/م الف-شعبه هفتم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد /10/114
 اخطار اجرایى

شــماره295/97 به موجب راى شــماره 598 تاریخ 97/07/05 حوزه نهم شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه هادى رستمى به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت ماهیانه مبلغ سیصد و چهل هزار تومان 
از مورخه 96/4/3 لغایت 96/12/29 و ماهیانه مبلغ سیصد و شصت هزار تومان از مورخ 
97/1/1 لغایت 97/7/1 ( تاریخ صدور راى)به عنوان نفقه خواهان و ماهیانه مبلغ دویست 
و بیست هزار تومان بابت نفقه فرزندان مشترك به نام ابوالفضل و ماهیانه مبلغ دویست و 
چهل هزار تومان بابت نفقه امیر عباس ،نفقه دو فرزند از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه 
97/4/11 تا پایان سال جارى و نفقه آتیه سالیانه بر مبناى شاخص تورم اعالمى از سوى 
بانک مرکزى افزایش مــى یابد و حق الوکاله وکیل به میزان چهــار میلیون ریال و مبلغ 
پانزده هزار و پانصد تومان به عنوان نیم عشــر دولتى مى باشد.محکوم له: زهرا احمدى 
حیدرى (با وکالت زهرا شمسى) به نشــانى: یزدانشهر-خ اول شرقى(توحید 3)کوى امام 
حســین پالك 6 .ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیــه به محکوم علیه ابالغ 
شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. 323257/م الف-شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /10/115

 مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 970811 ج/4 له آقاى سعید افضلى و علیه آقاى اسماعیل موسوى 
مبنى بر مطالبه مبلــغ 2/129/396/382 ریال بابت محکوم بــه و هزینه هاى اجرایى و 
حق االجراى دولتى در تاریخ 97/10/30 ســاعت 10/30 صبــح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شــش دانگ ملکى به پالك 
ثبتى شماره 1012 فرعى از 13900 اصلى بخش 5 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى ســعید افضلى که اعالم نموده به موجب 
قولنامه به خوانده فروخته اســت و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه مى باشد توسط 
کارشناس رسمى دادگســترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده 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 شد. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت و اال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک مورد نظر واقع 
در اصفهان، خیابان رباط دوم، خیابان استاد شهریار، کوچه دو غزال، گلشن 2، پالك 30 
طبقه همکف بازدید و معاینه نموده و نتیجه مشاهدات و معاینات به شرح ذیل به استحضار 
عالى مى رسد. ضمنًا به جهت اســتماع اظهارات محکوم علیه با ایشان تماس گرفته شد 
که پاسخ نداد. مشخصات ثبتى: مطابق با کپى ســند مالکیت تک برگى به شماره چاپى 
394232- 96/ الف این ملک به صورت شــش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان با پالك 
ثبتى 1012 فرعى از 13900 اصلى مفروز و مجزى شــده از 619 فرعى از اصلى مذکور 
واقع در طبقه همکف به مســاحت 86/85 مترمربع که تراس سقف آن به مساحت 9/23 
مترمربع مى باشد. با قدرالســهم از عرصه و سهم مشاعات و مشرکات طبق قانون تملک 
آپارتمان ها و آیین نامه اجرایى آن داراى ســابقه ثبت و صدور ســند مالکیت است طبق 
سند آپارتمان داراى حق استفاده از پارکینگ مشاعى 1010 فرعى مى باشد. مشخصات 
ساختمانى: آپارتمان در طبقه همکف (60-) از یک ساختمان 2 طبقه قرار گرفته به داراى 
2 اتاق خواب، حمام، توالت، آشپزخانه، سالن مى باشد. کفسازى آن موزائیک، بدنه ها گچ و 
رنگ و قسمتى کاغذ دیوارى فرسوده، چهارچوب فلزى، درب داخلى چوبى، درب خارجى 
آلومینیوم و آهنى، کابینت اپن از جنس سنگ با درب آلومینیوم، آبگرمکن مخزنى، سیستم 
گرمایش بخارى گازى و سرمایش کولر آبى، حیاط با کفسازى موزائیک و بدنه ها آجرنما 
مى باشد. در سرویس ها و آشپزخانه بدنه کاشى و کف سرامیک است. اسکلت ساختمان 
دیوار آجرى باربر و سقف تیرچه بلوك، نما آجر و سنگ مى باشد. پارکینگ به اندازه یک 
خودرو جاى پارك دارد و با طبقه فوقانى مشاع (مشترك) است. انشعابات شهرى آب و گاز 
مشترك و مجزا است. قدمت بنا باالى 15 سال است و مصالح مصرفى معمولى و متوسط 
است.  ارزیابى ملک: با توجه به مشخصات ملک، کیفیت متوسط مصالح مصرفى، موقعیت 
محلى، دارا بودن حیاط با حق استفاده اختصاصى پارکینگ مشاعى، قیمت هاى متعارف 
امالك و ســایر عوامل موثر در قضیه ارزش ششــدانگ آپارتمان مذکور و ملحقات مبلغ 
1/640/000/000 ریال معادل یکصد و شصت و چهار میلیون تومان برآورد و اعالم نظر 

مى گردد. م الف: 295248 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /9/150
تحدید حدود اختصاصى

چــون تحدید حدود ششــدانگ یک بــاب خانه  پــالك شــماره 5126 فرعى مجزى 
شــده ازپالك 3340واقع درعلویجــه یک اصلى بخــش 15 ثبت اصفهــان که طبق 
پرونده ثبتى بــه نام آقــاى مجید اکبر مهــدى گلدره فرزنــد محمــد  در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضــى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت 
اخیرماده 15 قانــون ثبت و برطبــق تقاضاى نامبــرده تحدید حدود ملــک مرقوم در 
روزچهارشــنبه مورخ 97/10/26 ســاعت 9صبح در محل شــروع وبــه عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف بــا تعطیلى عملیات تحدیــد حدودروز بعد انجــام مى پذیرد.

لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 
97/10/03  م الف: 316337  ابوالفضل ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك بخش 

مهردشت/9/412
 ابالغ اخطاریه

آقاى عباس احمــدى کتایونچه به طرفیــت  1- آیت اله میراحمــدى 2- اصغرطالبى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه  به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 425ش 11 ح ثبت و 
وقت رسیدگى به تاریخ3/ 11 / 97 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت 
رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر 
اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . /م الف325878مسئول دفتر شعبه 

11 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 10/122 
ابالغ اخطاریه

آقاى عباس احمدى کتایونچه با وکالت خانم زهراحاجــى دلیگانى به طرفیت  کرم باب 
المراددادخواستى مبنى بر مطالبه  به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 424ش 11 ح 
ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ3/ 11 / 97 ساعت 9:30 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، 
قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه 
نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . /م الف325891مسئول 

دفتر شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /10/123 
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 974202511817228- 97/9/12 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون 
تعیین تکایف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- راى  139660302024001587 مــورخ 1396/02/28 و راى اصالحــى شــماره 
139760302210001080 مورخ 1397/08/23 هیات اول خانم اکرم عزیزى به شماره 
شناســنامه 2385 کدملى 6209556541 صادره از لنجان فرزند قربانعلى بر ششدانگ 
یک باب خانه مفروزى از پالك شــماره 2248/68 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت 
ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف خانم مهرى موسوى. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1397/9/17 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/10/3 م الف: 305273 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /9/236
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 974202511832260- 1397/10/1 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع 
قانون تعیین تکایف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى شماره 139760302210001271 مورخ 1397/09/29 هیات اول آقاى حسین 
فرجام به شماره شناســنامه 140 کدملى 4650442745 صادره از بروجن فرزند رضا بر 
ششدانگ زمین با بناى احداثى به مساحت 1091 مترمربع مفروزى از پالك شماره 405 
فرعى از 2249 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. (مالک 
رسمى). تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/10/3 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/19 م 
الف: 325429 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك جنوب شــرق اصفهان 

10/124/

معاون حمل و نقل سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
گفت: مشکالت تأمین الستیک رانندگان با رایزنى ها و 

اقدامات انجام شده، تا پایان سال حل مى شود.
داریوش امانى در همایش بزرگداشــت روز ملى حمل و 
نقل و راهدارى در اصفهان اظهارکرد: سازمان به شدت به 
دنبال حل مشکالت رانندگان است و همانطور که شاهد 
بودید بحث تأمین الستیک وظیفه سازمان ما نبود اما چون 
دغدغه رانندگان دغدغه ما بود، در این مسئله ورود کردیم.
وى با اشــاره به یکى از دغدغه هاى بزرگ رانندگان در 
حوزه بیمه تأمین اجتماعى و بیمه تکمیلى اظهار کرد: در 
این بخش مقرر شد صندوقى تعریف شود تا براى همیشه 

مشکالت این حوزه برطرف شود.
امانى تصریح کرد: افزایش بهره ورى صنعت حمل و نقل 

یکى از دغدغه هاى ما به شمار مى آید.
وى با بیان اینکه در سال هاى گذشته حجم بار 40 درصد 
افزایش یافته اما ناوگان حمل و نقل 120 درصد رشد کرده 
است، افزود: این توسعه نامتوازن، سفره رانندگان و سایر 

فعاالن صنعت حمل و نقل را کوچک تر کرده است.
معاون حمل و نقل سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
کشور از ثبت سفارش دو میلیون حلقه الستیک خبر داد و 
گفت: پیش بینى مى شود با اقدامات انجام شده، مشکالت 

الستیک رانندگان تا پایان سال حل شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان گفت: 200 
دستگاه اتوبوس شــهرى و تندرو (B.R.T) سال آینده به 

ناوگان حمل و نقل عمومى این کالنشهر اضافه مى شود.
قدرت افتخارى افزود: هزینه خرید این تعداد اتوبوس از محل 
دو هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت تأمین خواهد شد. وى 
با اشاره به اینکه عمر متوســط ناوگان اتوبوسرانى بالغ بر 9 
سال است، اظهارکرد: بسیارى از اتوبوس هاى اصفهان به 
نوسازى و بهسازى نیاز دارد و این موضوع از جمله برنامه ها و 
فعالیت هاى اصلى این مجموعه به شمار مى رود. مدیرعامل 
شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان اضافه کرد: حذف یارانه 
هاى دولتى براى نوســازى ناوگان حمل و نقل شهرى تا 

اندازه اى روند بهبود این خدمات را کند مى کند، با این حال 
در روزهاى اخیر 30 اتوبوس بازسازى شده به ناوگان حمل 
و نقل شهرى این کالنشهر اضافه شد و با احتساب ورود 50 
اتوبوس نو و 30 اتوبوس بازسازى شده قبلى، هم اکنون 110 
اتوبوس با شرایط مطلوب وارد ناوگان حمل و نقل عمومى 
این شهر شده است. وى همچنین به برنامه ریزى این شرکت 
براى راه اندازى اتوبوس براى توانخواهان اشاره کرد و ادامه 
داد: هم اکنون دو دستگاه اتوبوس ویژه معلوالن به همت 
بخش خصوصى براى استفاده افراد توانخواه در ناوگان قرار 
گرفته و 200 دستگاه اتوبوس دیگر نیز قابلیت تبدیل به این 

نوع اتوبوس را دارد. 

برطرف شدن مشکل تأمین 
الستیک رانندگان تا پایان سال

اضافه شدن 200 دستگاه 
اتوبوس به ناوگان حمل و نقل 

رفع تصرف 1000 هکتار 
از اراضى دولتى  اصفهان

بیش از 1000 هکتار از اراضى دولتى اســتان اصفهان 
رفع تصرف شده اســت. معاون امالك و حقوقی اداره 
کل راه و شهرسازي اســتان اصفهان گفت: از ابتداى 
امسال تا کنون، 1100هکتار از اراضى شهرى استان که 
به صورت غیرقانونى آپارتمان سازى و ویالسازى شده 
بود، از تصرف متخلفان خارج شد. حسین ساالري مقدم 
افزود: در این مدت همچنین 1200 سند تک برگى براى 

اراضى دولتى نیز اخذ شده است. 
وى گفت: واگذاري اراضی مورد نیاز شهرها براى احداث 
مدرسه، حوزه، دانشگاه، مسکن، مغازه، مسجد، کارگاه، 
مراکز رفاهی و تفریحی و گورستان از دیگر اقدامات این 

اداره کل در این مدت بوده  است.

 صادرات 196 میلیون دالر کاال 
از کاشان 

مسئول واحد ارزیابى گمرك استان اصفهان مستقر در 
کاشان گفت: کاالهایى با ارزش افزون بر 196 میلیون و 
608 هزار دالر در 9 ماهه سال جارى از این شهرستان به 

مقصد کشورهاى خارجى صادر شده است.
على مراد نوروزى وزن این کاالهاى صادراتى را بیش 
از 129 میلیون و 259 هزار کیلوگرم عنوان کرد و افزود: 
صادرات کاال از کاشــان نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته 25 درصد از نظر ارزشى و 160 درصد از نظر وزن 

افزایش نشان مى دهد. 

خبر

نماینده وزارت امورخارجه در اســتان اصفهان روز یک 
شنبه در نشســت خبرى با اصحاب رســانه با اشاره به 
افزایش نقش جمهورى اســالمى ایــران در تحوالت 
بین المللى و منطقه اى گفت: مى توان برخى همایش ها 
و کنفرانس هاى بین المللى را با توجه به محدودیت هاى 

موجود در تهران به اصفهان منتقل کرد.
علیرضا ســاالریان ادامه داد: در راستاى تبدیل اصفهان 
به مرکز برگزارى ســمینارها و همایش هاى بین المللى 
کشور، ایجاد زیرساخت هایى چون هتل ها، سالن هاى 
اجتماعات مناسب و فراهم آوردن ســایر امور مربوط به 
پشــتیبانى همایش ها مثل آموزش نیروى انسانى الزم 

است.
وى با اشاره به برنامه هاى این نمایندگى در اصفهان بیان 
کرد: برگزارى نشست هسته اى، پیگیرى برگزارى هفته 
فرهنگى اصفهان در پاریس، نشســت مشترك با اتاق 
بازرگانى فرانسه، دیدار با ســفیران دیگر کشورها، دیدار 
با هیئت ســن پترزبورگ، دیدار با مدیران ارشد اینترنتى 
چین، دیدار با وزیر فرهنگ صربستان، دیدار با وزیر امور 
خارجه اسپانیا و سرکنسولگرى روسیه در اصفهان، دیدار 
با معاون سیاست خارجى اروپا، هیئت اقتصادى کره جنوبى 
و مدیرکل وزارت خارجه هند از جملــه برنامه هاى این 

نمایندگى در طول یکسال گذشته بوده است.
ساالریان با اشاره به عملکرد نمایندگى در امور کنسولى 
و صدور روادید گفت:  صــدور روادید فرودگاهى   از350 

روادید در ســال 1391 به صدور حدود 5000 روادید در 
سال 1396 ارتقا یافته است.

نماینده وزارت امورخارجه در استان اصفهان با اشاره به  
میانگین تعداد اسناد بازرگانى، تجارى و دانشجویى که به 

تأیید بخش اسناد نمایندگى وزارت خارجه رسیده تصریح 
کرد: این میزان 25 هزار سند در سال بوده که در سال 96 
به بالغ بر 28 هزار  سندرسیده است و در شش ماهه اول 

سال 97  بالغ بر17 هزار فقره سند تأیید شده است.

وى با بیان اینکه روزانه حدود 200 سند مورد تأیید بخش 
کنسولى قرار مى گیرد و شهروندان اصفهانى را از رفتن 
به تهران بى نیاز کرده است افزود: در شش ماهه اول سال 

97 بالغ بر 2000 فقره ویزا صادر شده است.
ساالریان با اشاره به آمار ورود گردشگر در اصفهان گفت: 
آمار ورود گردشــگر خارجى به ایران خیلى کم بوده به 
طورى که در سال گذشته تنها پنج میلیون گردشگر وارد 
ایران شدند و 500 هزار گردشگر هم به اصفهان آمده اند 
و سهم ایران از 110 میلیون گردشگر چینى تنها  صد هزار 
نفر بوده، این در حالى است که ترکیه ساالنه 40 میلیون 

ورودى گردشگر خارجى دارد.
نماینده وزارت امورخارجه در اســتان اصفهان ادامه داد: 
گردشگرى اصفهان با دنیا بسیار فاصله دارد حتى با دیگر 
شهرهاى کشــور نیز فاصله دارد و به نظر مى آید شیراز 

جلوتر است.
وى با بیان اینکه برند گردشــگرى با برند شهرى تفاوت 
دارد اظهار کــرد: برند گردشــگرى صرفــًا یک لوگو 
براى اصفهان نیســت بلکه مى تواند همه فعالیت هاى 
گردشــگرى را در قالب اســتانداردها بــه عنوان یک 
پایلوت پوشــش دهد، در حال حاضر نمایشــگاه هاى 
گردشگرى در سراســر دنیا به عنوان یک برند با تاریخ 
مشخص برگزار مى شــود و پیشــنهاد ما به مسئوالن 
حوزه گردشگرى و مدیران شهرى این بوده که برگزارى 
نمایشگاه گردشــگرى را به عنوان یک برندینگ دنبال

 کنند.

انتقاد نماینده وزارت امورخارجه در استان اصفهان از سهم اندك استان  از ورودى گردشگران خارجى

گردشگرى اصفهان فاصله زیادى با دنیا دارد
مدیر شــیالت و امور آبزیان جهادکشاورزى 
استان اصفهان گفت: 648 واحد در زمینه تولید 
ماهیان گرمابى در اســتان اصفهــان فعالیت 
مى کنند که بیش از نیمى از آنها در شهرستان 

اصفهان استقرار دارند.
مجتبى فوقــى اظهار کرد: شهرســتان هاى 
سمیرم و فریدونشهر به ترتیب با تولید1750 
تن و  1050 تن ماهى سردآبى، رتبه هاى اول و 

دوم را در اصفهان دارند.  
وى افــزود: البتــه در دیگــر نقاط اســتان 
نیــز ماهیــان ســردآبى تولیــد مى شــود؛ 
به عنــوان مثــال شهرســتان اصفهــان با 
تولیــد  1300 تــن ماهــى قــزل آال یکى 
از شهرســتان هاى فعــال  در ایــن زمینــه

 است.
مدیر شــیالت و امور آبزیان جهادکشاورزى 
استان اصفهان گفت: ســاالنه 960 تن ماهى 
گرمابى در استان اصفهان تولید مى شود و رتبه 
اول تولید ماهى هاى گرمابى در استخر هاى 
ذخیره آب کشاورزى، مربوط به اصفهان است.

فوقى با بیان اینکه اقلیم استان اصفهان براى 
پرورش میگو و نظایر آن مناسب نیست، گفت: 
عالوه بر نیاز میگو به آب شور، ثبات دماى آب 
یکى از مهمترین مســائل پرورش این گونه

 است.

فعالیت648 واحد 
تولید ماهیان گرمابى 

در استان 

محیا حمزه
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با سرد شــدن هوا تعداد بیماران قلبى که به بیمارستان ها و اورژانس یا مطب 
متخصص قلب و عروق مراجعه مى کنند، افزایش مى یابد. براى آگاهى بیماران 

قلبى رعایت نکاتى ضرورى به نظر مى رسد.
سرما با تشدید اسپاســم عروق (تنگى دینامیک) و از طرفى با افزایش ترشح 
هورمون هاى سمپاتیک باعث افزایش ضربان و انقباض عضله قلب و افزایش 
کار قلب مى شود. وقتى یک فرد مبتال به بیمارى قلبى در معرض هواى سرد 
قرار مى گیرد، مى تواند به عنوان یک عامل تشدید کننده آنژین قلبى سبب بروز 

حمله قلبى و یا سکته قلبى شود.

سکته هاى قلبى و مرگ ناگهانى
میزان ســکته هاى قلبى و مرگ ناگهانى قلبى در فصل زمســتان شایع تر 

است.
ابتال به عفونت ها مثل ســرماخوردگى و آنفلوآنزا یا ذات الریه و... که در این 
فصل شایع تر هستند مى تواند سبب تشدید بیمارى زمینه اى قلبى یا تنفسى 
شــود یا آغازگر بروز یا ظهور یک بیمارى قلبى نهفته یا خاموش به صورت 

حمله قلبى شود.
گاهى انجام یک فعالیت ســنگین یا ورزش شــدید مثل برف روبى با پارو یا 
کوهنوردى در یک هواى سرد سبب سکته قلبى در افراد مستعد مى شود.  فرو 
رفتن ناگهانى و یا شیرجه رفتن در آب خیلى سرد گاهى سبب سنکوپ و ایست 

قلبى مى شود.
بعضى از افراد جوان مبتال به «کاردیومیوپاتى» یا بیمارى هاى مادرزادى قلب 
تشخیص داده نشده و بیمارى تنگى شــدید دریچه اى بدون عالمت یا افراد 
مسن مبتال به بیمارى نهفته عروق کرونر یا نارسایى قلب با فعالیت در هواى 
خیلى سرد براى اولین بار دچار درد قفســه سینه یا طپش قلب یا تنگى نفس 

مى شوند و گاهى دچار حمله یا ایست قلبى مى شوند.

تنگى عروق کرونر
باتوجه به شــیوع بیمارى هاى قلبى به خصوص بیمارى عــروق کرونر در 

جامعه ما، تعداد زیــادى از بیماران که به علت تنگــى عروق کرونر تحت 
«آنژیوپالستى کرونر» یا جراحى «باى پس کرونر» یا تحت 
درمان دارویى هســتد، ضرورت دارد با شروع فصل سرما 

یکسرى احتیاط ها و مراقبت ها را رعایت کنند.
افراد مبتال به بیمارى شدید تنگى عروق کرونر یا بیماران 

با سابقه آنژیوپالســتى، جراحى باى پاس عروق 
کرونر، بیمارى شدید دریچه قلب و 

یا نارسایى قلب هنگام مواجهه 
با هواى سرد پوشش مناسب و 
گرم داشته باشند. حداالمکان 
در هــواى خیلــى ســرد از 
منزل خارج نشــوند. از فعالیت

 در هــواى خیلــى ســرد اجتنــاب 
کنند.

در فصل ســرما تمام بیمــاران قلبى 
مزمن باید ساالنه واکســن آنفلوآنزا 
تزریق کنند و حداالمکان هر سه تا پنج 

سال واکســن ذات الریه یا پنوموواکس 
دریافت کنند. از تردد در مکان هاى شلوغ و 

عفونى یا تماس با بیماران مبتال به آنفلوآنزا یا 
عفونت هاى مسرى پرهیز کنند.

از استنشاق هواى سرد و آلوده اجتناب کنند و جلوى 
مجارى تنفســى خود را درصورت فعالیت در هواى 

سرد با ماسک یا شال گردن گرم بپوشانند. 
مصرف مایعات گرم و ســوپ هاى سبک و 
کم چرب براى گرم نگهداشتن 
بــدن در این فصل مناســب

 است.
بیماران مبتال به بیمارى قلبى 
در صورت هر گونه عفونت یا تب 
باال از خوددرمانى اجتناب کنند و 
در اسرع وقت به پزشک معالج 

مراجعه کنند.
افــرادى کــه در ســنین 
میانســالى یــا ســن باال 
هستند، ســابقه خانوادگى 
بیمــارى قلبــى دارند یا 
ریسک فاکتورهاى قلبى 
مثل استعمال ســیگار یا 
دیابت و پرفشــارى خون یا 
چربى خون و... دارند یا درد قفسه 
سینه یا تنگى نفس یا طپش قلب 
دارنــد و قصــد ورزش در هواى 
ســرد یا کوهنوردى در زمستان 
دارند، قبل از بــروز یک تراژدى، 
ابتدا یک چــکاپ قلبى انجام دهند 
و با اطمینان خاطر به فعالیت ورزشــى 

بپردازند.

ماساژ پا قبل از خواب با پشــت سرگذاشتن یک 
روز پر کار، بهترین راه بــراى ایجاد آرامش و دفع 
استرس هاى کارى است. با ماساژ نقاط کلیدى پاها 
مى توان خوابى خوش را تجربه کرد. در ادامه فواید 

ماساژ دادن پا را خواهید خواند.

باالى مچ پا
باالترین نقطه مچ پا را مشخص کنید. از آن قسمت 

به اندازه عرض چهار انگشت اندازه بگیرید.
این نقطه را فشار عمیق بدهید و با حرکت دایره اى 

یا باال و پایین 5 ثانیه ماساژ دهید.
تحریک این نقطه فشار، عالوه بر درمان بى خوابى 
مشکالت مربوط به لگن و دردهاى قاعدگى را هم 

درمان مى کند.

نقطه فشارى کف پا
این نقطــه در کــف پــا قــرار دارد و زمانى که
 انگشت هاى پا را به سمت پایین مى دهید، باالتر 

از وسط پا یک فرورفتگى کوچک ایجاد مى شود.
روى زمین دراز بکشید و زانوها را خم کنید تا بتوانید 
دست ها را به پا برســانید. یکى از پاها را بگیرید و 
انگشت ها را به سمت پایین خم کنید. فرورفتگى 
کف پا را احســاس کنید. محکم فشار دهید و چند 
دقیقه با حرکت دایره اى یا باال و پایین ماساژ دهید.
تحریک کردن این نقطه، انرژى را کاهش مى دهد 

و احساس خواب آلودگى ایجاد مى کند.

فواید ماساژ پا
ماســاژ پاها ســبب کاهــش عالیــم اضطراب 
و افســردگى مى شــود. مطالعاتى کــه در این 
زمینه صــورت گرفته اســت، نشــان مى دهد 
ماســاژ مختصر و مکرر پاها مى تواند احســاس 
اضطراب و افســردگى را کاهش دهد. تحقیقات 
نشــان مى دهد بیماران مبتال بــه «واریس» که 
تحت درمان «رفلکســولوژى» قــرار گرفته اند، 
هم اضطرابشــان کم شــده و هم مدت دردشان 
کوتاه تر شــده است. در پژوهشــى دیگر در مورد 
زنانى که دوران بعد از یائسگى را مى گذراندند نیز 
معلوم شد «رفلکسولوژى» و ماساژ پا اضطراب و 

افسردگى شان را کاهش مى دهد.
همچنین ماســاژ پاها براى بهبــود جریان خون، 
مخصوصًا براى کســانى که در محــل کار اغلب 
نشسته اند، مهم است. اگر شــما چنین شرایطى 
دارید، یعنــى عضالت پاهاى شــما بــه ندرت 
تحــرك و فعالیت دارنــد، یک ماســاژ صحیح 
پیــش از رفتن به رختخــواب به بهبــود جریان 
خــون در پاهــاى تان کمــک مى کنــد. غیر از 
ماســاژ پا باید کفش هاى مان مناســب و راحت  
باشــند و مشــکلى بــراى جریان خــون ایجاد 

نکنند.
همچنین در تحقیقات معلوم شــده بیمارانى که از 
سردرد رنج مى بردند، رفلکسولوژى و ماساژ کف 
پا به کاهش عالیم سردردشان کمک کرده است.

فوق تخصص روانپزشــکى کودك و نوجوان گفت: 
کودکان آپارتمان نشــین به دلیــل دریافت ناکافى 
نور آفتاب و ویتامین D در معرض پوکى اســتخوان 

قرار دارند.
مهشــید رابطیان اظهارکرد: بچه هــا توانایى هاى 
خود را در بــازى و تفریح کردن مى توانند نشــان 
دهند و جست و خیز و بازى هایى مثل لى لى کردن 
برافزایش توانایى جسمى آنان کمک خواهد کرد. وى 
افزود: این تحرك و جــوش و خروش تمرکز ذهنى

 بچه ها را باال مى برد و بــراى نمونه بچه هایى که 
توانایى توپ گیــرى، پاس دادن، شــوت کردن یا 
پرتاب توپ را دارند، در واقع ضمن اینکه نشانه اى از 
سالمت آنها به شمار مى رود از تمرکز و توجه خوبى 

برخوردار هستند.
این روانپزشک کودك گفت: آپارتمان نشینى حرکت 
و توجه و تمرکز کودکان را محدود مى کند و بر همین 
اساس بچه هایى کم تحرك و تنها در خانه و آپارتمان 
با توجه به اقتضاى ســنى به جاى سر و صدا با موانع 
متعدد حرکتى، رعایت دیگران و همسایه ها روبه رو و 

مجبور هستند خود را با تلویزیون، کامپیوتر، اینترنت و 
پناه بردن به فضاى مجازى سرگرم کنند.

رابطیان اظهار کــرد: با این رویه، نخســت فعالیت 
زیستى بچه کم مى شود و افزایش وزن پیدا مى کند. 
خیلى از بچه هایى که در حــال حاضر از چاقى رنج

 مى برند، تحرك کافى ندارند و این دسته از بچه ها با 
دریافت ناکافى نور آفتاب دچار کمبود ویتامین D نیز 
مى شوند. وى گفت: افزایش وزن و کمبود ویتامین 
D باعث پوکى استخوان در بچه ها خواهد شد، کم 
کم کبد آنها چرب مى شود و میزان کلسترل و چربى 
خون آن باال مى رود. بیمارى هــاى قلب و عروقى 
گریبانگیر بچه مى شود و این مشکل حتى در سنین 
خردسالى هم مشاهده شده است. روانپزشک کودك 
افزود: پناه بردن به تلویزیون و بازى هاى کامپیوترى 
باعث مى شود خالقیت بچه از او گرفته شود و ممکن 
اســت با وجود ذهن کنجکاو در بچه ها با دسترسى 
به شــبکه هاى ماهواره اى و فضاهاى مجازى وارد 
برنامه هایى که مناســب کودك نیســت به ویژه 
برنامه هایى با موضوع جنسى، خشونت و جنگى شود.

یک متخصص طب پیشگیرى و پزشکى اجتماعى 
گفت: اگر بیمارى مبتال به دیابت است، کنترل قند 
خون براى پیشــگیرى از مشکالت بینایى ضرورى 
است و اســتفاده از عینک آفتابى در مواردى که هوا 

بسیار سرد و یا آفتابى است کمک کننده خواهد بود.
نرگس محمدى با اشاره به اختالالت بینایى در دوران 
سالمندى، اظهار کرد: یکى از شایع ترین مشکالت 
سالمتى در دوران سالمندى وجود اختالالت بینایى 

است.
وى با تأکید بر اینکه با باال رفتن سن افراد پیرچشمى 
اتفاق مى افتــد، افزود: به طور معمول هر چه ســن 
اشــخاص باالتر مى رود قدرت بینایى شان افت پیدا
 مى کند و امرى طبیعى اســت و دچار پیر چشــمى 
مى شوند. این متخصص طب پیشگیرى و پزشکى 
اجتماعى تأکید کرد: افراد سالمند به مرور زمان متوجه 
مى شوند که براى خواندن متنى از نزدیک هم نیازمند 
زدن عینک هستند وکم کم قدرت دید آنها افت پیدا 
مى کند. وى تصریح کرد: توصیه مى شود که از سن 
40 ســالگى همه افراد حداقل یکبار معاینه چشــم 
پزشکى را داشته باشند و افراد سالمند باالى 60 سال 
ساالنه یکبار معاینه چشم انجام دهند تا در صورت نیاز  

عینکشان را تعویض کنند.
معتمدى با بیان اینکه آب مروارید یکى از علل دیگر 
افت بینایى است، گفت: آب مروارید موجب مى شود 
که لنز چشم به مرور زمان کدر شده و فرد دچار تارى 
دید مى شود و رنگ اشــیایى را به طور متفاوت ترى 
مى بیند که به رنگ قهوه اى نزدیک تر مى شــود و 
شاهد تغییر درجه و تعویض عینک خود به مرور زمان
 مى شــود، بنابراین مشــکل آب مروارید دردوران 
سالمندى بسیار شایع است و  باید معاینه و تشخیص 
داده شــود. وى با تأکید به اینکه ترك ســیگار و در 
معرض ســیگار نبودن براى پیشگیرى از اختالالت 
بینایى در دوران ســالمندى توصیه مى شود، گفت: 
مصرف سیگار روى کاهش بینایى افراد بسیار مؤثر 
اســت و در ایجاد آب مروارید در دوران سالمندى با 

روند افزایش سن تشدید مى شود.
متخصص طب پیشگیرى و پزشــکى اجتماعى در 
توصیه به سالمندان، گفت: مصرف مواد غذایى مانند 
هویج، گوجه، نارنگى، اسفناج، کدو حلوایى و زردآلو 
که حاوى ویتامینA  است به افراد توصیه مى شود 
و در کاهش اختالالت بینایى در دوران ســالمندى 

مى تواند کمک کننده باشد.

توصیه هاى زمستانى براى بیماران قلبى
وق کرونر

ع بیمارى هاىقلبى به خصوص بیمارىعــروق کرونر در
یــادى از بیمارانکه به علت تنگــى عروق کرونرتحت 

رونر» یا جراحى «باى پس کرونر» یا تحت 
ســتد، ضرورت دارد با شروع فصل سرما 

ها و مراقبت ها را رعایت کنند.
ارىشدید تنگى عروق کرونر یا بیماران 

ســتى، جراحى باى پاس عروق 
ووووب و شدید دریچه قل

 هنگام مواجهه 
شمناسب و 
. حداالمکان 
ـى ســرد از 
ـوند. از فعالیت

ـى ســرد اجتنــاب 

تمام بیمــاران قلبى 
ه واکســن آنفلوآنزا 
االمکان هر سه تا پنج 

ت الریه یا پنوموواکس 
ردد در مکان هاى شلوغ و

ا بیماران مبتال به آنفلوآنزا یا 
ى پرهیز کنند.

ى سرد و آلوده اجتناب کنند و جلوى 
ى خود را درصورت فعالیت در هواى 

سرد با ماسک یا شال گردن گر
مصرف مایعات گرم و ســوپ ها
کم چرب براى گرم
بــدن در این فصل

 است.
بیماران مبتال به بیم
در صورت هر گونه عف
باال از خوددرمانى اجت
در اسرع وقت به پزش

مراجعه کنند.
افــرادى کــه
میانســالى یــا
هستند، ســابقه
قلبــ بیمــارى
ریسک فاکتور
مثل استعمال

دیابت و پرفشــار
ی چربى خون و... دارند
سینه یا تنگى نفس یا

دارنــد و قصــد ورزش
د ســرد یا کوهنوردى
دارند، قبل از بــروز یک
ابتدا یک چــکاپ قلبى
و با اطمینان خاطر به فعالیت

بپردازند.

ران قلبى نى براى بیم ست

 کودکان آپارتمان نشین در خطر پوکى استخوان

 دیابتى ها در هواى سرد عینک دودى بزنند

عوارض کمبود کلسیم 
«هیپوکلسمى» که بیمارى کمبود کلسیم شناخته مى شود بر اثر افت سطح کلسیم در خون بروز مى کند.

کمبود کلسیم در طوالنى مدت به تغییراتى در دندان ها، مغز، بروز آب مروارید و پوکى استخوان منجر و باعث شکنندگى استخوان ها مى شود. 
پیامدهاى هیپوکلسمى مى تواند کشنده باشد و اگر درمان نشود، مرگ بیمار را به همراه دارد.

کمبود کلسیم عالئم اولیه ندارد و براى جلوگیرى از پیامدهاى بیشتر آن فرد باید با مشاهده برخى از عالئم به دنبال تشخیص و درمان بیمارى باشد.
با تشدید بیمارى هیپوکلسمى برخى از عالئم آن تشدید مى شود که از آن جمله مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

 مشکالت عضالنى: کمبود کلسیم فرد 

س خستگى مفرط مى کند. درد 
را دچار احسا

 گرفتگى و اسپاسم، اولین نشانه هاى 
عضالنى،

کمبود کلسیم است. همچنین احساس گزگز 

شــدن در دســت ها و پاها و اطراف دهان 

مى تواند از عالئم این کمبود باشد.

احساس خستگى ، خواب آلودگى و نداشتن انرژى کلســیم موجب بى خوابى مى شــود. در نتیجه فرد با  احساس خســتگى مفرط: پایین بون سطح 
روبه رو مى شود.

ستخوان:  با کمبود کلسیم 
 پوکى ا

اد معدنى در استخوان ها کاهش 
تراکم مو

نــد و در نتیجه اســتخوان ها 
پیدا مى ک

مستعد شکستگى مى شوند.

 مشکالت دندانى: کمبود کلسیم مشکالتى را 
متوجه دندان  ها کرده کــه از آن جمله مى توان 
به ضعیف شدن ریشه دندان ها، حساس شدن 

لثه ها و پوسیدگى اشاره کرد.

ـردگى:  همچنین پایین بودن 
 افسـ

سطح کلسیم با اختالالت روانى همچون 

افســردگى مرتبط اســت. هر چند شواهد 

موجود براى اثبات این ادعا اندك است.

 ظاهر شــدن عالیمى روى 
ناخن و پوست: کمبود مزمن 
کلسیم بر پوست و ناخن ها تأثیر 
مى گذارد. بر اثر این بیمارى ممکن 
است پوست خشک شود. برخى 
محققان کمبود کلسیم را با «اگزما» 
و «پسوریازیس» مرتبط دانسته اند. 
عــالوه بر ایــن کمبود کلســیم 
مى تواند به خشــکى و شکنندگى 

ناخن ها منجر شود.

                                                                                 شستشوى موها هرچند وقت یکبار الزم است؟
داشتن یک برنامه منظم براى شستشــوى موهایتان تقریبًا به 
یک موضوع چالش برانگیز تبدیل شده اســت اما در کل هیچ 
قاعده اى براى آن وجود ندارد که میزان دفعات شستن موهایتان 

را در فواصل منظم تعیین کنند.
همه آنها به نوع مو، شــیوه زندگى و فعالیت بدنى شما بستگى 
دارد و نمى تــوان گفت براى خانم ها هفته اى ســه بار و براى 
آقایان هفته اى بیشتر از ســه بار؛ بلکه این پاسخ باید با توجه به

 ویژگى هاى موهاى فرد داده شود.

چرا موها نیاز به شستشو دارند؟
1-ترشحات سبوم:

 درست مانند صورت شما، موهاى تان نیز به دلیل ترشح سبوم 
که به عنوان یک مرطوب کننــده طبیعى عمل مى کند، چرب 

مى شود. 
سبوم، از غدد سباسه واقع در کنار ریشه هاى مو در الیه درم آزاد 

مى شود و باعث مى شود که پوست سر شما چرب شود. 
با این حال مقدار سبوم آزاد شده از هر فرد نسبت به فرد دیگر به 

علت تغییرات ژنتیکى و عملکرد هورمون ها کامًال متفاوت است.

2-چربى مو:
 همانطــور کــه ســبوم، علــت اصلــى چربــى در موهاى 
شماســت، انواع مختلف مو نیز به ســطح مختلــف توجه نیاز 
دارند. ترشــح بیش از حد ســبوم مى تواند موجب شــود که 
شــما مجبور شــوید موهایتان را بــه طور مرتب شستشــو 
دهیــد، در حالى کــه کم شــدن ترشــح آن، به شــما اجازه
مى دهد تا بدون شستشو، براى مدت زمان زیادى به حمام نروید.
موهاى نازك و صاف، نیاز به شستشوى بیشترى دارند. این به این 
علت است که پوست سر بسیار کثیف و روغنى مى شود و به دلیل 
پخش و سبوم در پوست سر است. از طرف دیگر، موهاى ضخیم 
و فر و گره خورده مى توانند تا مدت زمان طوالنى خشک بمانند.

3- عرق کردن:
 بین فعالیت بدنى و شستن موها رابطه مستقیمى وجود دارد؛ هر 

چقدر بیشتر عرق مى کنید، بیشتر باید موهایتان را بشویید و این، 
به این دلیل اســت که عرق منافذ پوست سر را باز مى کند و آن 

را کثیف مى کند.

4- شوره سر:
 شرایط پوستى است که در آن سلول هاى مرده پوست از پوست 
سر به عنوان لکه هاى سفید خراشیده مى شود و باعث خارش 
سر مى شود و سبوم و عرق، شوره سر را افزایش مى دهند. میزان 
شستشــوى موهایتان به شدت شوره ســرتان بستگى دارد اما 
در کل، مراقب باشــید که موهایتان را بیش از حد نشویید زیرا 
باعث شــکنندگى مو و به مرور  زمان از بین رفتن و آســیب آن

 مى شود. 
به طور کلى افرادى که داراى پوســت ســر چرب هستند، باید 
موهاى خود را روزانه بشویند و افرادى که پوست سر خشک دارند، 
باید یک یا دو بار در هفته موهایشان را شستشو دهند و افرادى 
که پوست سر نرمال دارند، هر وقت احساس مى کنند موهایشان 

چرب است، این کار را انجام دهند.

امروزه بســیارى از مردم از گیاهان دارویى اســتفاده 
مى کنند که خواص زیادى دارند، هرکدام براى یک درد 
یا بیمارى مفید هستند. در ادامه مى خواهیم دمنوشى را 
به شما معرفى کنیم که براى چربى سوزى ناحیه شکم 

بسیار مفید است.
گل هاى گیاه «چاى ترش» یکــى از بهترین گیاهان 
طبیعى براى الغرى و داشتن شکمى تخت محسوب 
مى شوند. این گیاه سرشــار از آنتى اکسیدان هاست و 
به دفــع چربى ها و نو کردن بافت هــاى بدن و تقویت 

عضالت کمک زیادى مى کند.
 

قبل از خواب 
پا را ماساژ بدهید

چربى شکمتان را با این دمنوش 
آب کنید
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خداوند، طبیبى اســت که در میان بیماران مى گردد، تا دردشــان را درمان 
کند. داروها و مرهم هاى خود را مهیا کرده است و ابزار جراحى خویش   
گداخته است. تا هر زمان که نیاز افتد آن را بر دل هاى نابینا و گوش هاى 
ناشنوا و زبان هاى ناگویا برنهد. با داروهاى خود در پى یافتن غفلت زدگان 
اســت یا سرگشــتگان وادى ضاللت، مردمى کــه از انوار حکمــت پرتوى 

موال على (ع)نمى گیرند و از آتش زنه دانش، شراره اى نمى ستانند. 

آگهى  مناقصهآگهى  مناقصه
نوبت اول

شهردارى خورزوق به  استناد بودجه مصوب سال 97 در نظر دارد نسبت 
به عملیات خرید و حمل و نصب قطعات (دیوار) پیش ساخته بتنى با 
ستون ها و دیگر متعلقات پروژه دیوارکشى باغ بانوان شهر خورزوق 
و بتن مگر زیر دیواره ها با متراژ 1500 مترمربع با اعتبار 2/000/000/000 
ریال از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا متقاضیان شــرکت در 
مناقصه مى توانند جهت دریافت اســناد مناقصه و تحویل حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/10/20 به امور مالى شهردارى 

مراجعه نمایند.

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوقمحمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق

آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه عمومى
نوبت اول

با توجه به اینکه شــهردارى نیاســر در نظر دارد نسبت به واگذارى 
قسمت هاى مختلف شهردارى اعم از (خدمات شهرى، فضاى سبز و 
باغ تاریخى تاالر نیاسر) به پیمانکاران و شرکت هاى واجد صالحیت زیر 
نظر دستگاه نظارت به مدت یکسال با اعتبارى بالغ بر 4/500/000/000 
ریال اقدام نماید لذا متقاضیان و شرکت هاى واجد شرایط مى توانند از 
تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و مدارك به 
شهردارى (امور پیمانها) مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه آگهى به عهده 

برنده مناقصه خواهد بود.
سبحان نظرى- شهردار نیاسر سبحان نظرى- شهردار نیاسر 

آگهى مزایده عمومى آگهى مزایده عمومى 90059005//970970
 (شماره  (شماره 100971188000003100971188000003 در سامانه ستاد) در سامانه ستاد)

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهانروابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

نوبت دوم
شرکت مزایده گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان

موضوع مزایده: فروش اجناس اسقاط انبار بختیاردشت (در 3 گروه) (شــامل قرقره فلزى خالى بزرگ و کوچک، انواع ضایعات 
(آهن آالت، آلومینیوم و چدن)، نبشى دکل برق، انواع کابل (مسى، فیبر نورى و آلومینیومى)، متعلقات تجهیزات برقى، انواع سیم 
(مسى، سیم مهار رشته اى و سیم آلومینیوم با مغزى فوالدى)، انواع پیچ و مهره، مخزن (بشکه) 220 لیترى خالى، انواع باطرى و...) 
نحوه دریافت و تحویل اسناد مزایده: کلیه مراحل برگزارى مزایده از دریافت و تحویل اسناد مزایده تا اعالم برنده و تحویل اجناس، 
با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس 
"سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى (توکن): 
مرکز تماس: 41934- 021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768- 021- تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى 

روزهاى کارى با شماره 36270820- 031)
مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت 9:00 صبح روز دوشنبه مورخ 97/09/26 تا ساعت 16:00 عصر روز شنبه مورخ 97/10/08

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد معادل 80/000/000 ریال (هشتاد میلیون ریال) براى 
گروه یک و 1/350/000/000 ریال (یک میلیارد و ســیصد و پنجاه میلیون ریال) براى گروه دو و 550/000/000 ریال (پانصد و پنجاه 
میلیون ریال) براى گروه سه به حساب شــبا IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران به نام 

شرکت برق منطقه اى اصفهان
بازدید از اجناس موضوع مزایده: پس از تهیه اسناد از روز یکشــنبه مورخ 97/10/09 لغایت روز چهارشنبه مورخ 97/10/12 از 
ساعت 9:00 صبح تا 14:00 عصر در محل انبار بختیاردشت شرکت برق منطقه اى اصفهان واقع در ابتداى اتوبان اصفهان تهران (اتوبان 
آزادگان) جنب شهرك بختیاردشت (پرتو) خواهد بود. الزم به ذکر است متقاضیان مى بایست در زمان بازدید یک نسخه از اسناد 

مزایده را همراه داشته باشند.
مهلت و محل ارائه پیشنهادات الکترونیکى و فیزیکى: مزایده گران بایستى حداکثر تا ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 97/10/22 
نسبت به ثبت پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) اقدام و نسخه فیزیکى پیشنهادات را در موعد مذکور به 

آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل نمایند.
زمان و محل بازگشایى پاکات مزایده: ساعت 10 صبح روز ســه شنبه مورخ 1397/10/25- سالن کمیسیون معامالت ساختمان 

معاونت مالى و پشتیبانى شرکت برق منطقه اى اصفهان
شرایط مزایده:

- بازدید از اجناس موضوع مزایده الزامى مى باشد.
- سایر شرایط و اطالعات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.

- به پیشنهادهایى که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده هاى کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و پیشنهادهایى 
که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید.
 www.setadiran.ir   www.erec.co.ir   www.tavanir.org.ir

م الف: 319132

آگهى فقدان سندآگهى فقدان سند
اسناد مالکیت ماشین آالت جدول ذیل متعلق به شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

 روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان

شماره شاسىشماره موتورشماره سریالمدل دستگاهنوع دستگاهردیف
530A 2HL 487 P473038S/N 897لودر1
A 912  HLE 665 S7909055S/N 590بیل مکانیکى2
A  912HLE 355 K7051589S/N 169بیل مکانیکى3
A  912HLE 289 K7049681S/N 103بیل مکانیکى4

م الف: 326101

سرپرست فرماندارفالورجان گفت: با توجه به پراکندگى 
شهرها و روستاهاى شهرستان در خصوص جمعیت و 
پیش بینى بسیار مطلوب سازمان حمل ونقل شهرستان 
در این موضوع جلسات مختلفى با حضور کارشناسان 
برگزارشده و قطعاً بازگشت به گذشته نخواهیم داشت.

على ســاعدى در نشســت خبرى به مناسبت هفته 
حمل ونقل در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اگر سوابق 
گذشــته هم چون دوران دفاع مقدس را بررسى کنیم 
مشاهده خواهیم کرد که هرکجا نظام اسالمى نیاز به 
حضور قشر زحمتکش رانندگان داشته باشد قطعاً آنان 

حضور مؤثرى داشته اند.
سرپرســت فرماندارى فالورجان افزود: باید از تالش 
افرادى که در این قشر مخلصانه و بدون چشم داشتى 
فعالیت مى کنند تشکر کرد چراکه نقش آنان به ویژه در 

بدنه اجتماعى کشور احساس مى شود.
وى در پاسخ به سؤال در خصوص ایجاد شبهه در فضاى 
مجــازى در خصوص تعطیلى خطــوط اتوبوس رانى 
شهرستان و بازگشت به گذشته بیان کرد: با توجه به 
پراکندگى شهرها و روستاهاى شهرستان در خصوص 
جمعیت و پیش بینى بسیار مطلوب سازمان حمل ونقل 
شهرستان در این موضوع جلسات مختلفى با حضور 
کارشناسان برگزارشده که قطعًا مردم مطمئن باشند 
بازگشت به گذشته نخواهیم داشت چراکه نیاز جامعه 
امروز شهرستان وحدت وهم دلى است و نباید اقدامى 

درصدد خدشه به این نگاه ایجاد کرد.
ســاعدى با بیان این که البته بایــد تقاضاى فعاالن 
حوزه مینى بوس رانى را هم بررســى و کارى کرد که 
دغدغه هایى آنان هم حل شــود، گفت: بــا توجه به 

حضور صنف کامیون داران شهرستان فالورجان سعى 
شده که مطالبات به حق آنان نیز بررسى شود که آنان 

دغدغه اى به  جز کار و خدمت به مردم نداشته باشند.
فرماندار فالورجان با تبیین موضوع  ورود قطار شهرى 
به شهرســتان گفت: با هماهنگى هاى انجام شده با 
مجمع نمایندگان استان اصفهان و مسؤوالن استانى و 
طرح موضوع با چند تن از  نمایندگان این طرح مهم در 
حال بررسى و مطالعه کارشناسى است که قطعًا منافع 
شهرستان فالورجان مدنظر خواهد بود و نتایج آن از 

طریق رسانه هاى جمعى اعالم خواهد شد.

    بلیت الکترونیکــى 30 درصد در زمان 
صرفه جویى مى کند

ســید امید کشــمیرى رئیس ســازمان حمل ونقل 
شهرستان فالورجان نیز در این نشست بیان کرد: در 
شرایط اقتصادى موجود کشــور هنوز بودجه مناسبى 
از ســوى دولت اختصاص نیافته اســت در حالى  که 
شهرستان فالورجان در زمینه حمل ونقل شهرى جزو 
شهرستان هاى با تراکم زیاد مسافر محسوب مى شود.

وى افزود: رانندگان جزء اقشارى هستند که نیازاست 
به آنان بیش از گذشته اهمیت داده شود به دلیل آن که 
به طور مستقیم در روز با تعداد بسیار زیادى از مردم در 

ارتباط هستند.
رئیس سازمان حمل ونقل شهرســتان فالورجان در 
خصوص مشــکالت حال حاضر ناوگان حمل ونقل 
شهرى شهرستان ادامه داد: تخصیص بودجه کافى از 
سوى دولت مهم ترین دغدغه حال حاضر است که باید 

براى این موضوع مهم اقدام ویژه صورت گیرد.

کشمیرى افزود: یکى از مشــکالت دیگر بزرگ این 
قشر در شهرســتان فالورجان مسأله مهم بیمه است 
که باوجود پیگیرى هاى فراوان و کمک و مســاعدت 
مسؤوالن شهرســتانى تاکنون کسى پاسخگوى نیاز 

رانندگان در مراجعات به نهادهاى مربوطه  نیست. 
مدیرعامل ســازمان حمل ونقل جمعى شهرســتان 
فالورجــان در ادامه به مزایاى سیســتم کارت بلیت 
الکترونیکى اشــاره کرد و گفت: با اجراى سیســتم 
کارت بلیت الکترونیکى 30 درصد در زمان حمل ونقل 
صرفه جویى شــده و باعث توسعه و تسریع در حرکت 
اتوبوس ها و مینى بوس هاى شــهرى در حمل ونقل 

شده است.
وى ابراز داشت: سامانه هاى نظارت بر حمل ونقل جمعى 
شهرستان فالورجان از پیشــرفته ترین سامانه هاى 
حمل ونقل در حال خدمت رسانى به مردم بوده و اگر نیاز 
باشد تمام کارکنان براى خدمت بیشتر به مردم اعالم 

آمادگى وجود دارد.
کشمیرى خاطرنشان کرد: در شرایط حاضر در تمامى 
شهرهاى شهرستان پوشش کافى وجود دارد اما اگر این 
نیاز احساس شود که قابلیت ایستگاه اتوبوس رانى داشته 

باشد قطعاً در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در پایان این نشست از حشمت اله منصورى به عنوان 
راننده برتر شهرســتان فالورجان و استان اصفهان، 
توســط سرپرســت فرماندارى و مدیرعامل سازمان 
حمل ونقل این شهرستان تقدیر به عمل آمد. منصورى 
پیش از این در سالن وزارت کشور موفق به دریافت لوح 
تقدیر  از دکتر جمالى نژاد رئیس سازمان شهرداریها و 

دهیاریهاى کشور شده بود.

رئیس سازمان حمل ونقل شهرستان فالورجان مطرح کرد 

مهمترین دغدغه ناوگان حمل ونقل شهرى فالورجان 
شــهردارى فالورجان طرح آبیارى قطره اى تخصیص بودجه است

را در میدان جانبازان این شــهر به مرحله اجرا 
در آورد. با اجرایى شــدن این طرح، استفاده از 
سیستم آبیارى قطره اى در فالورجا ن به بلوار 

اندیشه رسید.
به گزارش روابط عمومى شهردارى و شوراى 
اسالمى شــهر فالورجان، شهردار فالورجان 
درباره اجــراى این طرح گفت: در راســتاى 
صرفه جویى در مصــرف، اســتفاده بهینه و 
جلوگیرى از اتالف آب در پارك ها و فضاهاى 
سبز شهرى، شهردارى فالورجان از مدت ها 
قبل تصمیم به اجراى طرح سیســتم آبیارى 
قطره اى در میدان ها، بلوارها و بوستان هاى این 
شهر داشت که براى اولین بار دورچینى درختان 
و آبیارى مدرن قطره اى بــراى آبیارى گلها، 
درختان و درختچه هاى زینتى در سطح شهر 

فالورجان را در میدان جانبازان اجرا کردیم و 
نتیجه کار رضایت بخش بود و امیدواریم این 
روش به طور گسترده در سر تا سر فضاى سبز 
و پارك هاى شــهر فالورجان مورد استفاده 

قرار گیرد.
مهندس جواد نصرى با اشاره به اینکه در آبیارى 
قطره اى تنها بخشى از خاك اطراف بوته گیاه 
یا درخت آبیارى مى شود افزود: کاهش تبخیر از 
سطح خاك، عدم وجود روان آبهاى سطحى و 
کنترل نفوذ عمقى از عواملى هستند که باعث 
کاهش مصــرف آب و در نتیجه افزایش بازده 

آبیارى مى شود.
وى همچنین افزود: در این روش قسمت هاى 
اضافى خاك که معموال در روشــهاى سنتى 
مرطوب شده و آب آن به مصرف تبخیر یا تعرق 

علفهاى هرز مى رسید، خشک باقى مى ماند.

به همت شهردارى فالورجان و با هدف صرفه جویى در مصرف آب صورت گرفت

 اجراى طرح آبیارى قطره اى 
در میدان جانبازان فالورجان


