
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

شنبه 29  دى ماه 1397 / 19  ژانویه   2019 /  12  جمادى االول  1440
سال پانزدهم /شماره 3418 / 8  صفحه / 2000 تومان

     

علیزاده را مى خواستیم! درمان هاى خانگى براى سوء هاضمهسرماى زمستان اصفهان بى سابقه استبار سنگین «ابد  و  یک روز» روى دوش «مترى شیش و نیم»مى توانیم در عراق پاالیشگاه هاى هسته اى تأسیس کنیم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

پاکسازى خون
 با گیاهـان 
و میوه ها

استان کاشان یا اصفهان شمالى؟
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یارانه ها استانى مى شود

جشنواره بچه هاى انقالب 
در اصفهان برگزار مى شود

مدیران هم باور کرده اند 
اصفهان سرمایه گریز است
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تمام مراکــز
 عمومى شهر 

از امکانات کودکانه 
برخوردار مى شوند

خون مسئول انتقال تمام مواد در بدن است، 
از اکسیژن گرفته تا هورمون ها، عوامل لخته 
کننده خون، قند و سلول هاى سیستم ایمنى. 

بنابراین عجیب نیست که همه ما به دنبال راهى 
براى پاکسازى خون خود و ...

شهردار اصفهان با بیان اینکه هیچ طرح شهري 
نباید بــی توجه به حقوق کودکان باشــد، گفت: 
اولین همایش ملی «شــهر دوســتدار کودك» 
می تواند ســنگ بناي خوبی بــراي حمایت از 

کودکان باشد. 
قدرت ا... نــوروزي اظهار کــرد: رعایت حقوق 
کودکان، یک نگاه توســعه اى و سرمایه گذارى 

براى آینده است.
وي تصریح کرد: اولین همایش ملی شهر دوستدار ...

4 ورود دادستان اصفهان به اصالح وضعیت بازارورود دادستان اصفهان به اصالح وضعیت بازار

بررسى شایعه طرح تقسیم شدن استان

مشکلى براى 
خوانندگى 
ندارم

فالش بک به جام جهانى؛
 آمـــار نگران کننده نیست

در دیدار ایران – عراق کارلوس کى روش تیم ملى را به سیستم 
قبلى اش برگرداند. سیستم 1-3-2-4 که ایران با این شیوه 
در جام جهانى بهترین نمایش تدافعى را به زعم کارشناسان 
فیفا داشت و به نوعى به تیم هاى کوچک یاد داد که چگونه 

مى شود در برابر تیم هاى بزرگ امتیاز گرفت. 
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

شهردار اصفهان: 

ایران پنجه در 
پنجه رژیم صهیونیستى  

انداخته  است

وزیر اطالعات:

بازیگرى؛ عشق اول و آخِر حسین محب اهرى
در گفتگو با بهزاد فراهانى، رضا فیاضى و «مبصر4ساله کالس»

در آستانه 40 سالگى انقالب ؛
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 شفر مدرس فدراسیون  شفر مدرس فدراسیون 
گرجستان شدگرجستان شد

« آگهی تجدید مزایده »

 سازمان ساماندهی مشاغل شهري و فرآورده هاى کشاورزى شهرداري اصفهان

   سازمان ساماندهی مشاغل شهري و فرآورده هاى کشاورزى شــهرداري اصفهان در نظر دارد بهره برداري از باقیمانده غرفات بازارهاى 
روز کوثر 6  به نشانى کندرو بزرگراه شهید میثمى، حدفاصل شــهرك هاى ولیعصر و امیریه، جنب شهردارى منطقه 13 و کوثر 7 به نشانى 
چهار راه هفتم محرم، ابتداى خیابان آیت اله کاشــانى، طبقه فوقانى پارکینگ طبقاتى را از طریق مزایده (با شرایط و مقررات مورد نظر 
سازمان) به اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد صالحیت واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ 29/دى/1397 تا پایان وقت اداري مورخ

 08/بهمن/1397 به دبیرخانه سازمان واقع در اصفهان، کنارگذر غربى بزرگراه شهید صیاد شیرازى، حدفاصل خیابان هاى هشت بهشت و 
رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پالك 5، طبقه اول مراجعه نموده و پس از کسب اطالعات الزم، اسناد مزایده را از دبیرخانه دریافت نمایند. 

تلفن تماس 32683601-4
1-  ارائه سپرده شرکت در مزایده طی فیش بانکی به شرح و میزان مندرج در اسناد الزامی است.

2- مدت قرارداد، درصورت رعایت کلیه قوانین و مقررات سازمان، حداکثر در تاریخ 1398/04/31 خاتمه مى یابد که در صورت رضایت از 
عملکرد بهره بردار و وفق آیین نامه ها و مقررات مربوطه با توافق کتبى طرفین  حداکثر تا 3 دوره  قابل تمدید خواهد بود.

3- مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت ادارى مورخ 09/بهمن/1397 به دبیرخانه سازمان می باشد.
4- پیشنهاد دهندگان باید اسناد و مدارك الزم را به همراه تضامین مربوطه در پاکت الف و بهاى پیشنهادى را از حیث مبلغ مشخص و معین 

و بدون ابهام در پاکت ب قرارداده و هردو پاکت ها را الك و مهر شده تسلیم نمایند .
5- پاکت الف در تاریخ 09/بهمن/1397 توسط کمیسیون عالى معامالت و پاکت اســناد فنى در تاریخ 10/بهمن/1397توسط کمیسیون 
تشخیص صالحیت بهره برداران باز مى گردد. پاکت ب شرکت کنندگانى که حائز رتبه مورد انتظار مطابق با اسناد مزایده نشده اند باز نخواهد 

شد. شرکت در مزایده به منزله قبول تمام شروط و مقررات مى باشد.
6-  سازمان در رد یا قبول تمام پیشنهادات مختار مى باشد.

7-سایر شرایط و نحوه واگذارى و مشخصات کامًال در اسناد مزایده اعالم گردیده که پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با 
قید قبولى امضاء کرده و به همراه سایر مدارك و مستندات اعالمى به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند  .

آگهى مزایده عمومى یک مرحله اى اجاره زمین 
یک هزار و نهصد مترى واقع در خیابان شفق جنب

 فروشگاه کوثر 14 وزمین دیوار کشى شده  6 هکتارى در ارغوانیه اصفهان

معاونت سما دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان)

معاونت ســما دانشــگاه آزاد اســالمى واحد اصفهان در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت 
یک هزارو نهصد مترى واقع در خیابان شــفق اصفهان جنب فروشگاه کوثر14 و زمین دیوار کشى 
شده به مساحت 6 هکتار واقع در ارغوانیه جنب پارکینگ دانشــگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 
(خوراســگان) را از طریق مزایده عمومى از تاریخ 97/10/26الى 97/11/06 به افراد واجد شرایط 
حقیقى یا حقوقى بصورت اجاره واگذار نماید ،لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت به عمل مى آید 
جهت بازدید از محل مذکور واطالع از شرایط به ســاختمان دانشگاه آزاد اسالمى واقع در خیابان 

22بهمن ،مجتمع ادارى امیرکبیر طبقه دوم ،روابط عمومى  مراجعه نمایند.
مهلت دریافت فرم استعالم وشرایط همکارى از تاریخ نشر آگهى لغایت روز 97/11/03مى باشد.و 
جلسه کمیسیون مزایده روز یکشنبه 97/11/07 در محل ساختمان دانشگاه آزاد برگزار مى گردد.

ضمنا هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.تلفن تماس 32667293

شهرام شکوهى درباره 
ادامه فعالیت ش پس از 
عمل قلب 
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استاندار اصفهان در آیین تجلیل از صادرکنندگان 
نمونه استان عنوان کرد:
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آیت ا... احمد جنتى، رئیس مجلس خبرگان با اشــاره به 
تهدیدات دشــمن در شــرایط کنونى تاکید کرد: امروز 
نیروهاى انقالبى باید در کنار هم ایستادگى و توطئه هاى 
دشــمن را رصد و خنثى کنند. امروز وحدت کلمه امرى 
الزم است و ملت، دولت و حتى مســئوالن باید در کنار 

یکدیگر قرار داشته باشند.
وى ادامه داد: در شرایطى انقالب اســالمى پا به چهل 
سالگى مى گذارد که بسیارى از دوستان و دشمنان ما باور 

نمى کردند حکومت اسالمى ما چهار دهه دوام بیاورد.
وى با ابراز نگرانى از وضعیت معیشــتى مردم هم تاکید 
کرد: وضعیت معیشــتى برخى از مــردم در حالت خوبى 

نیســت و همگى باید تالش کنیم این موضوع را بهبود 
ببخشیم. دولت نیز باید با حذف هزینه هاى زائد و فروش 
اموالى کــه در اختیار دارد، به وضعیــت اقتصادى مردم 

سامان ببخشد. 
وى تصریح کرد: بدون شک اروپا نیز اگر از آمریکا بدتر 
نباشد، بهتر نیســت؛ زیرا آن ها نیز در قضیه برجام تنها 
اتالف وقت مى کنند. جنتى با اشــاره به سخنان رهبرى 
درباره مقابله با اقــدام آمریکایى ها در صورت پاره کردن 
برجام، تصریح کرد: باید از مســئوالن گله کنیم که چرا 
این کار(آتش زدن برجــام) را نکردند؛ در نهایت هم باید 

همین کار را بکنند.

معاون اجرایى ارتش گفت: در آســتانه چهلمین سالگرد 
پیروزى انقالب اسالمى، دشــمن هجمه هاى سنگینى 
علیه نظام اسالمى در حوزه رسانه اى انجام مى دهد که باید 
با هوشیارى با این اخبار برخورد کرد. امیر سرتیپ محمد 
محمودى به برخى مشــکالت فضاى مجازى اشاره کرد 
و گفت: یکى از موضوعــات مهمى که در فضاى مجازى 
با آن روبرو هستیم، شایعه پراکنى است؛ در شایعات حقوق 
اجتماعى عده اى پایمال مى شود و به حیثیت افراد بى گناه 
خدشه وارد مى شــود. معاون اجرایى ارتش گفت: شایعه 
سازى و پخش خبر کذب، کار آدم هاى فاسد و منافق است 

که باید توجه جدى به این امر داشته باشیم.

وى با اشاره به ســخنان فرماندهى معظم کل قوا مبنى بر 
تالش دشــمنان در فضاى مجازى براى دروغ پردازى و 
شایعه سازى خاطرنشان کرد: در آستانه چهلمین سالگرد 
پیروزى انقالب اسالمى دشمن هجمه هاى سنگینى علیه 
نظام اسالمى در حوزه رســانه اى انجام مى دهد که باید با 

هوشیارى با این اخبار برخورد کرد.
امیر سرتیپ محمودى با تأکید بر لزوم حضور آگاهانه در 
فضاى مجازى تصریح کرد: هجمه و حمله هاى دشــمن 
در فضاى مجازى نباید بى پاســخ بماند و الزم است همه 
دلسوزان نظام مخصوصا جوانان بسیجى وفادار و با ایمان، 

در فضاى مجازى حضور جدى داشته باشند.

چرا برجام را 
آتش نزدید

لزوم حضور جدى دلسوزان 
نظام در فضاى مجازى

اگر ساکت باشیم 
متهم مى شویم

حجت االسالم سـعید لواسانى، امام    تابناك |
جمعه لواسـان گفت: برخى مدیران لواسان از فضاى 
پیش آمده گله دارند که سـالمت ما زیر سوال رفت و 
من هم گفتم: فساد در لواسان قابل انکار نیست و اگر 

ساکت باشیم، ما هم متهم هستیم.

اروپا بهشت امن تروریست ها
کاظم غریب آبادى، سـفیر و نماینده    میزان |
دائم ایران نزد سازمان هاى بین المللى مستقر در وین 
در صفحه توییترش نوشت:  «در حالى که اروپا بهشت 
امنى براى میزبانى از گروهک تروریستى منافقین و 
سایر تروریست هایى شده اسـت که هزاران شهروند 
غیرنظامـى ایرانى را تـرور کرده انـد، انتقـاد از ایران 
و تحریـم ایرانى ها، یـک اقـدام کامًال قبـول از اروپا

 است.»

وزیر نفت 
پاسخگوى نماینده اصفهان 

  ایرنا| مجلس هفته جـارى بعـد از یک هفته 
سرکشى نمایندگان به حوزه هاى انتخابیه، روزهاى 
یک شنبه، دوشنبه و سه شنبه جلسه علنى دارد. بیژن 
نامدار زنگنه وزیر نفت براى پاسـخ به پرسـش هاى 
«احمد سـالک» نماینـده اصفهـان و رضـا انصارى 
نماینـده داراب و در جلسـات علنـى مجلـس حضور 

مى یابد.

دروغ شاخدار!
  ایلنا| عبـدا... مؤمنـى، سـخنگوى پیشـین 
ادوار تحکیـم وحـدت در پاسـخ بـه ادعـاى علیرضا 
زاکانـى در مناظـره بـا سـید مصطفـى تاجـزاده، در 
توییتـرش نوشـت: «جـداى از دروغ پردازى هـا، 
خودمطلق پندارى ها واتهام پراکنى هاى آقاى زاکانى 
یک دروغ شاخدار بود که مربوط به روز 23تیر 1378 
بود. آقـاى زاکانـى گفـت کـه در روز 23تیـر 1378 
سـخنران دانشـجویى تجمع بودند، درحالـى که روز 
23تیر با ایشـان در اردوى دانشـجویى مدینه و مکه 

بودیم.»

ایرانى ها چند خانه در ترکیه 
خریدند؟

  فارس| ایرانى هـا در سـال 2018 تعداد سـه 
هزار و 652 دسـتگاه خانه در ترکیه خریدارى کردند 
که پس از عراق، دومین کشور بزرگ خریدار مسکن 

در این کشور محسوب مى شویم.

توقف صدور روادید براى 
لهستانى ها

قاسمى، سخنگوى وزارت امور خارجه    میزان |
در واکنش به اعادى «توقف صدور روادید توریسـتى 
براى شهروندان لهستانى از سوى ایران» گفت: «این 

خبر را نه تأیید مى کنم و نه تکذیب».

یارانه ها استانى مى شود
نوبخت،رئیـس سـازمان برنامـه و    تسنیم|
بودجه با تاکید بر اینکه از سال آینده پرداخت یارانه ها 
در کشور استانى مى شود، گفت: دسـتور رسیدگى به 
امور یارانه به زودى صادر مى شود تا نیازمندان به حق 

خود برسند.

 یک میلیون  کودك 
بى شناسنامه داریم

احمد میدرى، معـاون رفـاه اجتماعى    ایمنا|
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعى گفت: به شـکل 
پراکنده گفته شده، تا یک میلیون کودك در کشورمان 

فاقد شناسنامه و اوراق هویتى هستند.

خبرخوان
3 خواهرى و 

معافیت از سربازى 
بق  مطا   باشگاه خبرنگاران جوان |
قوانین موجود در ارتباط با ســربازى و خدمت 
وظیفه عمومى، مشموالنى که داراى سه خواهر 
باشند و هیچ برادرى نداشته باشند، تحت شرایط 
خاص از خدمت وظیفه عمومى معاف مى شوند. 
بر این اســاس، کســانى که داراى سه خواهر 
هستند و کفالت آنها را بر عهده دارند، اگر تحت 
پوشــش کمیته امداد و یا بهزیســتى باشند، از 

خدمت سربازى معاف مى شوند.

بقعه جدیدنمى سازیم
  ایلنا| حجت االســالم ســیدمهدى 
خاموشى، رئیس ســازمان اوقاف و امور خیریه 
درباره ممنوعیت ســاخت بقعه امامزاده جدید 
در کشور و در پاســخ به اینکه مگر تقاضایى در 
این زمینه وجود داشته است؟ گفت: خیر، اصوًال 
بقعه ها سوابق تاریخى دارند و داراى اسناد نَسِب 
خاص ائمه(ع) هستند و اگر خالف این باشد باید 

رسیدگى شود. 

«تاج» کنارخواننده
 لس آنجلسى

یک خواننــده لس آنجلســى    فردا |
تماشاگر بازى ایران و عراق بود. تا اینجا اتفاق 
عجیبى رخ نداده اما وقتى این فرد کنار «تاج» 
نشســته اســت، باید تصویرش را یک سوژه 
محسوب کرد. «عارف»، خواننده لس آنجلسى 
بازى ایران و عراق را در کنار مدیران فدراسیون 

فوتبال تماشا کرد.

بن سلمان برادرش را هم 
بازداشت کرد

«محمد بــن ســلمان»، برادر    مهر |
خود«بندر بن ســلمان» را در کنــار مادرش 
«فهــده آل حثلیــن» در یک قصــر واقع در 
«ابها» بازداشــت کرده اســت. بن ســلمان 
پس از انتخاب بــه عنوان ولیعهد ســعودى، 
بازداشــت هاى گســترده مخالفانش اعم از 
شــاهزادگان و بازرگانان را آغاز کرد به طورى 
که طى این مدت افراد سرشناسى بازداشت و به 

اعدام محکوم شدند.

نشست سران 
روسیهـ  ایرانـ  ترکیه 

«یورى اوشاکوف»مشــاور    تسنیم|
رئیس جمهور روسیه از برگزارى نشست سه جانبه 
رؤســاى جمهور روســیه، ایران و ترکیه براى 
بررسى اوضاع سوریه در آینده نزدیک خبر داد و 
یادآور شد: تاریخ دقیق این دیدار در حال بررسى 

با مقامات تهران و آنکاراست.

کانال ویژه مالى اروپا 
در آستانه راه اندازى

«برجامیــک»، ســخنگوى    تابناك |
اتحادیــه اروپا اعــالم کرد:کانــال ویژه مالى 
اروپا موسوم به «spv» در آســتانه راه اندازى 

است.

میل اندازى دختر ایرانى 
در وسط گود زورخانه

این روزها تصاویــرى از یک    تابناك |
دختر ورزشــکار ایرانى با پوشش مانتو و مقنعه 
در وسط گود زورخانه منتشــر شده که در حال 
میل اندازى اســت. البته در ورزش باستانى به 
ویژه در عرصه بین الملل، زنان فعال هســتند 
اما ویدیویــى از این فعالیت منتشــر نشــده 

بود.

کمال سجادى، ســخنگوى جبهه پیروان خط امام(ره) 
و رهبرى دربــاره فعالیت هاى جبهه پیــروان خط امام 
و رهبرى گفت: این جبهه از حدود 18 حزب و تشــکل 
سیاسى تشکیل شده است. قدیمى ترین این تشکل ها، 
حزب موتلفه اسالمى با بیش از 50 سال سابقه است و 
عالوه بر آن، تشکل هاى جوان با سابقه کم هم در این 

جبهه حضور دارند.
وى درباره رویکردهاى انتخاباتى این جبهه براى سال 
آینده گفت:  هر یک از احزاب جبهه پیروان خط امام(ره) 
و رهبرى براى خودشان ســاز و کارى تعریف کرده اند 
اما رویکرد کلــى جبهه به طرف هم گرایى و انســجام 

اصولگرایان است. 
وى خاطرنشان کرد: رویکرد اصلى، راهبرد و استراتژى 
ما این اســت تا اصولگرایانى که بعضا پراکنده هستند 
هرچه بیشــتر در یک قالب و همگرایى مناســب قرار 
بگیرند تا بتوانند در شــهرهاى بزرگ فهرست مشترك 

داشته باشند.
ســجادى در پاســخ به این ســئوال که آیا با جمنا هم 
همکارى دارید یا نه گفت: بله اقشار ما مثل کارمندان، 
کارگران، فرهنگیان، مهندســین و... با جمنا در اقشار 
22 گانــه اى کــه تعریــف کرده اند همــکارى خوبى 

داریم.
وى درباره احتمال حضور «على الریجانى» به عنوان 
یکى از کاندیداها براى انتخابات ریاست جمهورى 1400 
گفت: دنیاى سیاست دنیاى ممکنات است. باید آن زمان 
و فصل انتخابات فرا برسد تا  بتوانیم درباره شخصیت ها 
نظر بدهیم، االن اصال ممکن نیست؛ حتى از خود آقاى 
الریجانى هم که سئوال کنید نمى تواند جواب دقیقى به 
این سوال بدهد. در دو یا سه سال هر امکانى وجود دارد 
مخصوصا انتخابات در ایران که نتیجه اش از دو ســال 
قبل معلوم نیست بلکه از سه  ماه قبل از انتخابات است 

که شاید تا حدودى مشخص بشود.

فرمانده ناجا در خصوص مبارزه با اخاللگران در حوزه ارز 
گفت: با هماهنگى دســتگاه قضائى،  افرادى که اخالل 
ایجاد مى کردند در حوزه اقتصادى شناسایى و تحویل 

مقامات قضائى شدند. 
سردار حسین اشترى اظهار کرد: اخاللگران اقتصادى 
بدانند که پلیس با اشراف اطالعاتى خوبى که دارد آنها 
را شناسایى مى کند و بر اساس هماهنگى قضائى آنها را 

تحویل قانون خواهد داد.
فرمانده ناجا همچنین در پاسخ به ســئوالى در رابطه با 
اقدامات پلیس در حوزه فضاى مجــازى تصریح کرد: 
متأســفانه جرائم در فضاى مجازى نســبت به ســال 
گذشــته 80 درصد افزایش پیدا کرده اســت، البته این 
آمار بر مبناى گزارش هایى اســت که به پلیس سایبر و 
مجموعه پلیس هاى فتاى ما در سراســر کشور ارجاع 
شــده و از طرفى هم در حوزه فضاى سایبر بیش از 75 
درصد کشفیات داشته ایم. وى افزود: البته این مقادیرى 
که عرض کردم، مواردى است که از طریق گزارش به 

دست ما رسیده و ممکن است بیشتر از این اتفاق افتاده 
باشد و کسى شاکى نشده باشد.

ســردار اشــترى در ادامه در خصوص تعقیب متهمان 
اقتصادى متوارى به خارج از کشور نیز گفت: بر اساس 
وظایف ذاتى که پلیس ما دارد و اینترپل االن وظیفه اش 
را انجام مى دهد، هر مجرمى که از کشــور خارج  شود 
با هماهنگى دســتگاه قضائى، شــاکى و هماهنگى با 
کشــور مربوطه مجرمان را رصد، تعقیب و دســتگیر 
مى کنیم و به کشور برمى گردانیم. وى افزود: طى چند 
ماه گذشته تعداد قابل توجهى از این افراد را برگرداندیم، 
تعدادى از آنها را اعالم کردیــم و برخى دیگر به دلیل 
کارهایى که الزم بوده انجام شود، در آینده اعالم خواهد 

شد. 
فرمانده ناجا گفت: کسانى که مرتکب جرم مى شوند، این 
را بدانند که در هر کجاى دنیا که باشــند باالخره تحت 
تعقیب پلیس خواهند بود و ان شاءا... شناسایى مى شوند 

و به کشور بازگردانده خواهند شد.

شــبکه 13 تلویزیون رژیــم صهیونیســتى از برخى 
جزئیات طرح «دونالد ترامپ»، رئیس جمهورى آمریکا 
موســوم به «معامله قرن» براى سازش بین اسرائیل و 

فلسطینى ها پرده برداشت.
این شبکه به نقل از یک منبع که طرف آمریکایى وى را 
در جریان جزئیات این طرح قرار داده است، اعالم کرد که 
طبق طرح ترامپ، منطقه قدیمى قدس تحت حاکمیت 
رژیم صهیونیستى خواهد بود و طرف فلسطینى و اردنى 

در آن نقشى نخواهند داشت.

طبق ادعاى شــبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستى، 
بیشتر مناطق عربى در قدس شــرقى تحت حاکمیت 
فلســطین خواهد بود. اما در خصوص شــهرك هاى 
صهیونیست نشین در کرانه باخترى نیز، شهرك هاى 
مجتمع به رژیم صهیونیســتى الحاق خواهد شــود و 
شهرك هاى انفرادى تخلیه یا ملغى مى شود. این رسانه 
صهیونیستى همچنین مدعى شد که به این ترتیب 90 
درصد از کرانه باخترى در اختیار فلســطین قرار خواهد 

گرفت.

وزیر امور خارجه ایران گفت: ما آمادگى داریم در صورت 
آمادگى دولت عــراق روادید میان دو کشــور به صورت 

کامل لغو شود.
محمدجواد ظریف در نشست مشترك با تجار عراقى گفت: 
ما آمادگى داریم در صورت آمادگــى دولت عراق روادید 
میان دو کشور به صورت کامل لغو شــود و البته این باید 
دوطرفه باشــد. وى ادامه داد: ما همچنین درباره تسهیل 
ســفر تجار و بازرگانان آمادگى داریم. وى با بیان اینکه 
هشت میلیارد دالر حجم مبادالت تجارى ایران با عراق 
است، تصریح کرد: تعرفه براى کاالى ایرانى از سوى عراق 

بیشتر از کاالهاى کشــورهایى است که هیچگاه در کنار 
عراق نایســتاده اند. در زمینه اتصال خط آهن، ما آمادگى 
داریم کار را پایان دهیم و از دریاى عمان و اقیانوس هند 

به عراق وصل شویم.
ظریف خطاب به بازرگانان دو کشــور افزود: ما موانع را از 
جلوى پاى شما برمى داریم و به سهم خود تمام تالشمان 
را مى کنیم که هیچ مانعى وجود نداشته باشد؛ ما همواره در 

کنار عراق بوده ایم و خواهیم ماند.
وزیر امور خارجه کشورمان در پاســخ به سئوال یکى از 
بازرگانان عراقى درباره تعلل در زمینه لغو روادید، گفت: پنج 

ســال پیش بابت لغو روادید با دولت عراق مذاکره کردیم 
اما هنوز پاسخ نداده اند، لغو روادید یک روند دوطرفه است.

ظریف در پاســخ بــه اینکــه آیــا مى تــوان در عراق 
پاالیشگاه هاى هسته اى براى تولید برق ایجاد کرد، گفت: 
توانمندى فنى ایران در حوزه انرژى هسته اى انحصارى 
نیست و همواره این توانمندى را داریم که بر مبناى مقررات 
بین المللى در این زمینه همــکارى کنیم اما ما تخصص 
خوبى در تولید برق آبــى و گازى و در حوزه انرژى هاى 
تجدیدپذیر داریم که مى توانیم بــا عراق همکارى هاى 

بسیار زیادى داشته باشیم.

وزیر اطالعات  با اشــاره به اینکه ایران پنجه در پنجه رژیم صهیونیستى انداخته 
اســت، گفت: در عرصه هاى مختلف، با انجام کارهــاى اطالعاتى، این رژیم را 

شکست داده ایم که این امر در آینده نیز تداوم خواهد داشت.
حجت االسالم علوى اظهارکرد: همدلى و همگرایى بین دستگاه هاى امنیتى، با 
وجود توطئه هاى کم نظیر دشمنان براى آسیب رساندن به کشور، موجب نقش 
بر آب شدن همه توطئه ها شده و بارها زمینه ابراز مسرت مقام معظم رهبرى را 

فراهم کرده است.
وى عنوان کرد: در حال حاضر همه اشــرار و ضد انقالب، تمام توان خود را براى 
انجام اقدامات ضد امنیتى در کشور بســیج کرده اند ولى اکثر اقدامات آنها خنثى 

شده است.
وى با اشاره به حمایت مالى، آموزش هاى اطالعاتى و نظامى ضد انقالب توسط 
استکبار جهانى و آمریکا بیان کرد: با وجود توان کم نظیر تسلیحاتى آنان، امنیت 

قابل توجهى در کشور حاکم است.
وى خدمت به مردم را نعمت الهى دانست و افزود: قرار گرفتن در جایگاه مسئولیت 

و گره گشایى از کار مردم، یک نعمت است که باید شکرگزار آن باشیم.
وى تاکید کرد: اگر طبق آموزه هاى اسالمى وارد عرصه شویم و وحدت و همدلى 
خود را ارتقا بخشــیم، مى توانیم تحریم ها را پشت سر گذاشته و دشمن را در این 

عرصه نیز ناکام بگذاریم.
وزیر اطالعات با اشاره به نقش تعیین کننده استان هاى مرزى، از جمله آذربایجان 
غربى با توجه به همسایگى با سه کشور اضافه کرد: در این راستا، استفاده از ظرفیت 
بازارچه هاى مرزى ضرورى است که در دولت نیز به این امر توجه ویژه شده است.
علوى با اشاره به اینکه ایران پنجه در پنجه رژیم صهیونیستى انداخته است، افزود: 
در عرصه هاى مختلف با انجام کارهاى اطالعاتى، این رژیم را شکست داده ایم که 

این امر در آینده نیز تداوم خواهد داشت.

وزیر اطالعات:

ایران پنجه در پنجه رژیم صهیونیستى
 انداخته  است

وزیر امور خارجه:

مى توانیم در عراق پاالیشگاه هاى هسته اى تأسیس کنیم

على الریجانى
 کاندیداى انتخابات ریاست جمهورى 1400؟ 

متهمان اقتصادى را هر جاى دنیا باشند
 به کشور برمى گردانیم

«معامله قرن» ترامپ براى سازش فلسطین و اسرائیل
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اختالفات ادارات 
به محاکم قضائى نرود

مجید حججى، فرماندار تیران وکرون گفت: اختالفات 
ادارات به محاکم قضائى نرود و تنها با همدلى رفع یا 

در شوراى حل اختالف بین  دستگاهى بررسى شود.

سند راهبردى منابع آب آران 
تهیه مى شود

اسماعیل بایبوردى، فرماندار آران و بیدگل مصرف آب را 
نیازمند مدیریت هوشمند و دانش بنیان دانست و گفت: 
اعضاى شوراى حفاظت منابع آب این شهرستان، ملزم 

به تهیه سند راهبردى منابع آبى هستند.

بحرانى بودن فرسایش خاك 
در سمیرم 

عزت ا... مرادى، مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى 
سـمیرم گفـت: موضـوع فرسـایش خـاك در ایـن 

شهرستان، جدى و در مناطقى بحرانى است.

کاهش 60 درصد 
متقاضى گوشت در اردستان

مرتضى فدایى، رئیس اتحادیه قصابان، مرغ و ماهى و 
میوه جات اردستان گفت: متقاضى گوشت گرم بسیار 
کم است و حتى نسـبت به شـش ماه قبل 60 درصد 
متقاضى گوشت قرمز در اردستان کاهش داشته است.

کاهش 20 درصدى حوادث کار 
در آران

امسال حوادث ناشـى از کار شهرسـتان آران وبیدگل 20 
درصد کاهش یافته است. جوادصدیقیان، مدیر اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى آران وبیدگل تعداد حوادث ناشى از کار، 
از ابتداى امسال تا پایان آذر را در این شهرستان 91حادثه 
بیان کرد و گفت: اجراى برنامه هاى محورى، اجراى آیین 
نامه ایمنى کارفرمایان وکیفیت بخشـى به بازرسى هاى 
انجام شده این اداره، ازجمله مهمترین علل کاهش حوادث 

ناشى ازکاردرشهرستان آران وبیدگل است.

1410 کیلومتر برف روبى در  
محورهاى مواصالتى استان 

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
گفت: از 22 دى تا 27 دى ماه سال جارى  1410 کیلومتر 
برف روبى در 103 محور مواصالتى استان اصفهان انجام 
شده است. مهدى خضرى از به کارگیرى 239 دستگاه 
ماشین آالت سنگین در عملیات راهدارى زمستانه خبر 
داد و خاطرنشان کرد: در مجموع بیش از 1935تن شن 
و نمک بـراى جلوگیرى از یـخ زدگى محورها اسـتفاده 

شده است.

حضور دوچرخه تاکسى ها 
در چهارباغ 

علیرضـا صلواتى،معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک 
شـهردارى اصفهـان گفـت: راه انـدازى «دوچرخـه 
تاکسى» طرحى دیگر است که شهروندان را از مسیر 
میدان امام حسین (ع) تا سى و سه پل جابه جا مى کند.

خبر

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
سال جارى دستکم 28 هزار تعدیل و ریزش نیروى کار 

در این استان داشتیم که داراى رشد 27 درصدى است.
حجت االسالم احمد سالک افزود: متوسط نرخ بیکارى 
در کشور 11/7 درصد و در استان اصفهان 14/1 درصد 
است. وى نرخ بیکارى جوانان در اصفهان را 29 درصد و 
نرخ بیکارى دانش آموختگان دانشگاهى را 20/8 درصد 
ذکر و خاطرنشــان کرد: بیکاران استان حدود 215 هزار 
نفر هستند که 106 هزار نفر از آنها را افراد تحصیلکرده 
تشکیل مى دهند. ســالک اظهارکرد: حدود 200 واحد 
قطعه سازى در اصفهان به دلیل طلبى که از شرکت هاى 

خودروسازى و مشکل نقدینگى دارند، با مشکل ناتوانى 
در پرداخت حقوق کارکنانشان مواجه شده اند.

وى همچنین با اشــاره به اینکه درحــدود 2000 واحد 
نســاجى نیاز به تأمین مواد اولیه دارند، خاطرنشان کرد: 
پلى اکریل اصفهان از جمله این واحدهاســت که 200 

کارخانه را پوشش مى دهد.
این نماینده مجلس، تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعى 
در این استان را یک میلیون و 103 هزار نفر و واحدهاى 
صنعتى را بیــش از 9000 واحد اعــالم و اضافه کرد: 
مهمترین مشــکل واحدهاى صنعتى و تولیدى، تأمین 

مواد اولیه، نقدینگى و ارز است.

معاون فنى اداره کل نوسازى و بهســازى مدارس استان 
اصفهان با بیان اینکه سرعت حوادث بسیار بیشتر از سرعت 
نوسازى و بهسازى مدارس است، گفت: اعتبارات و شرایط 
موجود اقتصادى، سرعت پیشــرفت اجرایى شدن طرح ها 

را مى گیرد. 
مجید نسیمى با بیان اینکه اجراى سند تحول بنیادین آموزش  
و پرورش و تغییر نظام آموزشى منجر به کمبود بیشتر فضاى 
فیزیکى آموزشى در مدارس کشور شد، اظهار کرد: بر این 
اساس، در اســتان اصفهان نیز به فراخور همه استان هاى 
کشور با کمبود فضا مواجه شدیم که این کمبود در اصفهان و 
شهرهاى شاهین شهر و فوالدشهر بیش از دیگر نقاط استان 

گزارش شده است. وى با بیان اینکه با توجه به شیب کاهشى 
جمعیت در مناطق شرق اســتان اصفهان، توسعه مدارس 
در این بخش در اولویت نیست، ادامه داد: توجه صحیح به 
نیازهاى موجود، باعث شــده تا بتوانیم مدارسى را بسازیم 
که رتبه هاى بین المللى را کسب کنند؛ مدارسى در اصفهان 
وجود داردکه  از نظر معمارى داراى رتبه  بین المللى است که 
مدرسه «حق پناه» در ناحیه 5و هنرستان «فضیلى» از جمله 
این مدارس هستند. نســیمى با بیان اینکه سرعت حوادث 
بسیار بیشتر از سرعت نوســازى و بهسازى مدارس است، 
افزود: اعتبارات و شرایط موجود اقتصادى سرعت پیشرفت 

اجرایى شدن طرح ها را مى گیرد.

سرعت حوادث از سرعت 
نوسازى مدارس بیشتر است

تعدیل نیروى کار در اصفهان 
رشد 27 درصدى دارد

آگهى مزایده (مرحله اول)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه هاى شــماره 2340 و 2341 هر دو مورخ 97/10/15 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به 
واگذارى دو قطعه زمین واقع در فاز 5 مسعودآباد با کاربرى مسکونى با شرایط پرداخت به صورت نقدى به شرح ذیل از طریق مزایده اقدام نماید، لذا از 
کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم 

این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

- ششدانگ قطعه زمین شماره 698 تفکیکى قسمتى از پالك ثبتى 5864 فرعى از2637 اصلى به متراژ 149/62 م.م به ازاى هر مترمربع 8/200/000 ریال.
- ششدانگ قطعه زمین شماره 696 تفکیکى قسمتى از پالك ثبتى 8847 فرعى از 2637 اصلى به متراژ 152 م.م به ازاى هر مترمربع 7/200/000 ریال.

نوبت دوم

جلسه مشترك دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
با مدیران نهادها و ســازمان هاى مسئول در کنترل 

بازار در دادگسترى مرکز استان برگزار شد.
على اصفهانى، دادســتان عمومى و انقالب استان، 
هدف از این نشســت را، هم اندیشــى در خصوص 
مدیریت صحیح قیمت ها در اوضاع و شرایط فعلى 
بازار اعالم و بیان کرد: نوسانات و افزایش قیمت هاى 

اقالم و اجناس و به خصوص مایحتاج ضرورى مردم 
آثار و تبعات نامطلوبى در معیشــت خانواده داشته و 
ضرورى است مسئوالن مرتبط با مدیریت صحیح در 
این خصوص اقدام کنند. وى افزود: دستگاه قضائى 
در راستاى رســالت ذاتى خود نیز در صورت وقوع 
تخلف و دریافت گزارش با متخلفان و مجرمان این 

حوزه برخورد مى کند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانى کاشان از فراخوان 
طرح «هر شهروند یک آتش نشان» در کاشان خبر 
داد. مسعود چایچى اظهار کرد: شرکت در این طرح 
ویژه عموم شهروندان کاشــانى و به صورت کامًال 
رایگان برگزار مى شود و براى این طرح، بخش هاى 

مختلفى درنظر گرفته شده است.
وى افزود: در این طرح، آمــوزش هاى مقدماتى در 
حوزه ایمنى و آتش نشانى به شــهروندان کاشانى 
ارائه مى شود و متقاضیان براى شرکت در این طرح 

مى توانند ثبت نام کنند.

ورود دادستان اصفهان
 به اصالح وضعیت بازار

اجراى طرح «هر شهروند یک آتش نشان» در کاشان

کارشناس مسئول پیش بینى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان گفت: سرماى هوا در زمستان امسال 
در این استان در مقایسه با دو سال گذشته بى سابقه 
اســت و در روزهاى آینده دماى هوا باز هم کاهش 

مى یابد.
حجت ا...على عســگریان افزود: دماى هواى نقاط 
مختلف استان در شــنبه(امروز) به سردترین دما در 
سال جارى مى رســد به طورى که دماى کالنشهر 
اصفهان به 6 درجه ســانتیگراد زیــر صفر کاهش 

مى یابد.
وى با بیــان اینکه در روزهاى آینــده دماى هوا به 
طور متوســط 3 تا 6 درجه ســانتیگراد کاهش مى 
یابد، تصریح کرد: کمینه دماى هوا در طول شــبانه 
روز بیشتر در حدود ســاعت 5 صبح اتفاق مى افتد 

و احتمال یخبندان در معابر و خیابان ها وجود دارد.
على عسگریان خاطرنشان کرد: این هفته هوا سردتر 
خواهد شــد و اطالع رســانى الزم درباره یخبندان 

انجام مى شود.

سرماى زمستان اصفهان بى سابقه است

اعضــاى باند ســرقت دوربیــن هاى مداربســته 
مغــازه هــا در اصفهــان 

شناسایى و دستگیر شدند.
رئیــس پلیــس آگاهــى 
اســتان اصفهــان گفت: در 
پــى شــکایت تعــدادى از 
صاحبان مغازه هاى شــهر 
اصفهــان مبنى بر ســرقت 
دوربین هاى مداربسته نصب 
شــده در جلوى محل کسب 
آنها، موضوع در دســتور کار 

کارآگاهان پلیس آگاهى استان اصفهان قرار گرفت.
سعید ســلیمیان افزود:  در بازرسى هاى پلیس، سه 

سارق سابقه دار مشــارکت کننده در این سرقت ها  
شناسایى و دستگیر شدند.

وى گفــت: در مخفیــگاه 
این ســارقان، دو دســتگاه 
خودروى زانتیــا وتعدادى 
دوربین مداربســته سرقتى 

کشف و جمع آورى شد. 
رئیس پلیس آگاهى استان 
اصفهان ارزش امــوال به 
سرقت رفته را چهارمیلیارد 
ریال بیان کــرد و گفت: در 
بازجویى ســارقان، مالخر این پرونده هم شناسایى 

و دستگیر شد.

دستگیرى سارقان دوربین مداربسته مغازه ها 

معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان گفت: کمتر از 4 درصد منابع بانکى اســتان، به 
ایجاد اشتغال پایدار شــهرى و روستایى اختصاص یافته 

است.
میرهادى زاده گفت: امسال بیش از20 هزار میلیارد ریال 
در قالب تبصره 18 با سود 9  تا 14درصد به کارآفرینان از 
طریق سازمان جهاد کشاورزى و سازمان صمت در استان 

اصفهان براى این منظور تخصیص یافته است. 
وى با اشاره به اینکه امســال بیش از 1600میلیارد ریال 
تســهیالت براى 1500طرح اشــتغال پایدار روستایى 
استان پرداخت شده، افزود: مدیریت ضعیف منابع بانکى 

در اســتان باعث کندى پرداخت تســهیالت مصوب به 
طرح هاى کوچک و بزرگ شده است.

وى: امســال از560 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته 
براى کســب و کارهاى خانگى ، کمتر از 20 درصد آن 
جذب شده و براى رونق اشتغال استان قابل قبول نیست.

معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان با بیان 
اینکه به زودى سامانه تسهیلگر کسب کار در استان راه 
اندازى مى شود، افزود: براى رونق اشتغال باید با تجدید 
نظر در شاخص هاى فضاى کســب وکار، موانع ایجاد 
اشتغال برطرف شود، چرا که پرداخت تسهیالت به تنهایى 

مشکل اشتغال استان را حل نخواهد کرد.

معاون اداره کل تعاون اصفهان خبر داد؛

تخصیص 4 درصد منابع بانکى استان به ایجاد اشتغال پایدار

شهردارى و شوراى اسالمى شهر شاپورآباد از 
«حاجى»، نماینده معزز مردم برخوار، شاهین شهر 
و میمه در مجلس شــوراى اسالمى  در راستاى 
دفاع از حقوق شهردارى ها و دهیارى ها پیرامون 
اعتبارات آنها در بودجه 97 و 98 به نمایندگى از 
شهردارى ها و دهیارى هاى کل کشور و همچنین 

شوراهاى اسالمى شهر و روستا قدردانى کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با تأکید 
بر اینکه مشکالت اصلى این استان فراموش شده است، 
گفت: طرح تقسیم استان اصفهان در حد یک شایعه است.
حیدرعلى عابدى درباره برخى اخبــار موجود در فضاى 
مجازى، مبنى بر تقسیم اســتان اصفهان اظهار کرد این 
موضوع در حد یک شایعه است و اقدام قانونى براى انجام 

این کار، تاکنون صورت نگرفته است.
وى افــزود: براى تحقق مســائلى در حوزه تقســیمات 
کشــورى، یا باید طرحى با امضاى 15 نماینده ارائه شده 
و یا دولت به صورت مستقل الیحه اى را تقدیم مجلس 
کند که در خصوص تشکیل «استان اصفهان شمالى» با 
مرکزیت کاشان و تقسیم استان اصفهان، تاکنون چنین 

فرایندى طى نشده است.
نماینده اصفهان در مجلس تصریح کرد: تنها ســاداتى 
نژاد، نماینده کاشــان در یکى از نطق هاى میان دستور 
خود به این موضوع اشــاره و از نمایندگان درخواســت 
کرد تا در صورت ارائه طرح تشکیل«اســتان کاشان» یا 
«استان اصفهان شمالى»، دیگر نمایندگان از این طرح  

حمایت کنند.
عابدى گفت: طرح تقسیم استان اصفهان که در فضاى 
مجازى مطرح شده، بیشتر شبیه شایعه است و به صورت 

عملى در مجلس چنین بحثى مطرح نیست.
وى در پاسخ به اینکه چرا این شایعات مطرح شده است؟ 

گفت: به نظر مى رسد که مشکالت اصلى استان اصفهان 
فراموش شده است و به عبارتى، ما ریشه اصلى مشکالت 
را فراموش کرده و به دنبال پاك کردن صورت مســئله 
هســتیم. نماینده اصفهان در مجلس ادامه داد: یکى از 
مشکالت اصلى اســتان اصفهان، مربوط به تأمین آب 
شرب و آب کشاورزى استان است؛ متأسفانه به دلیل بى 
توجهى مدیریت گذشته، سرشاخه هاى اصلى تأمین آب 

زاینده رود از بین رفته، یا به دیگر استان ها منتقل شده و 
به همین دلیل امروز ما با گرفتارى بزرگى به نام تأمین آب 

رو به رو هستیم.
عابدى گفت: در چنین شــرایطى اگر بخواهیم مسائل 
فرعى از جمله تقسیم استان اصفهان را مطرح کنیم، در 
حقیقت مشکل اصلى را فراموش کرده و تا زمانى که درگیر 

اینگونه موارد باشیم، مسائل اصلى استان حل نمى شود.

بررسى شایعه طرح تقسیم شدن استان

استان کاشان یا اصفهان شمالى؟

شهردار اصفهان با بیان اینکه هیچ طرح شهري نباید 
بی توجه به حقوق کودکان باشد، گفت: اولین همایش 
ملی «شهر دوســتدار کودك» می تواند سنگ بناي 

خوبی براي حمایت از کودکان باشد. 
قدرت ا... نوروزي اظهار کرد: رعایت حقوق کودکان، 
یک نگاه توسعه اى و سرمایه گذارى براى آینده است.

وي تصریح کرد: اولین همایش ملی شــهر دوستدار 
کودك می تواند ســنگ بناي خوبی براي حمایت از 
کودکان و کودکانی که مظلوم واقع شده و نمی توانند از 
خود دفاع کنند، باشد. ما باید با تغییر نگرش خود نسبت 

به کودکان، از رنج هاي آنان بکاهیم. 
وي ادامه داد: شهر دوســتدار کودك، یک اتفاق همه 
جانبه اســت. معلم شهر دوســتدار کودك هم باید به 
کودکان احترام بگذارد، راننده تاکســى شهر دوستدار 
کودك هم باید حقوق کودکان را رعایت کند. سیستم 
حمل و نقل شهر دوستدار کودك، باید به گونه اى باشد 
که یک کودك از هر جاى شهر راحت بتواند به محل 
تحصیل خود برود.  شــهردار اصفهان افزود: کودکان 

سرمایه هاي بزرگی هستند که در صورت عدم توجه به 
آنها نمی توانیم آینده کشور را به درستی بسازیم و این 
امر، نیاز به اراده ملی و همکاري همه دستگاه ها دارد. 

وي با بیان اینکه کودك در مدرســه ساخته شده و در 
دانشگاه بالنده می شود، اظهارکرد: باید همه کسانی که 
در این فرایند طوالنی کودك تا نوجوانی نقش دارند، 

احترام به کودك را یک اصل و حق مسلم بدانند. 
نوروزي تأکیــد کرد: امــروز و هر چندمــاه یک بار 
برنامه هایی در جهت رشد، آینده، خالقیت و بالندگی 
کودکان در اصفهان اجرا می شود که برگزاري جشنواره 
بین المللی فیلم هاي کودکان و نوجوانان در اصفهان 
و به رسمیت شناخته شدن اصفهان به عنوان میزبان 

دائمی آن یکی از آنهاست. 
وي با بیان اینکــه در اصفهان مراکز تخصصى متعدد 
از جملــه خانه «جــوان» و «کودك» وجــود دارد و 
درصدد هســتیم تمام مراکز عمومى شهر از امکانات 
الزم براي کودکان برخوردار شــود، اضافه کرد: البته 
اینها گام هاى اولیه است و باید اقدامات مؤثرترى انجام 

شــود. هیچ طرحی نباید بی توجه به حقوق کودکان 
باشد. کودکان نباید مســیر طوالنی را براي دسترسی 
به مراکز طی کنند. باید امکانات به طور مناسب توزیع 

شود تا همه مناطق از آن استفاده کنند.
شهردار اصفهان بیان کرد: شهر دوستدار کودك باید 
نگاه روانی و دقیق براي پرورش کودکان داشته باشد. 
معلم، استاد و راننده تاکسی شهر دوستدار کودك باید 
به کودك احتــرام بگذارد. در این صورت اســت که 
اصفهان می تواند به عنوان شهر دوستدار کودك، الگو 

و سرمشق دیگر شهرها شود. 
وي با بیان اینکه ما به دیپلماســی شــهري و تعامل 
با شــهرهاي دیگر اعتقاد داریــم، افــزود: در تمام

 بخش ها تعامل با دنیا گره گشاي همه مشکالت است 
که در صورت تحقق این موضوع و با درك صحیح آن 
می توانیم مشکالت خود را حل کنیم. اگر رعایت تمام 
مؤلفه ها شدنى نیست، باید استانداردهاى الزم براى 
کودکان را رعایت کنیم تا شهرى آباد و بهتر از گذشته 

داشته باشیم.

شهردار اصفهان: 

تمام مراکز عمومى شهر از امکانات کودکانه برخوردار مى شوند
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خواننده، ترانه سرا، آهنگساز و نوازنده گیتار کشورمان گفت: خوشبختانه پزشک ممنوعیتى براى ادامه  فعالیت هایم در عرصه 
خوانندگى در نظر نگرفته است.

شهرام شکوهى، خواننده جوان، مدت هاست از بیمارى قلبى رنج مى برد. او بار ها به دلیل مشکالت قلبى در بیمارستان بسترى 
شده و عمل قلِب باز انجام داده است.

آخرین بارى که وى دچار حمله  قلبى شد، به بازى سوم تیم ملى فوتبال ایران در جام جهانى روسیه باز مى گردد. در 
پایان این بازى حساس و هیجان انگیز بود که شکوهى به دلیل فشار عصبى راهى بیمارستان شد.

این خواننده چندى پیش در گفتگویى اذعان کرد: پزشــکم به من گفت که ممکن اســت در عمل بعدى 
اتفاقاتى رخ دهد که ادامه خوانندگى به سالمتى من لطمه بزند. وى با بیان اینکه در عمل قبلى یک فنر در 
قلبم گذاشتند، افزود: ممکن است با عمل بعدى تعداد فنر هاى قلبم به شش عدد برسد از این رو شاید پزشکان 

صالح نبینند که این حرفه را ادامه دهم. اگر عمل قلبم به لطف خدا موفقیت آمیز باشد، حتماً روند گذشته را ادامه 
مى دهم و کنسرت هایى با بلیت هاى کم بها برگزار مى کنم. حتى این کنسرت ها را در شهرستان ها نیز اجرا خواهم 

کرد. خداحافظى نصفه و نیمه  شهرام شکوهى از خوانندگى سبب شد، بسیارى از طرفداران وى نگران سالمتى و 
ادامه  فعالیت هاى حرفه اى خواننده  آلبوم «مدارا» شوند، حاال این خواننده  کشورمان در گفتگویى که به تازگى انجام 

داده، از سالمتیش خبر داده و عنوان کرده است: خدا را شکر، با سالمت کامل این روز ها را سپرى مى کنم. هر چند از 
دنیاى موسیقى کمى فاصله گرفته ام.

شکوهى اظهار کرد: باید دو فنر دیگر در قلبم قرار بدهم. البته پزشکم به خارج از کشور سفر 
کرده است، با بازگشت وى عمل قلبم انجام خواهد شد. خواننده  قطعه  «یکى بود و یکى 
نبود» در پایان به ادامه  برنامه هایش اشاره کرد و گفت: خوشبختانه پزشک ممنوعیتى 
براى ادامه  فعالیتم هایم در نظر نگرفته و مى توانم باز هم بخوانم. پس از عمل قلِب بعدى، 

برنامه ریزى براى ادامه  فعالیت هایم در موسیقى را انجام مى دهم.

حسین محب اهرى، بازیگر پیشکسوت ســینما، تئاتر و 
تلویزیون در یاد مردم با نقش هاى متفاوت و خاصى که ایفا 
کرده ماندگار است، از نقش معلم در برنامه «درس شیرین 
ریاضى» تا «محله برو بیا». این هنرمند بامداد چهارشنبه 
هفته گذشــته پس از تحمل دوره اى بیمارى درگذشت 
و خاطراتش تنها میراثى اســت که او براى دوستداران و 
عالقه مندانش به جا گذاشته اســت. عشق به بازیگرى، 
خوش مشــربى، تعهد کارى و... از جملــه ویژگى هایى 
هستند که دوستان و همکاران این بازیگر درگذشته برآنها 

تأکید مى کنند.
در همین رابطه «خبرآنالین» پــاى صحبت هاى بهزاد 
فراهانى، رضا فیاضى و محمد کدخدایى نشسته و از نگاه 
آنان به کارنامه هنرى و شخصیت حرفه اى حسین محب 

اهرى نگاهى انداخته است. 

زیرك و ظریف بود 
بهزاد فراهانى با بیان خاطراتش از حســین محب اهرى، 
تأکید مى کند او بازیگرى قدرتمند بود که حضورش براى 
همه یک سرمایه و برکت به شمار مى آمد؛ هنرمندى که 

هیچ چیز را به نفع خودش مصادره نمى کرد.
این بازیگر ســینما و تلویزیون و تئاتر درباره دوســتى و 
همنشینى خود با حســین محب اهرى مى گوید: «من و 
حسین همسایه یکدیگر بودیم و هماورد بازى شبانه من در 
شطرنج بود. در تئاتر و سینما، بازیگر قدرتمندى بود که کار 
با کودکان را خوب مى شناخت و روى صحنه براى خودش 
تناورى بود. محب اهرى عاشق کارش بود.» وى با اشاره 
به همکارى اش با محب اهرى در خانــه تئاتر مى افزاید: 
«زمانى هم که عضو هیئت مدیره  انجمن بازیگران خانه 
تئاتر بود، حضورش براى من یک سرمایه و یک برکت به 
شمار مى آمد؛ اول اینکه موشکافى هایى فوق العاده ظریف 
و زیرکانه داشــت و دوم اینکه هیچ چیز را به نفع خودش 
مصادره نمى کرد. از نقطه صفر به سمت  کار یورش مى برد 

و در واقع هم کار مى کرد، هم پیکار.»
فراهانى مى گوید: «متأسفانه نتوانســتیم در زمینه  تئاتر 
باهم کار مشترکى را داشته باشــیم اما در چند فیلم کنار 

یکدیگر بودیم.»

همیشه لبخند بر لب داشت
رضا فیاضى، بازیگر و کارگردان تئاتر و تلویزیون هم که 
ســابقه رفاقت دیرینه با این هنرمند پیشکسوت را دارد، 
مى گوید: «او تا آخرین لحظه زندگى اش کار کرد و هیچگاه 
لبخند از لبش برچیده نشــد، چون بازیگرى، عشق اول و 
آخرش بود، چقدر خوب است انسان اینطور باشد و بتواند 

با مرگ مبارزه کند.»
او ادامه مى دهد: «خوش به حال کســى که زندگى کند. 
ماشاءا... او خیلى خوب بود و انرژى بسیارى داشت، همه 
هنرمندان نیز او را دوست داشــتند و حتى بخاطر زندگى 

پرتالطمى که داشــت همه عالقه مند بودنــد تا با او کار 
کنند، به خصوص مریم کاظمى که دوســت مشــترك 
ماســت و باهم کارهاى زیادى کرده ایم.» این کارگردان 
و بازیگر تئاتر بیان مى کنــد: «خاطرات عجیب و غریبى 
از او دارم، همسرش او را خیلى دوست داشت و متأسفانه 
شرایط زندگى باعث شد از هم جدا بشوند ولى دل هایشان 
از هم جدا نشد و شاهد بودم که تا آخرین روزها نیز در کنار 

هم بودند.»

خالقیت و نبوغ بازیگرى اش بى نظیر بود
یکى از پررنگ ترین و شیرین ترین خاطراتى که بیننده هاى 
تلویزیون از مرحوم حسین محب اهرى دارند، سریال «ق 

مثل قلقلک» یا «درس شیرین ریاضى» یا همان «مبصر 
چهار ســاله» بود. محمد کدخدایى، بازیگر نقش «مبصر 
چهار ساله» با یادآورى خاطرات گذشته مى گوید: «مرحوم 
محب اهرى از همان ابتداى آشنایى که با ایشان داشتم، 
ایده هاى بسیار خوبى داشتند و در خالقیت نمایشى شان 
هیچ شکى نبود. هر کسى که با ایشــان کار کرده با این 
ویژگى ها و نبوغشان در زمینه کار هنرى آشناست و این 

خصوصیات به او نیز منتقل مى شود.»
ایــن بازیگر ادامــه مى دهد: «آشــنایى من بــا مرحوم 
محب اهرى از سال 61 شروع شد تا اینکه سال 69 سریال 
«ق مثل قلقلک» را با هم کار کردیم. این سریال به لطف 
خدا مقبول چشــمان زیباى بینندگان افتاد و به دلشــان 

نشست. به همین دلیل این ســریال در دهه 70 هم ادامه 
پیدا کرد و سال 91 هم سرى جدید آن ساخته شد و در همه 
مناسبت هایى که مربوط به مدرسه مى شد، مثل روز معلم و 
یا بازگشایى مدارس از شبکه آموزش پخش مى شد. امروز 
صبح هم که خبر درگذشــت مرحوم محب اهرى منتشر 

شد همه شبکه ها اقدام به پخش سرى جدید آن کردند.»
کدخدایى در پایان درباره روحیه باال و عشق به کار حسین 
محب اهرى توضیح مى دهد: «همه کســانى که در این 
وادى هستند عاشق کارشان هستند اما ایشان از همه یک 
ســر و گردن باالتر بود. به نظر زنده ماندن ایشان در دهه 
آخر زندگى شان تنها به دلیل عشق به کار و امید و روحیه 

باالیى بود که داشتند.»

طى روزهاى گذشته تمامى حواس اهالى رسانه و همچنین دوستداران هنر 
سینما معطوف به اعالم اسامى فیلم هاى بخش سوداى 
سیمرغ سى وهفتمین جشــنواره فیلم فجر بوده است. 
آثارى که امســال مى خواهند براى کسب سیمرغ ها 
بلورین به مصاف یکدیگر بروند. قریب به یقین اهالى 

سینما جشنواره امسال را رقابت میان جوانان و 
باتجربه ها مى دانند. کنار هم قرار 
گرفتن اســامى اى همچون 
محمدحســین مهدویان، 
روســتایى،  ســعید 
مرتضــى على عباس 
میرزایــى، فریدون 
جیرانــى، نرگــس 
آبیــار و کیومــرث 
پوراحمــد رقابتى 
هیجــان انگیز در 
بزرگ ترین رویداد 
ســینمایى کشور را 

نوید مى دهد.
ســعید روســتایى بار دیگر در 
جشنواره فیلم فجر حضور پیدا 

خواهد کرد. کارگردانى که در آستانه سى و چهارمین جشنواره فجر 
هیچکس فکرش را نمى کرد که وى به موفق ترین چهره سینما 
در آن سال مبدل شود. روستایى توانست در آن سال براى فیلم 
«ابد  و  یک روز» اکثریت جوایز جشنواره فیلم فجر، جشن خانه 
سینما، جشن منتقدان ســینما و جشن حافظ را از آن 

خود کند.
«ابد و یک روز» در طــول نمایش مورد توجه 
عموم مردم و منتقدان قرار گرفت و توانست 9 
سیمرغ بلورین (شش سیمرغ در بخش اصلى، 
دو سیمرغ بهترین فیلم و بهترین کارگردانى 
در بخش نگاه نو و ســیمرغ بهترین فیلم از 
نگاه تماشاگران) ســى و چهارمین دوره 

جشنواره فیلم فجر را به دست آورد.
روستایى پیش از ساخت فیلم سینمایى 
«ابــد  و  یــک روز» در کارنامــه خود 
کارگردانى ســه فیلم کوتاه با نام هاى 
«شنبه»، «مراسم» و «از طرف آنها» را 
مى دید اما «ابد و یک روز» نقطه عطفى 
در زندگى وى محسوب مى شود. وى پس از آن 
نگارش فیلمنامه «ســد معبر» به کارگردانى محسن 

قرایى را انجام داد.

پس از موفقیت در جشنواره فیلم فجر و جشن خانه سینما و همچنین جشن 
منتقدان سینما همه در انتظار حضور دوباره روستایى در جشنواره فیلم فجر 
بودند اما وى در دو جشنواره سى و پنجم و ششم غایب بود تا اینکه مشخص 
شد روستایى در حال نگارش فیلمنامه جدید خود است. اخبار از همان ابتدا 
بسیار طوفانى آغاز شــد. همکارى پیمان معادى، شهاب حسینى و سعید 
روستایى خبرى بود که به ســرعت در محافل هنرى دست به دست شد تا 
همه در انتظار ساخته دوم روستایى در مقام کارگردان با نام «مترى شیش 

و نیم» باشند.
شش ماه پیش به یکباره اما تمامى هیاهو ها درباره فیلم دوم روستایى با اعالم 
انصراف شهاب حسینى براى بازى در این فیلم خاموش شد. زوج معادى و 
حسینى که پیش تر نیز سابقه همکارى را داشته اند براى بسیارى زوج بسیار 

دیدنى بود اما این اتفاق مقدور نشد.
نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار پس از جدایى حسینى به پروژه جدید سعید 
روستایى پیوستند تا وى فیلم دومش را با همان بازیگران «ابد و یک روز» 
بســازد. اتفاقى که بدون شــک براى این کارگردان ریسک بسیار بزرگى 
محسوب مى شود و باید دید تا چه حد مى تواند از تکرار موقعیت و کاراکتر ها 

جلوگیرى کند.
اوایل ماه جارى فیلم سینمایى «مترى شــیش و نیم» به کارگردانى سعید 
روستایى و تهیه کنندگى سید جمال ساداتیان به طور رسمى حضورش در 
جشنواره را تأیید کرد و پس از آن با انتخاب هیئ ت انتخاب جشنواره فیلم فجر 

راهى بخش سوداى سیمرغ شد.

عوامل ســریال «گاندو» بــه کارگردانى جواد افشــار و تهیــه کنندگى مجتبــى امینى این روزهــا خود را
 بــراى رفتن بــه ترکیه آمــاده مى کننــد. تصویربــردارى این ســریال ایــن روزهــا در منطقه اقدســیه 

ادامه دارد.
داســتان این مجموعه تلویزیونى 
که پانزدهمین سریال جواد افشار 
براى تلویزیون اســت به قلم آرش 
قادرى به نگارش درآمده که پیش 
از این هم ســریال موفق «برادر» 
را بــه کارگردانى افشــار نوشــته 

بود.
داریــوش فرهنــگ، وحیــد 
رهبانى، پیام دهکــردى، لیال 
اوتــادى، ســارا خویینى هــا، 
علیــرام نورایى، آزیتا ترکاشــوند، 

نگار عابدى، خســرو شــهراز، پنــدار اکبــرى، عرفــان ابراهیمى، مجیــد نــوروزى، على افشــار، اتابک 
نــادرى، نیلوفر شــهیدى، محمدجواد طاهرى، جمشــید جهانــزاده، بهــزاد رحیم خانى، فلیپ ســاپرکین، 
فرشــته آلوســى، ســارا محمــدى، میثــم ولیخانــى، مصطفــى ســلطانى، یاســمین پیــداودى، آیدا 
جعفــرى و نــاره گرگوریــان از جملــه بازیگرانى هســتند کــه در این ســریال پرســتاره ایفــاى نقش 

خواهند کرد.
همچنین «گاندو» با حضور کامبیز دیرباز، محمدرضا شریفى نیا، سید مهرداد ضیایى، رضا توکلى، نسرین نکیسا، 
سوگل طهماسبى، کمند امیر سلیمانى، صالح میرزا آقایى و فرهاد قائمیان تصویربردارى مى شود؛ جمع زیادى از 

بازیگران خارجى و ایرانى که در بخش تولید خارج از کشور به این مجموعه اضافه خواهند شد.

جدول فــروش ســینماى ایــران بــا اعالم 
صدرنشینى فیلم ســینمایى «قانون مورفى» 
ساخته سینمایى رامبد جوان در دومین هفته از 

اکران این فیلم سینمایى منتشر شد.
از دیگر نکات جالب توجه جدول فروش باید به 
موفقیت «بمب یک عاشقانه» اشاره کرد. این 
فیلم هم اکنون در آستانه فروش شش میلیارد 
تومانى قرار گرفته اســت. همچنین فیلم تازه 
اکران شــده «تخته گاز» در نخستین هفته از 

اکران در رتبه پنجم جدول ایستاد.
*«قانون مورفى»/ رامبد جوان

فروش هفتگى: 1/636/106/000 تومان
فروش کلى: 3/127/463/000 تومان

*«مارموز»/کمال تبریزى
فروش هفتگى: 578/447/000 تومان
فروش کلى: 5/289/621/000 تومان
*«کلمبوس»/ هاتف علیمردانى
فروش هفتگى: 575/314/000 تومان
فروش کلى:3/577/048/000 تومان

*«بمب یک عاشقانه»/پیمان معادى
فروش هفتگى:451/415/000 تومان
فروش کلى:5/690/607/000 تومان
*«تخته گاز»/روح ا... حجازى
فروش هفتگى:257/370/000 تومان
فروش کلى: 257/370/000 تومان

همچنیــن فیلــم هــاى «دزد و پــرى» 
بــا251/466/000 تومان، «اتــاق تاریک» 
بــا165/483/000 تومان، «پاســتاریونى» 
141 تومــان، «درســاژ»  /337 /000 بــا
با109/871/000 تومان، «پیشــونى ســفید 
2» با38/498/000 تومــان فروش رتبه هاى 
ششم تا دهم جدول فروش ســینماى ایران را 

در اختیار دارند.

کارگردان فیلم سینمایى «سونامى» از سختى هاى ساخت 
فیلم در ژانر ورزشى گفت.

میالد صدرعاملى که در بخش نگاه نو سى و هفتمین جشنواره 
فیلم فجر قرار دارد، درباره این اثر گفت: هرکسى این ریسک 
را نمى کند که براى ساخت فیلم اولش به سراغ ژانرى برود که 
کمتر فیلمى در آن ساخته شده و در واقع ژانر ورزشى یک ژانر 
مرده است اما من این کار را کردم و امیدوارم در این مسیر موفق 
شده باشم و مردم «سونامى» را دوست داشته باشند البته خودم 
تا حدودى فکر مى کنم در این راه موفق شده ام زیرا این فیلم 

به جشنواره راه پیدا کرد.
پسر رسول صدرعاملى، کارگردان و فیلمنامه نویس باسابقه 
کشــورمان افزود: من پیش از این، این ژانر را در آثار کوتاه و 
مستند تجربه کرده بودم به طورى که دو مستند من درباره 
دو مربى ســابق تیم ملى فوتبال بود بنابراین به ژانر ورزشى 
اشراف داشتم و مى دانستم مى توانم حس و حال آن را دربیاورم 
به همین دلیل وقتى دیدم آثار مستندم موفق شده اند تصمیم 
گرفتم فیلم ســینمایى ام را در همین حوزه تجربه کنم. وى 
درباره ســختى هاى این حوزه گفت: این حوزه سختى هاى 
خودش را داشت به طورى که وقتى فیلمنامه «سونامى» را 
نوشتم هیچوقت فکر نمى کردم ساخت آن تا این حد سخت 
باشد اما در دوران فیلمبردارى فهمیدم که چه دشوارى هایى 
دارد. با این حال «ســونامى» فیلمى است که شما را خسته 
نمى کند یعنى داستان، فیلمنامه و نماها باعث مى شود تا انتها 

فیلم را دنبال کنید.
این کارگــردان با بیان اینکه امســال کارگردان هاى جوان 
بسیارى در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر حضور دارند، 
عنوان کرد: این نشان مى دهد که سینما در ایران پویا و زنده 
است و بچه هاى فیلمساز با عشــق و عالقه کار مى کنند به 
طور کلى سینما رشته سختى است و فقط با عشق مى توانید 
در آن دوام بیاورید در واقع صبر و حوصله زیاد مى خواهد اما 
ما مى بینیم که امسال کارگردانان دهه هفتادى در جشنواره 
داریم که این نشان مى دهد که سینما چقدر زنده است البته 
امسال قســمت بود من و پدرم هر دو با آثارمان در جشنواره 

وى   درباره مراحل آماده سازى باشــیم. 
کرد: فکر مى کنم تا اول فیلمش اظهار 
کامل آن آماده شود.بهمن نسخه 

در گفتگو با بهزاد فراهانى، رضا فیاضى و «مبصر4ساله کالس»

بازیگرى؛ عشق اول و آخِر حسین محب اهرى

سفر دسته جمعى بازیگران مشهور ایرانى به ترکیه

 صدرنشینى «قانون مورفى»
 در دومین هفته اکران

منوعیتى براى ادامه  فعالیت هایم در عرصه 

 دلیل مشکالت قلبى در بیمارستان بسترى 

رررررررررر در مجهانى روسیه بازمى گردد.
ى بیمارستان شد.

کن اســت در عمل بعدى 
ه در عمل قبلى یک فنر در 
رسد از این رو شاید پزشکان 
شد، حتماً روند گذشته را ادامه

 در شهرستان ها نیز اجرا خواهم 
 طرفداران وى نگران سالمتى و 
ان در گفتگویى که به تازگى انجام

ن روز ها را سپرى مى کنم. هر چند از 

شور سفر
د و یکى
ىىىىىىىىیتىى نوع
 بعدى،،

عوامل ســری
 بــراى رفتن

ادامه دارد.
داســتان این
که پانزدهمین
براى تلویزیو
نگا قادرى به
اینهم سـ از
ررررررا بــه کارگر

ببود.
داریــوش
رهبانى، پ
اوتــادى
علیــرام نورا
نگار عابدى،
نــادرى، نیلو
فرشــته آلوس
جعفــرى و ن
خواهند کرد.
همچنین «گا
سوگل طهماس
بازیگران خار

سفر د شهرام شکوهى درباره ادامه فعالیت ش پس از عمل قلب

مشکلى براى خوانندگى ندارم

و ى ز و و ر ع و ر ور م و ن ر
ما مى بینیم که امسال کارگردانان دهه هفتادى در جشنواره
داریم که این نشان مى دهد که سینما چقدر زنده است البته
ننند منو و پدرم هر دو با آثارمان در جشنواره امسال قســمت بو

وى ى   درباره مراحل آماده سازىباشــیم.
رهار کرد: فکر مى کنم تا اولفیلمش اظ
کامل آن آماده شود.بهمن نسخهه

میالد صدرعاملى: 

ساخت «سونــامى» 
ریسک بود

بار سنگین «ابد  و  یک روز» روى دوش «مترى شیش و نیم»
طى روزهاىگذشته تمامىحواس اهالى رسانه و همچنین دوستدارانهنر 
سینما معطوف به اعالم اسامى فیلم هاى بخش سوداى

سیمرغ سى وهفتمین جشــنواره فیلم فجر بوده است. 
آثارى که امســال مى خواهند براى کسب سیمرغ ها 
بلورین به مصاف یکدیگر بروند. قریب به یقین اهالى

ووووون و سینما جشنواره امسال را رقابت میان جوانا
باتجربه ها مى دانند. کنار هم قرار 
گرفتن اســامى اى همچون 
محمدحســین مهدویان، 
روســتایى،  ســعید 
مرتضــى على عباس 
ندون میرزایــى، فری
جیرانــى، نرگــس
آبیــار و کیومــرثث
پوراحمــد رقابتى
ر درر هیجــان انگیز
بزرگ ترین رویداد 
ســینمایى کشور را 

نوید مى دهد.
دیگر درر بار ســعید روســتایى
جشنواره فیلم فجر حضور پیدا

خواهد کرد. کارگردانى که
هیچکس فکرش را نمى
در آن سال مبدل شود

«ابد  و  یک روز» اکثریت
سینما، جشن
خخخودکند.

«ابد و یک
م عموم
سیمرغ
دو سی
در بخ
نگا
ج
ر

ک

م
در زندگى
نگارش فیلمنا
قرایى را انجامد



ورزشورزش 05053418 سال پانزدهمشنبه  29 دى  ماه   1397

تیم فوتبال سپاهان دیروز  براى برگزارى اردویى 10 
روز عازم ترکیه شد.

به گزارش «ورزش سه»، تیم فوتبال سپاهان دیروز 
جمعه براى برپایى اردوى تدارکاتى و انجام چند بازى 

دوستانه عازم آنتالیا شد.
در این اردوى ده روزه، ســه دیدار تدارکاتى در نظر 
گرفته شــده؛ در دیدار اول، تیم ســپاهان در تاریخ 
30 دى(فردا) به مصــاف FK Shkupi مقدونیه 
مى رود. این تیم هم اکنــون در رده پنجم جدول ده 
تیمى ســوپر لیگ مقدونیه است و طى این فصل در 

لیگ یوفا نیز حضور داشته است.
دومین دیدار طالیى پوشــان در روز چهارشنبه سوم 
 AFC بهمن برگزار خواهد شد که این تیم به مصاف
Dunarea Calarasi رومانــى مى رود که هم 
اکنــون در رده دوازدهم جدول لیــگ برتر رومانى 

قرار دارد.
در نهایت در دیدار آخر در تاریخ ششم بهمن ماه هم 
ســپاهان به مصاف FC Drita کوزوو مى  رود که 
هم اکنون با هفت برد، دو مساوى و هشت باخت در 
رده ششم جدول 12 تیمى سوپر لیگ کوزوو قرار دارد.

مدیرعامل باشگاه سپاهان انتقال محمدرضا حسینى به تیم فوتبال ســپاهان را منتفى اعالم کرد و اظهار 
داشت: ما خیلى مشتاق بودیم که محمدرضا حســینى را به سپاهان منتقل کنیم و بدون هیچ واسطه اى، به 
طور مستقیم با باشگاه ذوب آهن وارد مذاکره شدیم اما تا این لحظه باشگاه ذوب آهن با انتقال این بازیکن 

مخالفت کرده است.
مسعود تابش شایعات منتشر شده درباره درخواست باشگاه صنعت  نفت آبادان براى انتقال رسول نویدکیا را 
رد کرد و گفت: باشگاه صنعت  نفت درخواستى براى جذب رسول نویدکیا نداده است، بلکه باشگاه دیگرى 
خواهان این بازیکن بود که با مخالفت نویدکیا مواجه شده و جدایى این بازیکن از سپاهان منتفى شد. وى 
افزود: باشگاه صنعت  نفت آبادان خواهان به خدمت گرفتن میالد سرلک و جالل الدین على محمدى بود 
اما تا این لحظه خود این بازیکنان موافق جدایى از سپاهان و پیوستن به این باشگاه نیستند. به هر حال 

براى انتقال یک بازیکن عالوه بر کادرفنى، خود بازیکن نیز باید موافق باشد.
مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان همچنین از روند مثبت مذاکرات سپاهان بامحمد ابراهیمى، هافبک 
سابق تراکتورسازى خبر داد و اظهار کرد: ما در تالش براى جذب ابراهیمى هستیم و مذاکرات ما با 
این بازیکن روند مثبتى دارد اما هنوز هیچ چیز قطعى نشده است و هر زمان کار پیوستن او به سپاهان 

قطعى شد، از طریق روابط عمومى باشگاه اعالم مى شود.

سرمربى آلمانى استقالل براى مربیان گرجستانى 
یک جلسه آموزشى برگزار کرد.

تیم فوتبال اســتقالل در حال حاضر در آنتالیاى 
ترکیه به سر مى برد تا اردوى آماده سازى اش براى 
نیم فصل دوم را در کمپ امیر اسپورت برگزار کند. 
همزمان با تیم فوتبال استقالل، فدراسیون فوتبال 
گرجستان یک دوره کالس مربیگرى در این کمپ 
برگزار کرده و مربیانى که در این دوره حضور دارند، 
یکى، دو بار در محل تمرین اســتقالل حضور پیدا 

کردند و با وینفرد شفر دیدار داشتند.
در همین راستا، فدراســیون فوتبال گرجستان از 
حضور شفر در ترکیه اســتفاده کرد و از سرمربى 
آلمانى استقالل خواســت تا براى مربیان حاضر 
در دوره A مربیگرى این کشور، کالس آموزشى 
برگزار کند. به همین دلیل وینفرد شــفر، سرمربى 
استقالل روز پنج شــنبه یک جلسه آموزشى براى 

مربیان گرجستانى برگزار کرد. 

الهالل عربستان براى جذب مدافع سابق بارســلونا حاضر است که چهار میلیون 
یورو پرداخت کند.

به  گزارش «اسپورت»، الهالل عربســتان حریف تیم فوتبال استقالل در 
فصل جدید لیگ قهرمانان آسیاست. تیم عربستانى که در فصل 

قبل لیگ قهرمانان آسیا ناامید کننده ظاهر شد فعالیت زیادى 
در فصل نقل  و انتقاالت زمســتانى داشته و همچنان به 

دنبال جذب چهره هاى سرشناس و گرانقیمت است.
این بــار الهالل به دنبال جــذب آدریانو 
کوریا، مدافع سابق بارسلوناست که در 

بشیکتاش ترکیه بازى مى کند.
این مدافع برزیلى فوتبال خــود را در اروپا از 

کوردوبا اسپانیا آغاز کرد. او در سال 2004 به سویا پیوست و تا 2010 
در این تیم بازى کرد و بعد از آن راهى آبى  انارى ها شــد و روزهاى 

خوبى را با این تیم سپرى کرد.
آدریانو از ســال 2017 در لیگ ترکیه و براى بشیکتاش 
بازى مى کند و االن هم مورد توجه الهالل عربستان 
 « fanatik» قرار گرفته است. روزنامه ترکیه اى
از عالقه الهالل به مدافع سابق بارسلونا خبر داد و 
نوشت که تیم عربستانى حاضر است که براى جذب 
این مدافع 34 ساله چهار میلیون یورو پرداخت کند که 
این رقم وسوسه انگیزى است و بعید به نظر مى رسد که 

باشگاه بشیکتاش رد کند.

 مهدى مهدوى کیا، کاپیتان اســبق تیم ملى به بازى ایران مقابل عراق واکنش 
نشان داد.

چهارشنبه شب تیم ملى فوتبال ایران در ســومین بازى خود در رقابت هاى جام 
ملت هاى آســیا به مصاف عراق رفت و در نهایت دو تیم به تســاوى بدون گل 
رضایت دادند. با این تســاوى تیم ملى به عنوان تیم اول راهى مرحله یک هشتم 
نهایى رقابت ها شد. مهدى مهدوى کیا یکى از گلزنان ایران در جام جهانى 1998 
فرانســه در بازى مقابل آمریکا، بعد از این بازى در صفحه  شخصى خود به انتقاد 
از بازى تیم ملى پرداخت و نوشــت: «با توجه به روند بازى بــه بازیکنى نیاز بود 
که پرتاب هایش تیزتر و بلندتر باشد. یکى مثل على علیزاده عزیز که پرتاب هاى 

فوق العاده اى داشت.»

علیزاده: جاى من  خالى بود
مهاجم سابق استقالل و پرســپولیس نیز پس از انتشــار این پست مهدوى کیا در 
خصوص حضور اوت اندازى مثل او در دیدار تیم هاى ایران و عراق واکنش نشــان 
داد و گفت: شاید باورتان نشود ولى من وقتى بازى را مى دیدم یاد خودم افتادم و فکر 
مى کنم جایم در ترکیب تیم خالى بود. اوت دستى و روى آوردن به توپ هاى هوایى 
هم یک تاکتیک است که وقتى بازى روى زمین گره مى خورد مى شود از آن استفاده 
کرد و ایرادى وارد نیست. وحید امیرى هم اوت هاى خوبى مى انداخت. على علیزاده 
در مورد اینکه چرا از مربیان ایرانى براى اســتفاده از اوت دستى انتقاد مى شود ولى 
کى روش هم رو به این کار مى آورد گفت: دلیلش این اســت که ما ایرانى ها فقط از 

خودمان انتقاد مى کنیم و یک خارجى کارى بکند تأییدش مى کنیم.

نشــریه ورزشــى معتبر ژرمن هــا مى گوید با 
شــروع دور حذفى رقابت هاى جــام ملت هاى
 آســیا، نتایــج پــرگل در مســابقات وجــود

 نخواهند داشت.
هفته نامه «کیکر» آلمان در گزارشى به مناسبت 
برگزارى مسابقات جام ملت هاى آسیا در امارات، 
نگاهى به پیکار هاى انجام شــده مرحله گروهى 

این مسابقات انداخت.
این نشریه نوشــت : «با توجه به افزایش 16 تیم 
به 24 تیم، بر تعداد تیم هاى ضعیف مســابقات 
افزوده شــد و به همیــن دلیل شــاهد برد هاى 
پرگلى مثل پیروزى 5 بر صفر ایران مقابل یمن، 
6 بر صفــر قطر برابــر کره شــمالى و 4 بر صفر 
عربســتان مقابل کره شــمالى بودیــم. اکنون 
بــا انجــام دور گروهــى و خــروج ضعیف ها، 
پاالیشــى در جام ملت هــا صــورت مى گیرد 
و تیم هــاى قدرتمنــد برابــر هــم در مرحله 
حذفــى قرارخواهند گرفت. در ایــن حال دیگر 
شــاهد چنیــن برد هــاى پرگلــى نخواهیــم 

بود.» 

نگرااااااااااااااان کننده نیستفالش بک به جام جهانى؛ آمار نگران کننده نیست
در دیدار ایران – عــراق کارلوس کى روش تیم ملى 
را به سیستم قبلى اش برگرداند. سیستم 4-2-3-1 
که ایران با این شــیوه در جام جهانى بهترین نمایش 
تدافعى را به زعم کارشناســان فیفا داشت و به نوعى 
به تیم هاى کوچک یاد داد که چگونه مى شــود در 
برابر تیم هاى بزرگ امتیــاز گرفت. ایران در مصاف 
با اســپانیا و پرتغال در ســایه دفاع در ایجاد موقعیت 
خطرناك روى دروازه دو تیم موفق بود و با صعود به 
مرحله حذفى براى اولین بــار در تاریخ فوتبال ایران 
فاصله کمى داشت، اگر مهدى طارمى موقعیت خود 
را تبدیل به گل مى کرد. شیفت شدن تیمى ایران در 
دفاع مورد تحسین کارشناسان فیفا بود و تصاویر ضبط 
شده از بازى ایران در دو بازى یاد شــده هم اکنون در
کالس هاى مربیگرى در آنسوى مرزها تدریس مى شد.
بازگشت تیم ملى به سیســتم مورد اشاره البته سبب 
نگرانى هایى شده اســت. اینکه تیم ملى مى خواهد 
در ادامه مسیر هم همانند جام جهانى بازى کند و این 
ســبک از بازى قهرمانى در جام ملت ها را به ارمغان 
نخواهد آورد! به نظر مى رسد این یک بد اندیشى است 
به این علت که تیم ملى در بازى با عراق براى صعود 

به عنوان تیم نخســت تنها یک مساوى مى خواست 
و به این هدف رســید. ضمن اینکه نمایش تیم ملى 
در این بازى بــه خصوص در نیمــه اول صفر تا صد 
دفاعى نبود و در جریان بــازى صاحب موقعیت هاى 
خوبى براى گلزنى شــد که در صورت استفاده از آنها 

مى توانست به 3 امتیاز این بازى هم برسد.
اســتراحت دادن به چند بازیکن اصلى و بازگرداندن 
علیرضــا جهانبخش بــه ترکیــب اصلــى تیم از 
دستاوردهاى کارلوس کى روش در این بازى بود که 
به یقین در مصاف هاى آتى به تیم ملى کمک خواهد 
کرد. هر چند تیم ملى در این بازى براى رســیدن به 
پیروزى و با توجه به سیستمى که بازى مى کرد باید 
توسط بال ها راه مى افتاد که این کار به خوبى از سوى 
بال ها انجام نشد و به همین بهانه علیرضا جهانبخش 
در میانه هاى راه تعویض شد اما بازگشت علیرضا به 
ترکیب تیم اتفاقــى بود که باید رخ مــى داد چرا که 
تیم ملى براى بازى هاى بعدى به او نیازمند اســت. 
از سویى همیشه نمى شــود از وحید انتظار یک روز 
فوق العاده را داشت و درخشــش او به عوامل زیادى 
بستگى دارد. از جمله جلو کشیدن مدافع چپ و مثلث 

ساختن از ســوى او و هافبک دفاعى که متمایل به 
سمت چپ زمین است.

آورده هاى این بازى براى کارلوس کى روش آنقدر 
غنیمت است که به از دســت دادن 2 امتیاز در بازى 
با عراق مى ارزید. چرا پاس هــاى این دیدار با وجود 
بازى با سیســتم 1-3-2-4 مستقیم بود؟ مرور فیلم 
این بازى و دستیابى به پاسخ این سئوال بى شک در

 بازى هاى آتى منجر به چینش بهترین ترکیب خواهد 
شــد. ضمن اینکه آمارها دیگر براى هیچ تیمى نگران 
کننده نیســت. کافى اســت فالش بک بزنید به جام 
جهانى و بازى نهایى. جایى که دیدار دو تیم فرانسه و 
کرواسى شش گل داشــت و چهار گل سهم تیمى بود 
که از نظر آمارى ضعیف تر از تیم بازنده بود. فرانســه 
تنها در 39 درصد از زمان بازى صاحب توپ بود. تعداد 
پاس هاى صحیح این تیم هم کمتر از 200 پاس بود. 
یعنى کمتر از تعداد پاس هاى تیم ملى در بازى با عراق.
با گذشــت از بازى هاى گروهى، کارلوس کى روش 
از بیشــتر بچه ها بهره گرفته اســت. بازى دادن به 
بازیکنانى که تصور حضورشــان در بــازى با عراق 
نمى شــد، ضمن باال بردن روحیه بچــه ها دغدغه 

خاطر بازى ندادن را از روى دوش کارلوس کى روش 
برداشته است و بى شک از این پس کارلوس کى روش 
تیم ملى را راحت تر ارنج خواهد کرد. هر چند باید به 
این نکته اشاره کنیم در بازى ایران – عراق، تیم ملى 
بیشتر به سمت دروازه شوت زد و بیشتر صاحب کرنر 

براى پیروزى شد و البته عطش تیم 
هر چــه بــه پایان 
بــازى نزدیک تر 
مى شــدیم کمتر 
مى شــد کــه این 
طبیعــى بــود، به 

این علــت که ایران 
با یک مساوى هم 

نشــین  ر صد
مى شد.

کســب دو برد مقابل ویتنام و یمن قبل از شروع
 بازى ها قابل پیش بینى بــود و تنها نکته مبهم 
بازى هاى گروهى ایران نتیجه بــازى با  عراق 
بود که در نهایت بازى نه چندان خوب دو تیم با 

تساوى بدون گل به پایان رسید. 
نکته قابل تأمل این بازى این بود که کى روش با 
ترکیبى متفاوت تیمش را به بازى فرستاد. شاید 
اگر تیم ملى در هر سه دیدار با یک ترکیب اصلى 
به میدان مى رفت مى توانســتیم بــا هماهنگى 
خــوب بین بازیکنــان، عراق را هم شکســت 

دهیم اما تصمیم ســرمربى تیم ملى چیز دیگرى
 بود. 

بــه جــز مســعود شــجاعى و دو دروازه بان 
نیمکت نشــین همه بازیکنان تیم ملى در ســه 
دیدار گروهى براى تیم ملى بازى کردند و شاید 
این تنها دستاورد ایران در مرحله گروهى باشد. 
موضوعى که کارشناســان ایرانى را هم گمراه 
کرده و تا زمانى که ترکیب اصلى تیم ملى اعالم 
نشود هیچکس نمى تواند 11 بازیکن اصلى ایران 

را حدس بزند.

این موضــوع آنالیزورهاى رقیب تیــم ملى را 
کامــًال گمــراه کــرده و آنهــا نمى تواننــد 
داشــته  ملــى  تیــم  از  کاملــى  آنالیــز 
باشــند. عــدم شــناخت تیم هــاى دیگــر

 از ترکیب اصلى تیم ملى شاید یکى از اصلى ترین 
هدف هاى کــى روش در مرحلــه گروهى بوده

 و اکنون با صدرنشــینى و بدون دردسر به این 
هدفش دست یافته است. موضوعى که احتماالً  
در مراحــل حذفى کمــک خوبى بــه تیم ملى 

مى کند.

 تارنماى رسمى فدراســیون بین المللى فوتبال 
(فیفا) به دنبال تســاوى بدون گل تیم هاى ملى 
ایران و عراق نوشت: «شــاگردان کارلوس کى 
روش با حفظ آمار دفاعــى بى نقص خود، موفق 
شدند به عنوان صدرنشین راهى مرحله حذفى 

شوند.»
فیفــا در گزارشــى از صعــود تیم هــاى اول 
و دوم برخــى از گروه هــا به مرحلــه حذفى 
جام ملت هاى 2019 آسیا مى نویسد: «تیم هاى 
ملى فوتبال ایران و کره جنوبى به عنوان مدعیان 

عنوان قهرمانى جام ملت هاى 2019 آسیا، بدون 
دریافت گل، به عنوان صدرنشــینان گروه خود 
راهى مرحله حذفى شدند، این در حالى است که 
عراق و چین به عنوان تیم هاى دوم گروه صعود 

خود را به دور بعد قطعى کردند.
تیم تحت هدایت کارلوس کــى روش به دنبال 
تساوى بدون گل مقابل کشــور همسایه یعنى 
عراق، آمار دفاعــى بى نقص خــود را به طور 
تمام و کمال حفــظ کرد؛ با این حال، ســردار 
آزمون، مهاجم این تیم حســرت موقعیتى را که 

در دقایــق ابتدایى بازى و در فاصلــه اندکى از 
دروازه حریف با ضربه ســر از دست داد، خواهد

 خورد.
این در حالى است که در سوى مقابل، عراقى ها 
در دقایق پایانى دیدار مى توانستند با ضربه سر 
«عالء عباس» گلى دراماتیک به ثمر برسانند اما 
علیرضا بیرانوند، دروازه بان ایران با جهشــى 
شگفت انگیز توپ را از روى تیرك افقى دروازه 
راهى بیرون کرد تــا در نهایت، حضور تیمش به 
عنوان صدرنشین به مرحله بعدى تضمین شود.» 

دستاورد ایران براى مرحله حذفى آنالیزورها گیج شدندصدرنشینى تیم کى روش با تسلسل آمار دفاعى بى نقص 

ترکیه به سر مى برد تا اردوى آماده سازى اش براى
نیم فصل دوم را در کمپ امیر اسپورت برگزار کند.
همزمان با تیم فوتبال استقالل، فدراسیون فوتبال
گرجستان یکدوره کالس مربیگرى در اینکمپ
برگزار کرده و مربیانى که در این دوره حضور دارند،
یکى، دو بار در محل تمرین اســتقالل حضور پیدا

وینفرد شفر دیدار داشتند. کردند و با
در همین راستا، فدراســیون فوتبال گرجستان از
حضور شفر در ترکیه اســتفاده کرد و از سرمربى
آلمانى استقالل خواســت تا براى مربیان حاضر
Aدر دوره A مربیگرى این کشور، کالس آموزشى
برگزار کند. به همین دلیل وینفرد شــفر، سرمربى
استقالل روز پنج شــنبه یک جلسه آموزشى براى

مربیان گرجستانى برگزار کرد. 

الهالل عربستان
یورو پرداخت کن
به  گزارش «اسپ
لیگ فصل جدید
قبللیگ قهرمان
ا در فصل نقل  و
دنبال جذب چهر
این
کور
بشیکتاش
این مدافع

 مهدى مهدوى کیا، کاپیتان اســبق تیم ملى به بازى ایران مقابل
نشان داد.

چهارشنبه شب تیم ملى فوتبال ایران در ســومین بازى خود در رق
ملت هاى آســیا به مصاف عراق رفت و در نهایت دو تیم به تســاو
رضایت دادند. با این تســاوى تیم ملى به عنوان تیم اول راهى مرح
نهایى رقابت ها شد. مهدى مهدوى کیا یکى از گلزنان ایران در جام
فرانســه در بازى مقابل آمریکا، بعد از این بازى در صفحه  شخصى
از بازى تیم ملى پرداخت و نوشــت: «با توجه به روند بازى بــه باز
که پرتاب هایش تیزتر و بلندتر باشد. یکى مثل على علیزاده عزیز ک

فوق العاده اى داشت.»

 شفر
 مدرس فدراسیون
 گرجستان شد

 در 
ن 
کر 
یى

ده 
ده 
لى 
 از 

طعنه مهدوى کیا به تاکتیک تیم ملى:

علیزاده را مى خواستیم!

3 بازى تدارکاتى 
پیش روى سپاهان در ترکیه

دیگر شاهد برد هاى پرگل 
نخواهیم بود

مدیرعامل باشگاه سپاهان
داشت: ما خیلى مشتاق بود
طور مستقیم با باشگاه ذوب

مخالفت کرده است.
مسعود تابش شایعات منتش
رد کرد و گفت: باشگاه ص
خواهان این بازیکن بود
افزود: باشگاه صنعت  نف
این اما تا این لحظه خود
براى انتقال یک بازیکن
مدیرعامل باشگاه سپا
سابق تراکتورسازى
این بازیکن روندم
قطعى شد، ازطر

مذاکرات سپاهان با محمد ابراهیمى ادام ه دارد

پیشنهاد وسوسه انگیز حریف استقــــــــــــالل به بازیکن سابق بارسلونا
ســلونا حاضر است که چهار میلیون 

ریف تیم فوتبال استقالل در 
فصل ستانى که در

 فعالیت زیادى 
همچنان به 

است.
آدریانو
 که در 

روپا از

کوردوبا اسپانیا آغاز کرد. او در سال
در این تیم بازى کرد و بعد از آن راه

خوبى را با این تیم سپرى کرد.
7آدریانو از ســال2017
بازى مى کند و االن
قرار گرفته است.
از عالقه الهالل ب

نوشت که تیم عربس
4این مدافع 34 ساله چ
این رقم وسوسه انگیزى
بشیکتاش رد کن بباشگاه

ــــــالالل به بازیکن سا ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نگیز حریف استق
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 974202511849067- 97/10/24 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
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 تسلیم 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 139760302210001275 مورخ 1397/09/29 هیات اقاى اکبر دائى على کنجوانى به شــماره 
شناسنامه 25 ملى 1291307761 صادره از اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ یک باب گاراژ به مساحت 274 
مترمربع مفروزى از پالك شــماره 1677 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. 
انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى شــکراله نوذرى ینگابادى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/29 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 15 /1397/11 م الف: 349272 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان /10/401
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702023024900  برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000908 مورخ 97/10/19 آقاى بشــیر آقاجان به شماره 
شناسنامه 1270609173 کدملى 1270609173 صادره از اصفهان فرزند مهدى نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 235/10 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 134 فرعى از 4629- اصلى واقع در بخش 4 
ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف محمدتقى آقاجان واگذار گردیده اســت. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/15 م الف: 349351 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /10/403
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511849093- 97/10/24 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 تسلیم 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 139760302210001276 مورخ 1397/09/29 هیات اول خانم حورى شــیرین پرور به شماره 
شناســنامه 5244 کدملى 1283542277 صادره از اصفهان فرزند رحیم بر ششدانگ یک باب باغ ویال به 
مساحت 1939/28 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 74 فرعى از 1762 اصلى واقع در بخش شش حوزه 
ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف  عباســعلى صیامپور. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/15 م الف: 350483 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/414
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139721702210025985- 97/10/25 نظر به صدور آراء صادره هیــات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشــار 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 139760302210001408 مورخ 1397/10/25 هیات اقاى مهرداد آشورى به شماره شناسنامه 898 
ملى 1289515591 صادره از اصفهان فرزند مهدیقلى بر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 113 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 1762/79 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال 
عادى مع الواسطه از طرف آقاى حسین صیامپور اشــکاوندى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/29 تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1397/11/15 م الف: 350516  میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب 

شرق اصفهان /10/416
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511849244- 97/10/24 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
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 تسلیم 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 139760302210001398 مــورخ 1397/10/24 هیات اقاى محمود ایزدى وصفى به شــماره 
شناسنامه 5 ملى 1199672424 صادره از شــهرضا فرزند غالمعلى بر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
253/95 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 99 اصلى واقع در بخش شــش حوزه ثبت ملک جنوب شرق 
اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف آقاى اســماعیل حیدرى موضوع سند شــماره 54803 مورخ 
51/4/14 دفترخانه 29 اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 15 /1397/11 

م الف: 350450 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/418
ابالغ وقت دادرسى

خواهان جواد احمدى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سر رسید لغایت زمان 
اجراى حکم و مطلق خسارت ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى سید مجید حسینى  به 
شوراى حل اختالف شعبه 5 امیر آباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1042/97 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/12/5 ســاعت 10:30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 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 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. 351200/ م الف شــعبه پنجم  امیر آباد حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد /10/420
فقدان سند مالکیت

شــماره 1397/08/545808 – تاریخ 1397/10/24 – آقاى ایمان لشنى زند فرزند رضا به  استناد 2 برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رســما گواهى گردیده مدعى است که سند مالکیت ششدانگ 
آپارتمان  به پالك ثبتى 741/3449  واقع در فوالدشهر بخش 9 ثبت اصفهان به شماره سریال 995969 د 
94  که به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم و به موجب سند 4457-1395/12/19 در رهن بانک رفاه مى باشد 
سپس مفقود گردیده است بنابراین چون نامبرده درخواســت صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که  هرکس مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکیت المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . – م/الف 349209 

اکبرپورمقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /10/421 
حصر وراثت

آقاى / خانم اکبر لکى سهلوانى بشناسنامه شماره  27  به شرح دادخواست کالسه 2035/97  از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان غالمعلى لکى سهلوانى  بشناسنامه 
شماره  10 در تاریخ 09/ 1397/10 درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- اکبر لکى سهلوانى 
شماره شناسنامه 27 نســبت فرزند  2-سعید لکى سهلوانى شماره شناســنامه 110830009 نسبت فرزند  
3-معصومه لکى سهلوانى شماره شناسنامه 8 نسبت فرزند  4-فاطمه لکى سهلوانى شماره شناسنامه 848 
نسبت فرزند  5-عزت لکى سهلوانى شماره شناسنامه 108 نسبت همسر، پس از تشریفات قانونى درخواست 
مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکســى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 

349169  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان /10/422 
حصر وراثت

آقاى / خانم رمضانعلى توکلى گارماســه  بشناســنامه شماره  39  به شــرح دادخواست کالسه 2036/97  
از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشــعار داشته که شــادروان معصومه توکلى 
گارماسه  بشناسنامه شماره  8 در تاریخ 11/ 1397/06 درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 
1- رمضانعلى توکلى گارماسه شماره شناسنامه 39 نسبت فرزند 2- رضا توکلى گارماسه شماره شناسنامه 
347 نسبت فرزند 3- اشرف توکلى گارماسه شماره شناسنامه 48 نسبت فرزند 4-بتول توکلى گارماسه شماره 
شناسنامه 43 نسبت فرزند 5-مریم توکلى گارماسه شماره شناسنامه 1390 نسبت فرزند ، پس از تشریفات 
قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد 

شد م الف 349165  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان /10/423 
ابالغ رأى

آگهــى راى شــورا - شــماره پرونــده : 131/97 ش 7 ح  شــماره دادنامــه207/97  تاریــخ دادنامه : 
97/6/25درخصوص دعوى خواهان رسول رحیمى دشــتى باوکالت رسول وعلیرضا حق شناس به نشانى 
شاهین شهرخ دکترحسابى فرعى دوم مجتمع الماس طبقه پنجم واحد3به طرفیت آقاى رمضان داورپناه به 
نشانى مجهول المکان  به خواسته مطالبه مبلغ  سى وشش میلیون وهفتصد وچهل وهفت هزاروپانصد ریال 
وجه دوفقره فاکتور ویک فقره صورت باسکول به انضمام مطلق خسارات دادرسى شوراباتوجه به مالحظه 
مستندات ابرازى خواهان وشهادت شــهود واحرازاشتغال ذمه خوانده نســبت به خواهان دعوى خواهان 
رامحمول برصحت دانسته ومســتندا به مواد198- 515- 522- 519قانون آیین دادرسى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى وشــش میلیون هفتصدو چهل وهفت هزاروپانصد ریال بابت اصل 
خواسته وپرداخت مبلغ یک میلیون وچهارصدوپنجاه ونه هزارریال بابت هزینه دادرسى وهزینه حق الوکاله 
وکیل مطابق تعرفه قانونى وبااحتساب تاخیرتادیه ازتاریخ اراده دادخواست (97/4/10) تازمان پرداخت درحق 
خواهان صادر واعالم مى نماید راى صادره غیابى وظرف بیســت روز قابل واخواهى دراین شورامى باشد 
وپس ازآن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى دردادگاه عمومى شاهین شهرمى باشد– م الف 346097  

قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف  شاهین شهر / 10/424 
اخطار اجرایى

محکوم علیه 1- محمد قاسمى فرزندشکراله به نشانى خ صیادشیرازى فرعى 9غربى پ 196 2- حمیدولى 
وند فرزندحجت اله به نشانى مجهول المکان  محکوم له:  جعفرآجیالنى بردشاهى به نشانى اقبال الهورى 
2شــرقى پ 15–محکوم به : به موجب راى شــماره 279  تاریخ 27/ 5 / 97 حوزه 4 حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان شاهین شــهر محکوم علیها محکوم هســتند به: محکوم علیه دوم رابه حضوردر یکى 
ازدفاتر اسنادرسمى جهت انتقال رسمى سندیکدســتگاه خودروپژو 405بامشخصات شماره انتظامى 36ت 
259ایران 13وشماره موتور 12490166094وشماره شاسى 263604به نام محکوم له ملزم ومحکوم علیه 
ردیف اول راازباب تسبیب به پرداخت مبلغ 700/000ریال ازباب هزینه دادرسى والصاق تمبربه اوراق پیوست 
دادخواست به انضمام هزینه نشرآگهى درحق محکوم له – قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف شاهین 
شهر – سعیدمهدى پور –ماده 34 قانون اجراى احکام :همینکه اجراییه به  محکوم علیه  ابالغ شد محکوم 
الیه مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم واستیفا محکوم به از آن میسر باشد ودر صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرا 
یى نداند باید ظرف مهلت مزبورصورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند واگر مالى ندارد صریحآ 
اعالم نماید- 346079/م الف قاضى شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر /10/425 

ابالغ رأى
آگهى راى شــورا - شــماره پرونــده : 193/96 ش 3 ح  شــماره دادنامــه درخصوص دعــوى خواهان 
غالمرضاشاهرجبیان گرگابى فرزندحسن به نشانى گرگاب منطقه صنعتى سازه بتن شاهین به وکالت رسول 

حق شناس فرزندحسن به نشانى شاهین شهرخ دکترحسابى فرعى دوم مجتمع الماس طبقه پنجم واحد3به  
طرفیت آقاى وحید جهانگیرى به نشانى شاهین شهر – خ سعدى شــمالى جنب فرعى 4شرقى – شیشه 
برى پارسیان  به خواسته مطالبه مبلغ 61/615/481 ریال بابت یک فقره فاکتور نظربه این که وکیل خواهان 
درجلسه رسیدگى اظهارداشته خوانده به موجب یک فقره فاکتورکه رونوشت آن درپرونده موجودمى باشد 
على رغم مراجعات مکرر تاکنون ازبدهى خویش امتناع نموده اســت وباعنایت به مفاددادخواست تقدیمى 
اظهارات وکیل خواهان درجلسه رسیدگى ومالحظه فاکتورهاى ارائه شده وهمچنین موداى شهادت شهودکه 
همگى حکایت ازدین خوانده به خواهان رادارد مستندابه مواد 183قانون مدنى وماده 198قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 61/615/481ریال به انضمام حق الوکاله وکیل براساس 
تعرفه وهزینه دادرسى وخسارت تاخیرتادیه اززمان تقدیم دادخواست لغایت وصول محکوم به درحق خواهان 
محکوم مى نماید .راى صادره غیابى وظرف بیست روز قابل واخواهى دراین شورامى باشد وپس ازآن ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى دردادگاه عمومى شــاهین شهرمى باشد– م الف 346096 قاضى شعبه 

سوم  شوراى حل اختالف شعبه  شاهین شهر / 10/426 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 42/97 ش 7 ح  شماره دادنامه125/97 تاریخ 97/4/30درخصوص دعوى 
خواهان آقاى سعیدحق شناس باوکالت رسول حق شناس به نشانى شاهین شهر خ دکترحسابى نبش فرعى 
2مجتمع الماس طبقه 5واحد 23 به طرفیت آقاى محســن عشقى کوپائى فرزند ذبیح اله به نشانى مجهول 
المکان به خواسته مطالبه مبلغ صدمیلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 403599مورخ 93/10/5عهده 
بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات دادرســى وحق الوکاله وکیل ، شورا باتوجه به مالحظه مستندات 
ابرازى خواهان واحرازاشــتغال ذمه خوانده نســبت به خواهان دعوى خواهان رامحمول برصحت دانسته 
ومستندابه مواد 198- 515- 522- 519قانون آیین دادرسى مدنى وتبصره الحاقى به ماده 2قانون چک حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صدمیلیون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ دومیلیون ودویست 
وپنجاه هزارریال بابت هزینه دادرسى وهزینه حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونى وبااحتساب تاخیرتادیه 
ازتاریخ سررسیدچک ( 93/10/5)تازمان پرداخت درحق خواهان صادرواعالم مى نماید .راى صادره غیابى 
وظرف بیست روز قابل واخواهى دراین شورامى باشــد وپس ازآن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى 
دردادگاه عمومى شاهین شهرمى باشــد . م الف 347716 غالمرضاشکوهى – قاضى شوراى حل اختالف 

شعبه هفتم شاهین شهر / 10/427 
ابالغ رأى

آگهى راى شــورا - شــماره پرونده : 97 / 517 ش 11 ح  شــماره دادنامه 635 – 4 / 10 / 97 درخصوص 
دعوى خواهان بانک مهراقتصادبه نمایندگى جوادتک روستا به وکالت مریم موثق سیچانى نشانى شاهین 
شهرخیابان فردوسى روبه روى مسجدالمهدى بانک مهراقتصاد بطرفیت خواندگان  1- سلمان هادى زاده 
بروجنى فرزند بهرام 2- زرین تاج منصورى بروجنى فرزند حسن هردوبه نشانى مجهول المکان به خواسته 
محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 194/709/133ریال  بخشى از وجه یک فقره چک عهده ى 
بانک صادرات  به شماره 062604مورخ  97/4/5 باتوجه به محتویات پرونده وفتوکپى مصدق ضمائم پیوستى 
وازآنجایى که وجوداصل مســتنددعوى دریدمدعى داللت بربقاء دین براشتغال ذمه خواندگان واستحقاق 
خواهان نســبت به دریافت وجه آن راداشــته وخواندگان دلیل ومدرکى بربرائت دین وبرائت ذمه خویش 
ارائه ننموده اند وایرادویادفاع موثرى درقبال خواســته خواهان ومستندات وى به عمل نیاورده اند .بنابراین 
شورادعوى مطروحه ازناحیه خواهان راواردومستندابه مواد 313و310قانون تجارت وتبصره الحاقى به ماده 
2قانون صدورچک وماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ومواد 198- 519- 522 ازقانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب درامورمدنى خواندگان ومتضامنا 
به پرداخت مبلغ 194/709/133ریال  بابت اصل خواســته وپرداخت مبلغ 3/123/860ریال  بابت هزینه 
دادرســى ومبلغ 485/000ریال  بابت الصاق تمبر وحق الوکاله وکیل برابرتعرفه قانونى به انضمام خسارت 
تاخیرتادیه وتاریخ سررســیدچک 97/4/5لغایت  زمان پرداخت براساس شاخص اعالمى  بانک مرکزى  با 
محاسبه دایره اجراى احکام مدنى شــوراى حل اختالف وهزینه هاى نشرآگهى محاسبه خواهد شد در حق 
خواهان را صادر واعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدى نظر خواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى شاهین شهر 
مى باشد. 346092 /م الف مجیدهادى - قاضى  شعبه یازدهم محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر /10/428 

ابالغ رأى
آگهى راى شورا - شماره پرونده : 97 / 516 ش 11 ح  شــماره دادنامه 633 – 4 / 10 / 97 درخصوص 
دعوى خواهان بانک مهراقتصادبه نمایندگى جوادتک روستا به وکالت مریم موثق سیچانى نشانى شاهین 
شهرخیابان فردوسى روبه روى مسجدالمهدى بانک مهراقتصاد بطرفیت خوانده 1- وفاحمیداوى دورقى 
فرزندناصر 2- کرمعلى نادیان فرزندمحمدصادق هردوبه نشانى مجهول المکان به خواسته محکومیت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 124751299ریال بخشى ازوجه ویک فقره چک عهده ى بانک سینا 
به شماره 450269مورخ 96/6/11وخســارات تاخیرتادیه وهزینه دادرسى وحق الوکاله وکیل باتوجه به 
محتویات پرونده وفتوکپى مصدق ضمائم پیوســتى وازآنجایى که وجوداصل مستنددعوى دریدمدعى 
داللت بربقاء دین براشتغال ذمه خواندگان واستحقاق خواهان نسبت به دریافت وجه آن راداشته وخواندگان 
دلیل ومدرکى بربرائت دیــن وبرائت ذمه خویش ارائه ننموده اند وایرادویادفاع موثرى درقبال خواســته 
خواهان ومستندات وى به عمل نیاورده اند .بنابراین شورادعوى مطروحه ازناحیه خواهان راواردومستندابه 
مواد 313و310قانون تجارت وتبصره الحاقى به ماده 2قانون صدورچک وماده واحده استفساریه تبصره 
مذکور مصوب سال 77مجمع تشــخیص مصلحت نظام ومواد 198- 519- 522 ازقانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى وانقالب درامورمدنى خواندگان ومتضامنا به پرداخت مبلغ 124/751/299ریال بابت 
اصل خواسته وپرداخت مبلغ 2/559/390ریال بابت هزینه دادرسى ومبلغ 570/000ریال بابت الصاق تمبر 
وحق الوکاله وکیل برابرتعرفه قانونى به انضمام خسارت تاخیرتادیه وتاریخ سررسیدچک 96/6/11لغایت 
زمان پرداخت براساس شاخص اعالمى  بانک مرکزى  با محاسبه دایره اجراى احکام مدنى شوراى حل 
اختالف وهزینه هاى نشرآگهى محاسبه خواهد شد در حق خواهان را صادر واعالم مى دارد راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل 
تجدى نظر خواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. 346089 /م الف مجیدهادى-  

قاضى  شعبه یازدهم محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر /10/429 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 303/97 ش 8 ح  شــماره دادنامه97/8/30/506 تاریخ 97/8/12 
درخصــوص دادخواســت خواهــان نیمافاضل فرزند عبدالحســین به نشــانى شــاهین شــهر خانه 
کارگراستخرقصرقو باوکالت نســرین بیدرام فرزندناصر به نشانى شاهین شــهرخ فردوسى بین فرعى 
5و6غربى مجتع هما واحد8به طرفیت علیرضاهاشــمى به نشــانى مجهول المکان به خواسته مطالبه 
مبلغ 80/000/000ریال به استنادسه فقره ســفته به شماره هاى 483272و611305و447923وهزینه 
هاى دادرســى وتاخیرتادیه وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بدین شرح که خواهان اظهارداشته 

درتاریخ سررسیدسفته به خوانده مراجعه نموده ولى خوانده ازپرداخت دین خودبه دالیل واهى استنکاف 
نموده نظربه اینکه خوانده درجلسه رسیدگى حاضرنگردیده ودلیلى برپرداخت دین ویابرائت ازذمه خویش 
ابرازنداشته ونســبت به دعواومدارك موجودایراد وتکذیب به عمل نیاورده ، مستندات یادشده دراشتغال 
ذمه خوانده به میزان خواسته داللت دارد ، شورابااستصحاب بقاى دین استحقاق خواهان برمطالبه خواسته 
راثابت تشخیص داده وبااســتنادبه مواد198- 515- 519- 520- 522قانون آیین دادرسى مدنى وماده 
309ناظربه ماده 249قانون تجارت وقاعده تسبیب وماده 1301قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 80/000/000ریال برابذاصل خواسته ومبلغ 1/000/000ریال بابت هزینه هاى دادرسى 
وتاخیرتادیه اززمان تقدیم دادخواســت مورخ 97/6/13لغایت زمان پرداخت براســاس شاخص اعالمى 
ازسوى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد وپرداخت حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادرمى گردد.  راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ســپس ظرف همین مدت قابل تجــدى نظر خواهى درمحاکم 
قضایى شاهین شهرمى باشد. 346084 /م الف حبیب اســالمیان - قاضى  شعبه هشتم محاکم عمومى 

حقوقى شاهین شهر /10/430 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 97/194 ش 8 ح  شماره دادنامه97/6/25/319 درخصوص دادخواست 
خواهان آقاى محمدحسین گشتى مازارفرزندعلى به منشانى شاهین شهر خیابان فدك 5شرقى پ 11به 
طرفیت خانم آسیه پیرمردونه چگنى به نشانى مجهول المکان  به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000ریال  
به استناد پرینت حساب ناشى ازاشــتباه واریزى ومطلق خسارات وهزینه دادرسى بدین شرح که خواهان 
اظهار مى دارد اشتباها اقدام به واریزمبلغ خواسته ازحســاب بانکى خود به حساب خوانده نموده است که 
على رغم ابالغ بانک به نامبــرده ازعودت آن امتناع مى نماید لذادرخواســت صدورحکم به محکومیت 
خوانده به مبلغ خواسته رادارم . نظربه این که على رغم ابالغ قانونى وضمایم آن خوانده درجلسه دادرسى 
حاضرنگردیده والیحه اى ضمیمه ننموده است ودلیلى برپرداخت دین یابرائت ذمه خویش ارائه نگردیده 
است شوراپس ازبررسى پرونده ومدارك ضمیمه به استناد اســتعالم بانک سینا به شماره 311/39مورخ 
97/6/10 خواسته خواهان راثابت تشخیص داده وبااستنادبه مواد198- 515- 519- 520- 522قانون 
آیین دادرسى مدنى وماده265قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال 
برابراصل خواسته ومبلغ  375/000 ریال  بابت هزینه  دادرسى درحق خواهان صادرمى نماید . راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل 
تجدى نظر خواهى درمحاکم قضایى شاهین شهرمى باشــد. 342736/م الف حبیب اسالمیان - قاضى  

شعبه هشتم محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر / 10/431 
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511839036- 97/10/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
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 شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001237 مورخ 1397/09/26 هیات اقاى محمدباقر شکل ابادى حبیب ابادى 
به شماره شناسنامه 10 ملى 6609786747 صادره از برخوار فرزند حسن بر ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 112/5 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1186 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت 
ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى سید حسین مصطفوى احدى از ورثه 
مونس چم انگیز. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/10/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/29 م الف: 

334481 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/261
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511839387- 97/10/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
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 شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001268 مورخ 1397/09/29 هیات اقاى مهدى قضاوى خوراســگانى به 
شماره شناســنامه 140 ملى 1291326741 صادره از اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 445 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1186 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک 
جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى سید حسین مصطفوى احدى از ورثه مونس 
چم انگیز. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/29 م الف: 335670 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/276
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139760302210001411- 97/10/25 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف 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 تسلیم 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 139760302210001411 مورخ 1397/10/25 هیات اقاى امیر دانشمند خوراسگانى به شماره 
شناسنامه 332 ملى 1291485821 صادره از اصفهان فرزند احمدرضا بر ششدانگ یک درب باغ مشجر به 
مساحت 1594 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2177 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب 
شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف خانم بیگم کاظمى راشنانى احدى از ورثه مرحوم سیف 
اله کاظمى راشنانى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 15 /1397/11 م الف: 

351167 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/433

مدیر گروه فرهنگى تبلیغى ســفیران سرزمین آفتاب دفتر 
تبلیغات اســالمى اصفهان گفت: پیروزى انقالب اسالمى 
رویدادى ماندگار اســت که تمام دنیا را تحت  تأثیر خود قرار 
داده واکنون که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزى شکوهمند 
انقالب اسالمى هستیم، دشمنان قسم خورده انقالب به ویژه 
آمریکا و رژیم صهیونیستى تصمیم گرفته اند تا به هر شکل 

ممکن این شیرینى را به کام ملت ایران تلخ کنند.
حجت االسالم و المســلمین محمد قیصرى بیان کرد: از 
آنجا که کودکان و نوجوانان سرمایه هاى نظام آینده انقالب 
اسالمى هســتند و چون از فطرتى پاك و خداجو برخوردار 
هستند،در صورت پرورش صحیح مى توانند کشور را در برابر 

همه تهدیدهاى ابرقدرتان منفعت طلب و زورگو بیمه کنند.
قیصرى افزود: دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان با همکارى 
مؤسسه فرهنگى سفیران سرزمین آفتاب، اقدام به برگزارى 
جشنواره «بچه هاى انقالب» با شعار «افتخار به گذشته، امید 
به آینده» کرده است. قیصرى یکى از اهداف این جشنواره را 
معرفى چهره هاى جدید در عرصه مربیگرى کودك و نوجوان 
عنوان کرد و گفت: تبیین دستاوردهاى انقالب اسالمى و ارائه 
کارنامه 40 ساله نظام اسالمى به دانش آموزان با استفاده از 
قالب هاى نوین تبلیغى و ایجاد عالقه مندى به نظام و انقالب 
در دانش آموزان با مقایســه نظام ســتم شاهى و حکومت 

اسالمى، از جمله دیگر اهداف این جشنواره است.

معاون امــور هنــرى و ســینمایى اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اســتان اصفهان گفت: پردیس سینمایى 
سیتى سنتر به عنوان محل اکران فیلم هاى جشنواره فجر 

در اصفهان انتخاب شد.
محمدعلى جعفرى اظهارکرد: بر مبناى تصمیم گیرى در 
شوراى سیاستگذارى نهمین دوره برگزارى جشنواره فیلم 
فجر در اصفهان که با حضور اعضا و مدیران پردیس هاى 
سینمایى سیتى سنتر و ساحل برگزار شد، پردیس سینمایى 
سیتى سنتر به عنوان محل اکران فیلم هاى این جشنواره 

انتخاب شد.
معاون امور هنرى و سینمایى اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمى استان اصفهان با بیان اینکه این تصمیم گیرى 
در راستاى واسپارى امور به بخش خصوصى انجام شده، 
تصریح کرد: نهمین دوره برگزارى جشنواره فیلم فجر در 
اصفهان از 12 تا 22 بهمن ماه، همزمان با برگزارى سى و 
هفتمین جشنواره فیلم فجر در این شهر برگزار خواهد شد.

وى افزود: فیلم هاى جشــنواره فجر در اصفهان، پس از 
امضاى تفاهمنامه با ســازمان سینمایى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى در ســالن هاى سینمایى اصفهان اکران 
خواهد شد. وى افزود: پس از انعقاد تفاهمنامه، فیلم هایى 
که قرار است در اصفهان اکران شود به اطالع عموم مردم 

خواهد رسید.

جشنواره بچه هاى انقالب در 
اصفهان برگزار مى شود

پردیس سیتى سنتر، میزبان 
اکران فیلم هاى جشنواره فجر 

برگزارى جشنواره 
«شهر برفى» در افوس 

شهردار افوس از برگزارى جشنواره« شهر برفى» در این 
شهر خبر داد و گفت: از همه حجم سازان و عالقه مندان 
به حجم هاى برفـى دعوت مى شـود در این بـرف آورد 
شرکت کنند. روح ا... بابایى با اشـاره به بارش هاى اخیر 
برف در شـهر افوس اظهار کرد: سـومین دوره جشنواره 
ملى «شهر برفى» 25 و 26 بهمن ماه به میزبانى استان 
اصفهان در پیسـت اسـکى منطقه گردشـگرى افوس 

برگزار مى شود.

پایان ساخت 
کشتارگاه صنعتى نجف آباد

ساخت اولین مرحله کشتارگاه صنعتى نجف آباد با بیش 
از هشت میلیارد تومان هزینه به پایان رسید.

شهردار نجف آباد گفت: ســالن اصلى کشتارگاه داراى 
مساحتى بیش از 2650متر مربع در دو طبقه، آغل، سالن 
پیش ســرد، بخش فرآورى ضایعات و قســمت ادارى 
با مســاحت 530 مترمربع، از جمله بخش هاى در نظر 
گرفته شده براى کشتارگاه صنعتى نجف آباد محسوب 
مى شوند.مســعود منتظرى در خصــوص تأمین آب 
کشــتارگاه نیز افزود: با مذاکرات صورت گرفته، آب و 
فاضالب استان متعهد به تأمین آب آشامیدنى و مصرفى 
به اندازه 500 مترمکعب در 24 ســاعت شده است. وى 
گفت: پساب کشتارگاه نیز در تصفیه خانه که هم اکنون 
فنداسیون آن به پایان رسیده است، تصفیه و به مصرف 

فضاى سبز کشتارگاه مى رسد.

خبر

وزیر صنعت، معــدن و تجارت در آیین تجلیل 
از صادرکننــدگان نمونه اســتان اصفهان که 
با حضور گســترده تولیدکننــدگان، فعاالن 
اقتصادى، نمایندگان مردم اســتان اصفهان 
در مجلــس شــوراى اســالمى و... در تاالر 
همایش هاى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشاورزى اصفهان بر پا شده بود با تبریک به 
صادرکنندگان نمونه اســتان اصفهان گفت: 
صادرکنندگان و تولیدکنندگان ســربازان خط 
مقدم اقتصادى و پیشــران صادرات در سال 
آینده مى توانند باشند که البته این امر نیازمند 

برنامه ریزى است.
رضا رحمانى خواســتار برنامه هاى عملیاتى از 
ســوى فعاالن اقتصادى براى صادرات شد و 
گفت: امروز به عنوان وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت از فعاالن اقتصــادى و تولیدکنندگان 
اســتان اصفهان که 10 درصد صنعت در این 
استان اســت مى خواهم تا با ارائه راهکارها، ما 

را یارى دهند. 
وى آمادگــى خود بــراى تفویــض اختیار به 
استاندار اصفهان براى تسریع در روند فعالیت 
فعاالن اقتصادى و تولیدکنندگان را اعالم کرد 
و افزود: همه مســائل و مشکالتى که فعاالن 
و تولیدکنندگان اســتان اصفهان در این آیین 

مطرح کردند را پیگیــرى خواهیم کرد و البته 
مواردى را که مربوط به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت است هم مى توانیم با تفویض اختیار، 

تغییر نگرش و... حل کنیم.
وى با تأکید بر اینکه امروز ما دچار جنگ شدید 
اقتصادى هســتیم که در کنار آن جنگ روانى 
هم وجود دارد، گفــت: راه مقابله با این جنگ 
و تحریم، حفظ کارخانجــات موجود، تولید و 

اشتغال است.
رحمانــى با بیــان اینکه در اســتان اصفهان 
کارخانجات خوبى وجــود دارد که هم تولید و 
هم فروش دارند ولى مشکل سرمایه در گردش 
دارند، افزود: نباید به تولید بى مهرى شده و باید 
همه از ظرفیت ها براى حفظ تولید تالش کنند 
و حتى اگر بانکى مى خواهــد واحد تولیدى را 

تملک کند نباید تعطیل شود.
وى خاطرنشــان کرد: مــا براى مــواد اولیه، 
نقدینگى و فروش برنامه داشته و امسال پروژه 
صادرات به کشورهاى همســایه را در برنامه 
داریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت مى گوید: 
ما با 15 کشور، همســایه آبى و خاکى هستیم 
که مجموعاً 1200 میلیــارد دالر واردات دارند 
که از این میــزان، 2/1 درصــد آن از واردات 
کشورمان است که اگر این میزان به 4 درصد 
برسد، صادرات صنعتى دو برابر خواهد شد و این 

با برنامه ریزى دست یافتنى است. همچنین ما با 
اتاق هاى چین و هند هم مذاکراتى داشته و از 
فرصت هاى بازسازى کشورهاى عراق و سوریه 

نیز مى توانیم استفاده کنیم.
رحمانــى گفــت: در دوره جدیــد، صــدور 
دســتورالعمل در وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت بسیار کاهش یافته اما در برخى موارد، 
اجتناب ناپذیر است ولى سعى داریم بخشنامه ها 

متناقض صادر نشود.
وى از تدوین نحوه تجلیــل از صادرکنندگان 
نمونه در وزارت صنعــت، معدن و تجارت خبر 
داد و گفت: اگر این دستورالعمل تدوین و قانونى 
شود که طى آن امتیازاتى براى صادرکنندگان 

نمونه مدنظر خواهد بود اجرایى مى شود.
رحمانى از همه فعاالن اقتصادى در اســتان 
اصفهان و برگزارکنندگان این آیین، قدردانى 

کرد و اظهار امیدوارى کرد مشــکالت در این 
بخش برطرف شود. 

■■■
استاندار اصفهان هم در این آیین، اصفهان را 
مظلوم و محروم خواند و گفت: اصفهان فقط 
پل غدیر و... نیســت که مهمانان این مسیر را 
طى مى کنند بلکه در چند کیلومترى اصفهان، 
محرومیت دیده مى شــود و وضعیت چندان 

خوب نیست.
عباس رضایى کار تولید را بسیار سخت مى داند 
و مى گوید: کار تولید بسیار سخت است اما کار 
سخت از دست مردان سختکوش برمى آید که 
الزمه انســان بودن نیز، وجود سختى است. 

بنابراین به هیچ عنوان نترسید.
وى تأکید کرد: امروز آنقدر گفته شــده که در 
اصفهان بروکراسى 120 درصد اجرا مى شود 
که برخى مدیران خود باور کرده اند که اصفهان 
سرمایه گریز است. بنابراین در بیان کلمات دقت 

کنید تا اصفهان را سرمایه گریز ندانند.
رضایى بــه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
توصیه کــرد: تیمى تشــکیل و مشــکالت 
جمع بندى و به کمیته رفع موانع تولید داده شود.

■■■
رئیس خانــه صنعت، معدن و تجــارت ایران 
که رئیس اتــاق بازرگانى، صنایــع، معادن و 

کشاورزى اصفهان هم هســت نیز گفت: 25 
سال است از صادرکنندگان نمونه در آیینى با 
اهداى تندیس قدردانى مى شود و هیچ امتیازى 

براى آنان قائل نمى شویم.
عبدالوهاب سهل آبادى افزود: تأمین اجتماعى 
امروز دفاتر کارگــران را مهــر نمى کند و ما 

نمى دانیم به چه کسى باید شکایت کرد.
رئیس اتــاق بازرگانــى، صنایــع، معادن و 
کشــاورزى اصفهان مى گوید: ما 9 سال است 
که در استان اصفهان، صادرکننده جوان داریم 
که باید تعدادشان در کشور افزایش یابد و اینها 
مى توانند رونق اقتصادى در کشور ایجاد کنند و 

کشور را نجات دهند.
■■■

رئیس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
استان اصفهان اظهار کرد: هر ساله از فعاالن 
اقتصادى و صادرکننــدگان در آیینى تجلیل 
مى شود که امسال نیز 50 صادرکننده انتخاب 
و از 30 صادرکننــده نمونــه اســتان که پنج 
صادرکننده در ســطح ملى بودند در این آیین 

با اهداى تندیس، تجلیل مى شود.
اسرافیل احمدیه اظهار امیدوارى کرد با تفویض 
اختیار وزیر به اســتاندار مســائل و مشکالت 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان و صنعتگران در 

استان اصفهان برطرف شود.

استاندار اصفهان در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان عنوان کرد:

مدیران هم باور کرده اند اصفهان سرمایه گریز است
ساسان اکبرزاده
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خون مسئول انتقال تمام مواد در بدن است، از اکسیژن 
گرفته تا هورمون ها، عوامل لختــه کننده خون، قند و 
سلول هاى سیستم ایمنى. بنابراین عجیب نیست که همه 
ما به دنبال راهى براى پاکسازى خون خود و از بین سموم 
آن هســتیم. مکمل هاى زیادى وجود دارد که ادعا مى 
شود به پاکسازى خون کمک مى کنند. گرچه ترکیبات 
این مکمل ها با محافظت از عملکــرد کبد و کلیه ها به 
طور غیر مستقیم به خون کمک مى کند اما شواهدى در 
این مورد وجود ندارد که این مکمل ها تأثیر مستقیم بر 
پاکسازى خون و حذف مواد زائد از بدن دارند. هیچ غذاى 
خاص و معجزه گرى براى پاکسازى خون و اندام هاى

 داخلى وجود نــدارد. در حقیقت براى پاکســازى خون 
نیازى به یک رژیم غذایى خــاص و گران یا خرید انواع 
مکمل ها ندارید. کبد و کلیه هاى شما با از بین بردن مواد 
زائد، پاکسازى بدن را به خوبى انجام مى دهند. بنابراین 
بهترین روش براى پاکسازى طبیعى خون این است که به 
هر طریقى به کلیه ها و کبد خود کمک کنید عملکرد خود 
را به خوبى انجام دهند. یک رژیم غذایى سالم که سرشار 
از میوه ها و سبزیجات است یک شروع خوب محسوب 
مى شود.  در ادامه خوراکى ها و گیاهانى معرفى مى شوند 
که تأثیر مثبت بر توانایى کبد و کلیه ها براى پاکسازى 

خون و فیلتر مواد زائد دارند. 

آب
یکى از بهترین روش ها براى بهبــود عملکرد کلیه ها، 
نوشیدن آب کافى است. کلیه ها براى حذف مواد زائد از 
بدن به آب وابسته هستند. به عالوه آب به باز شدن عروق 
خونى کمک مــى کند و در نتیجه خــون بهتر در داخل 
رگ ها جریان دارد. کم آبى شدید بدن مى تواند منجر به 

آسیب دیدن کلیه ها شود. میزان آب کافى براى هر کس 
متفاوت است. یک قانون کلى در این مورد وجود دارد که 
نوشیدن هشت لیوان آب را در روز توصیه مى کند اما اگر 
ورزش مى کنید یا وزن زیادى دارید، بیش از هشت لیوان 
آب در روز نیاز خواهید داشت. به عالوه مردان بیشتر از 

زنان به آب احتیاج دارند.

سبزیجات کریستالى (کلم بروکلى، گل کلم 
و کلم بروکسل)

سبزیجات کریستالى اغلب به مبتالیان به بیمارى کلیه 
توصیه مى شود. این سبزیجات سرشار از آنتى اکسیدان 
و مواد مغذى هســتند. به عالوه مشخص شده که این 
سبزیجات خطر بروز انواع سرطان ها، از جمله سرطان 

کلیه را کاهش مى دهد.

بلوبرى
بلوبرى سرشار از آنتى اکسیدان اســت که مى تواند از 
آســیب دیدن کبد جلوگیرى کند. بررســى هاى انجام 
شده نشــان داده که بلوبرى مى تواند به حفظ سالمت 

کبد کمک کند. 

قهوه
نوشــیدن قهوه داراى اثرات محافظتى روى کبد است. 
بررسى ها نشان داده اند نوشیدن قهوه خطر بروز سیروز 
کبدى را افراد مبتال به بیمارى هاى مزمن کبد کاهش 
داده و همچنین خطر بروز سرطان کبد را کاهش مى دهد.
قهوه خطر مرگ و میر را در افراد مبتال به بیمارى هاى
 مزمــن کبــد کاهش مــى دهــد و واکنش بــدن به 
 C درمان هاى ضد ویروسى را در افراد مبتال به هپاتیت

بهبود مى بخشد. 

سیر
ســیر طعم خاصى به غذا مى دهد و داراى خواص ضد 
التهابى است که به کاهش کلسترول و فشار خون کمک 
مى کند. فشــار خون باال به رگ هاى خونى در کلیه ها 
آسیب مى زند، بنابراین الزم اســت فشار خون به طور 

مرتب چک شود.

سیب
سیب حاوى مقدار زیادى فیبر محلول به نام «پکتین» 
است. فیبر محلول به تنظیم سطح قند خون بدن کمک 
مى کند. از آنجایى که قند خون باال مى تواند به کلیه ها
 آســیب بزند، هر چیزى که به تنظیــم آن کمک کند، 
مى تواند تأثیر غیر مستفیم و مثبت روى سالمت کلیه ها

 داشته باشد. 

ماهى
برخى انواع ماهى ها مانند ماهى سالمون، تن و ساردین، 
حاوى مقدار زیادى اسید چرب امگا 3 هستند. اسیدهاى 
چرب امگا 3 سطح ترى گلیسرید و فشار خون را کاهش 
مى دهد که هر دو عوامل آسیب رسان به کلیه ها و کبد 

هستند.
به یاد داشته باشید که ماهى سرشار از پروتئین است. اگر 
دچار بیمارى کلیوى هستید، باید میزان مصرف غذاهاى 
پروتئینى خود را کم کنید. خوردن مقدار زیادى پروتئین 

کار کلیه ها را سخت تر مى کند.
■■■

گیاهان زیادى براى ســالمت مفید هستند. با این حال 

باید از مصرف مقدار زیاد عصــاره هاى گیاهى اجتناب 
کنید، چرا که این عصاره ها براى کلیه ها مضر هستند. 
اگر دچار بیمارى کبد یا کلیه هستید، باید از خوردن تمام 

مکمل هاى گیاهى پرهیز کنید.

زنجبیل
زنجبیل به بهبود کنترل قند خون در بدن کمک مى کند. 
به عالوه، بررسى ها نشان داده اند زنجبیل مى تواند به 

درمان بیمارى کبد چرب کمک کند. 

چاى سبز
بررسى ها نشان داده اند نوشــیدن چاى سبز به بهبود 
ســالمت کبد کمک مى کند، تجمع چربى ها را در کبد 
کاهش مى دهد و با سرطان کبد مقابله مى کند. بیشترین 
مزیت هاى نوشــیدن چاى ســبز در افرادى مشاهده 

مى شود که روزانه چهار  فنجان چاى سبز مى نوشند.

جعفرى
بررسى هاى انجام شده نشان داده که جعفرى مى تواند 
از کبد محافظت کند. یک بررسى دیگر نیز نشان داده که 
جعفرى حجم ادرار را افزایش مى دهد که به حذف مواد 

زائد از کلیه ها کمک مى کند. 

قاصدك
قاصدك به عنوان یک «دیورتیک» یــا ادرارآور عمل 
مى کند و میزان آبى را که در کلیه ها جریان دارد، افزایش 
مى دهد. این مسئله به فیلتر شدن مواد زائد از خون نیز 
کمک مى کند. بررســى هاى اخیر نشــان داده اند که 

قاصدك مى تواند براى عملکرد کبد مؤثر باشد. 

پاکسازى خون با گیاهان و میوه ها

شــاید بیشــتر افراد دیابتى بدانند که قند باال 
مى تواند در درازمــدت، یک عامل تهدید کننده 
جدى براى چشم باشد، اما بسیارى از این افراد 
نمى دانند که دیابت یکــى از چهار علت اصلى 

نابینایى در دنیاست.
 دیابت مى تواند باعث بروز آب مروارید، آب سیاه 
و خونریزى هاى عروقى در چشم شود. به بیان 
دیگر قند باال به مختل شدن عملکرد سلول هاى 
بدن منجر مى شود و در درازمدت در چشم ایجاد 
خونریزى مى کند و به دنبال آسیب دیدگى عروق 

شبکیه چشــم، دید فرد دچار اختالالت جدى 
مى شود. در واقع شــایع ترین عوارض چشمى 

دیابت، تأثیر روى شبکیه است.
از آنجــا که عروق شــبکیه به راحتى توســط 
متخصصان قابل مشاهده است به عنوان یکى 
از بهترین راه هاى ارزیابى وضع کلى عروق بدن 
و به نوعى آینه تمام نمایى از مشکالت عروقى 
سایر قسمت هاى بدن محسوب مى شود. به این 
دلیل بسیارى از بیمارى ها که به نحوى مى تواند 
عروق را تحــت تأثیر قرار دهــد، موجب بروز 

مشکالتى در شبکیه نیز مى شود.
بنا بر تأکید متخصصان سر دسته این بیمارى ها، 
بیمارى قند و افزایش فشــارخون است. دکتر 
محمد ریاضى اصفهانى، فوق تخصص جراحى 
شبکیه از چگونگى تأثیر دیابت بر عروق شبکیه 
مى گوید: اعصاب بینایى بخشى از مغز محسوب 
مى شود که مى تواند در اثر بسیارى از بیمارى ها 
تحت تأثیر آسیب قرار بگیرد. شاخص ترین این 
بیمارى ها را دیابت تشکیل مى دهد که تغییرات 
متابولیک ناشى از آن، همچنین تغییراتى که در 

ساختمان و عملکرد عروق و در اعصاب چشم 
ایجاد مى کنــد، موجب تغییرات شــگرفى در 
قسمت هاى مختلف چشــم مى شود. متأسفانه 
ایــن تغییرات در مــواردى با توجه به شــدت 
درگیرى، پتانســیل ایجاد نابینایــى را نیز دارا 
خواهد بود و بــه همین لحــاظ ارزیابى بالینى 
بیماران دیابتى از نظر گرفتارى چشــم اهمیت 

بسیار زیادى پیدا مى کند.
دکتر ریاضى اضافه مى کند: اثــرات دیابت بر 
شبکیه به تدریج و طى مراحلى ایجاد مى شود و 

به همین لحاظ معاینه مرتب و در فواصل منظم 
این بیماران از اهمیت زیادى برخوردار اســت. 
در این معاینات دوره اى چشم پزشک مى تواند 
درگیرى هاى شدید شــبکیه را تشخیص داده 
و براى جلوگیرى از مشــکالت بعدى یا درمان 
مشکالت ایجاد شده، اقدام کند. ذکر این نکته 
ضرورى است که کنترل دقیق قند، چربى و فشار 
خون و نیز اختالالت متابولیک از اهمیت بسزایى 
براى پیشگیرى از گرفتارى هاى شدید شبکیه 

برخوردار است.

 اثرات تلخ دیابت بر بینایى

یکى از مهمترین منابع 
طبیعى براى زیبا سازى 

و بهداشت پوســت و مو 
اســتفاده از نمک است. در 

نمک امالحى نظیــر منیزیم، 
کلسیم، سدیم و پتاسیم وجود دارد. 

همه این امالح نقش عمده اى در سالمت 
و کارکرد پوست بازى مى کنند.

هرگاه تعادل میزان امالح پوســت شــما بر هم خــورد، عالیمى نظیر 
خشــکى، قرمز شــدن و خارش پدیدار مى شــود. این اختالالت با سرد 
شدن هوا تشدید مى شــوند. اســتفاده از نمک به عنوان یک محصول 
زیبایى عالوه بر اینکه مقاومت پوســت شــما را افزایــش مى دهد، از 
پیرى زودرس نیز جلوگیرى مى کند و آبرســانى به پوســت را تســهیل

 مى کند.

تونر طبیعى
یکى از کاربردهاى مهــم نمک، کوچک کردن منافذ 
عمیق پوست و ایجاد تعادل بین تولید چربى و خنثى 
کردن باکترى ها اســت. درواقع همین باکترى ها 
هستند که پوســت را مســتعد جوش و آکنه 
مى کنند. مى توانید در خانه آب نمک درســت 
کنید و قسمت هاى مختلف پوســت را با آن تمیز 

کنید. 

دندان هاى تان را جرم گیرى کنید
نمک و جوش شیرین هر دو الیه بردارهاى مالیمى هستند 
که به حذف لک هاى دندان کمک کرده و باعث مى شــوند 
دندان ها سفیدتر شوند. نمک همچنین منبع طبیعى فلوراید است که 
براى دندان ها و لثه ها یک امتیاز محسوب مى شود. نمک، لثه ها را قوى و 

سالمت نگه مى دارد و از بروز بیمارى هاى لثه جلوگیرى مى کند.

ایجاد زیبایى بیشتر  
نمک موجب مى شود پوست یک سد حفاظتى براى خود ایجاد کند. به این 
ترتیب ارتباط بین سلولى نیز افزایش پیدا کرده و آبرسانى به این ارگان مهم 

راحت تر انجام مى شود، درنتیجه روند پیرى کندتر خواهد شد. این عنصر 
به شما کمک مى کند پوســتى نرم تر، دندان هایى روشن تر و ناخن هاى 

سالم ترى داشته باشید.

اسکراب پوست
نمک یک الیه بردار طبیعى است که پوســت مرده را از بدن جدا مى کند، 
همچنین مواد معدنى موجود در آن به نرم شــدن پوست و رطوبت زایى 

کمک مى کند. 

درمان شوره سر 
نمک با تحریک گردش خون پوســت سر، باعث حذف تکه ها و لک هاى 
ایجاد شده در آن مى شــود. محتواى نمک، چربى اضافى را جذب کرده و 

رطوبت الزم براى جلوگیرى از رشد قارچ و شوره سر را فراهم مى کند.

ناخن هاى قوى 
نمک الیه شاخى پوست و ناخن را نرم مى کند. جوش شیرین و لیموترش 
هم براى کاهش زردى ناخن ها و لکه هاى روى ناخن گزینه هاى مناسبى 
هستند. براى محکم شدن ناخن هایتان مى توانید آنها را در محلول آب و 

نمک چند دقیقه اى نگه دارید.

با نـمـک زیبـا شوید

یکى از مهمترین منابع
طبیعى براى زیبا سازى 
وو مو مو ووووووووـت و و بهداشت پوسـ

اســتفاده از نمک است. در 
نمک امالحى نظیــر منیزیم، 

کلسیم، سدیم و پتاسیم وجود دارد. 
همه این امالح نقش عمده اى در سالمت 

و کارکرد پوست بازى مى کنند.

تونر طب
یکى از کاربر
عمعمعععمعمعمعمیق پوست
کرکرکرکرکرکرکرکرککککرکرکککرکرکرکرکردن باک
هستن
مى ک
کنید و قس

کنید. 

دندان
نمک و جوش ش
ککهه به حذف لک ه

دنددندان ها سفیدتر شوند. نمک

با نـمـک

سوء  هاضمه مى تواند باعث ناراحتى هاى بسیارى 
از جمله نفخ، اسیدیته، یبوست، احساس سوزش در 

قسمت فوقانى شکم یا سوزش قلب شود.
براى درمان ســوء هاضمه، راهکارهاى خانگى از 
جمله خوردن وعده هاى غذایى کوچک اما به تعداد 
بیشــتر، ورزش منظم، انجام تمرینات تنفســى و 
کاهش استرس پاسخگو هستند که همگى از جمله 

درمان هاى طبیعى به شمارمى روند.
عواملى چون خوردن غذاهاى چرب، سرخ شده و 
مضر، عادات و شیوه  زندگى ناسالم از جمله کشیدن 
سیگار، ریفالکس اسید معده و عفونت ها مى تواند 

باعث سوء هاضمه شوند.
در ادامه این مطلب برخــى از بهترین و مؤثرترین 

درمان هاى خانگى براى سوء هاضمه آمده است:

درمانى هاى طبیعى
برخى ادویه جات ماننــد فلفل قرمــز، زردچوبه، 
زنجبیــل و خوراکى هایــى مانند عســل و موز 

مى توانند به مقابله با سوءهاضمه کمک کنند.
زنجبیل که به خواص ضد التهابى شناخته مى شود، 
مى تواند در بهبود ســوء هاضمه مؤثر واقع شود و 
نوشیدن چاى زنجبیل قبل از مصرف غذا، به حفظ 

سالمت دستگاه گوارش کمک مى کند.
زردچوبه نیز ادویه اى شگفت انگیز است که براى 
بیمارى هاى بسیارى، به عنوان درمان خانگى مورد 
اســتفاد قرار گرفته و کورکومین موجود در آن، به 
طور مؤثر در مقابله با مشــکالت دستگاه گوارش 

عمل مى کند.
فلفل قرمــز در کمال تعجب مى توانــد به مقابله 
با مشکالت ســوءهاضمه و عالئمى چون تهوع، 

درد و نفــخ کمک کند. 
ى  نه ها ا د

رازیانه نیــز در از بین بردن نفــخ و گرفتگى هاى 
دستگاه گوارش مؤثر است.

همچنین عسل مى تواند به مقابله با عفونت هاى 
باکتریایى که باکترى هلیکوباکتر ایجاد مى کند، 
کمک کند. موز نیز باعث افزایش پوشش موکوس 

معده و در نتیجه محافظت از آن مى شود.

سبک زندگى سالم
تمرین عادات زندگى ســالم ماننــد ورزش منظم 
و خوردن غذاهاى ســالم مى تواند به جلوگیرى از 
سوء هاضمه کمک کند. سیگار کشیدن از عادات 
ناسالمى است که مى تواند باعث رفالکس اسید و 

ناراحتى معده شود. 
همچنین وزن مناســب مى تواند بــه جلوگیرى از 
سوء هاضمه کمک کند، چرا که اضافه وزن باعث 
افزایش فشار وارد بر معده و سوزش سر دل مى شود. 
ورزش منظــم و خوردن غذاهاى کــم کالرى در 

کاهش وزن مؤثر است. 

تمرینات تنفسى و یوگا
یکى از علل سوء هاضمه استرس است. تمرینات 
تنفسى در کاهش استرس و آرام کردن شما بسیار 
نقش مهمى دارد. تنفس راحت و آســاناهاى یوگا 
( تمرینات و وضعیت هاى اصلى یــوگا) به از بین 
بردن استرس و در نتیجه سوء هاضمه ناشى از آن 

کمک مى کند.
 

یــه  تغذ
هوشمندانه

از  یکــى 
مؤثرتریــن 
ى  ه هــا ا ر
جلوگیــرى از 
سوء هاضمه، نحوه 
تغذیــه هوشــمندانه 
است. به جاى خوردن 
سه وعده غذایى بزرگ 
در روز، باید وعده هاى 
غذایى کوچــک تر اما به 
دفعات بیشتر داشته باشید. 
همچنیــن بــه آرامــى غذا 
خــورده و لقمه هاى خــود را به 
درســتى بجوید. از خوردن غذاهاى 
چرب، سرخ شــده و مضر اجتناب کنید. 
همچنین نوشیدنى هاى کافئین دار مانند چاى 
و قهوه مى تواند عالیم ســوءهاضمه را تشــدید 

کند.

 درمان هاى خانگى براى سوء هاضمه

 درمان بى خوابى با 
مصرف روزانه 
عرق بهار نارنج
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بیمارى هاى بسیارى، به عنوان درمان خانگى مورد 
اســتفاد قرار گرفته و کورکومین موجود در آن، به 
طور مؤثر در مقابله با مشــکالت دستگاه گوارش 
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ى  نه ها ا د

و ىو ر
یکى از علل سوء هاضمه استرس است. تمرینات 
تنفسى در کاهش استرس و آرام کردن شما بسیار 
نقش مهمى دارد. تنفس راحت و آســاناهاى یوگا 
( تمرینات و وضعیت هاى اصلى یــوگا) به از بین 
بردن استرس و در نتیجه سوء هاضمه ناشى از آن 

کمک مى کند.
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از  یکــى 
مؤثرتریــن 
ى  ه هــا ا ر
جلوگیــرى از 
سوء هاضمه، نحوه 
تغذیــه هوشــمندانه 
است. به جاى خوردن 
سه وعده غذایى بزرگ 
در روز، باید وعده هاى 
غذایى کوچــک تر اما به 
دفعات بیشتر داشته باشید. 
ههمچنیــن بــه آرامــى غذا 
خــورده و لقمه هاىخــود را به

درســتى بجوید. از خوردن غذاهاى 
چرب، سرخ شــده و مضر اجتناب کنید. 
همچنین نوشیدنى هاى کافئین دار مانند چاى 
و قهوه مى تواند عالیم ســوءهاضمه را تشــدید 

کند.

رنج مى برید و از طرفداران اگــر از بــى خوابى 
طب ســنتى هم هســتید، در این مطلب بهترین 
عرق را براى درمــان بى خوابى به شــما معرفى

 کرده ایم.
اگر مشــکل کم خوابى دارید حتمًا نیم ســاعت تا 
یک ســاعت قبل از خواب، یک لیوان عرق بهار 

نارنج را بنوشید.
 فرهاد صبرى، متخصص طب سنتى در خصوص 
تأثیر عرق بهار نارنج در بى خوابى اذعان کرد: عرق 
بهار نارنج یک داروى گیاهى با طبیعت گرم است 
که داراى خواص بى شمارى همچون آرام بخشى، 
کاهش دردهــاى عصبى و تنظیــم ضربان قلب

 است. 
وى ادامه داد: مهمترین خواص دارویى بهار نارنج، 
تأثیر آن روى سیستم عصبى اســت و عرق بهار 
نارنج جزو عرقیجاتى است که باعث آرامش سیستم 

اعصاب بدن مى شود. 
صبرى افزود: عرق بهار نارنج عــالوه بر تأثیر بر 
آرامش اعصاب، در کاهش اســترس و دلشــوره، 
شاداب شدن پوســت، کاهش افسردگى و کاهش 

ضربان قلب نیز مؤثر است. 

 در

نارنج را بن
 فرهاد صب
تأثیر عرق
بهار نارنج
که داراىخ
کاهش در

 است. 
د وى ادامه
تأثیر آن ر
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بدانید، که بر صراط گذر خواهید کرد و صراط، گذرگاهى است لغزنده. از آن 
لغزش ها، وحشت ها زاید و وحشت از پس وحشــت پدید آید. پس اى بندگان خدا، 
از خدا بترسید چونان خردمندى که اندیشــه معاد، قلب او را تسخیر کرده و بیم 
از عذاب، پیکرش را رنجور داشته و شــب زنده دارى ها آن خواب اندك را هم 
از او ربوده است و امید رحمت پروردگار در گرماگرم روز، تشنه اش داشته و 

موال على (ع)پارسایى اش از شهوات دور داشته است. 

کشفیات قرارگاه عملیاتى اقدام و عمل نیروى انتظامى استان 
اصفهان در اجراى طرح مرصاد 26 مورد بازدید نماینده ولى فقیه 
در استان و امام جمعه اصفهان و رئیس پلیس پیشگیرى ناجا و 

دیگر مسئوالن و خبرنگاران قرار گرفت.
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان پس از بازدید از 
این کشفیات گفت: دیدن این کاالهاى قاچاق از یک سو موجب 
ناراحتى شده که افرادى به دنبال کارهاى فسادکننده بوده ولى 
از سوى دیگر که نیروهاى انتظامى استان با هوشیارى، مواد و 
کاالهاى قاچاق شده که جاسازى مى شوند را کشف مى کنند 

خوشحال کننده است و جا دارد از آنان قدردانى کنیم.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد، اظهار امیدوارى کرد افراد 
فاسد، با هدایت، به اشتباه خود پى ببرند و این کارها را رها کنند 
و به دنبال کسب نان حالل باشند که با دسترنج خود به دست 

آورده اند و ما در کشور شاهد وجود افراد خالفکار نباشیم.
همچنین در حاشیه این بازدید و همایش کالنترى ها و پاسگاه ها، 
رئیس پلیس پیشگیرى نیروى انتظامى جمهورى اسالمى در 
جمع خبرنگاران، از اجراى طرح هاى جدیــد خبر داد و گفت: 
پلیس پیشــگیرى، وسیع ترین، گســترده ترین و پرتنوع ترین 
پلیس در نیروى انتظامى کشور به شــمار مى رود که در قالب 
3000 کالنترى و پاسگاه، ایستگاه بازرسى، تیم هاى حفاظتى 
و تأمین امنیت در شبکه هاى جاده اى، ریلى، هوایى و بیش از 
700 مؤسسه که یکصد هزار نگهبان محله را راهبرى مى کند و 
همچنین 14 سازمان دولتى که داراى یگان حفاظتى هستند در 

حوزه پلیس پیشگیرى فعالیت دارند.
ســردار محمد شــرفى با بیان اینکه اولویت پلیس پیشگیرى 
در نیروى انتظامى، برون ســپارى بخشــى از مأموریت ها در 
کالنترى ها و پاسگاه هاســت، اظهار کرد: سالیانه بیش از 30 
میلیون بار مراجعه به کالنترى ها و پاســگاه ها از سوى مردم 
صورت مى گیرد که با برون ســپارى، مــردم مى توانند از این 
خدمات توسط پلیس 10+ استفاده کنند. البته بخشى از کار هم 

از طریق سیستم هاى الکترونیکى همانند فرآیند روند پرونده 
مردم به صورت پیامکى، اقدام مى شود.

وى ادامه داد: بخش دیگرى از کار حقوق شهروندى است و قرار 
است پرونده متهمین به صورت سامانه درآمده و هر فردى به هر 
عنوان در کالنترى بازداشت شد سجل او در سیستم آورده شود 
تا دادستان ها در حوزه مربوطه ببینند و اینکه چه اتهامى دارند، به 
خانواده هایشان خبر داده شده یا نه و... رصد مى شود و بدینسان 

میزان نظارت در کالنترى ها افزایش یابد.
رئیس پلیس پیشــگیرى ناجا، حذف بدرقــه متهم به محاکم 
قضائى را از دیگر اقدامات خواند و افزود: با توجه به اینکه امروز 
تصویر خوبى از بدرقه متهمان وجود ندارد قرار اســت در سال 
آینده به صورت ویدئو کنفرانس ابتدا از ســوى سیستم قضائى 
براى محکومین نیابتى این کار که در نقاط مختلف همزمان دو 

پرونده دارند، اجرا شود.
سردار شرفى گفت: راه اندازى کالنترى هاى مجازى در سال 98 
در دستور کار ناجا قرار دارد، که در این راستا شورایعالى تحول در 
کالنترى ها و پاسگاه ها در سال 95 راه اندازى شده است و در 9 
بخش فعالیت مى کند که یکى از این ابعاد باز مهندسى ساختار 

کالنترى ها از نظر کّمى و کیفى است.
وى از توسعه کالنترى ها و راه اندازى پلیس سیار که مجهز به 
پایش تصویرى و... هستند خبر داد و گفت: ما نمونه واحد سیار 
پلیس را در نجف آباد اصفهان در حال طراحى و ساخت داریم که 
امید است تا پایان سال جارى، صد واحد سیار پلیس را به عرصه 

اجرایى رسانده تا کمکى براى توانمندى کالنترى ها باشد.
رئیس پلیس پیشــگیرى نیروى انتظامى جمهورى اسالمى 
ایران اظهار کرد: در ســال 98 همه شــعبات قضائى باید به 
کالنترى تبدیل شوند. این در حالى است که سامانه هوشمند 
ما راه اندازى شده تا بتوانیم عملکرد کارکنان را رصد کنیم. البته 
امروز تماس هاى مردم با ناجا مؤید آن است که 87 درصد مردم 
از رفتار کالنترى ها راضى و 85 درصد مردم از عملکرد راضى 
بوده و شــاید هم درصدى ناراضى باشند ولى هدفگذارى ما با 

نظارت هایى که انجام مى شود افزایش رضایتمندى مردم است.
ســردار شــرفى گفت: ما در پى طراحى یک منظومه گشتى 
هســتیم تا در صحنه امدادخواهى صورت پذیرد و مى خواهیم 
زمان حضور در صحنه که امروز مثًال در اصفهان هشت دقیقه 
است را باز هم کاهش دهیم و این منظومه گشتى قادر خواهد 
بود از طریق سامانه اى تماس هر شــهروند را به نزدیک ترین 

واحد گشتى به صحنه انتقال دهد.
وى خاطرنشــان کــرد: 56 درصــد کشــفیات و 85 درصد 
دســتگیرى ها در اســتان اصفهان در حوزه پیشگیرى نیروى 
انتظامى بوده است و این نشان مى دهد همکاران ما در نیروى 
انتظامى اســتان اصفهان انگیزه خوبى دارند که امید است با 

استفاده از فناورى هاى جدید، بیش از پیش بهبود یابد.
رئیس پلیس پیشگیرى ناجا تصریح کرد: جهت گیرى منابع مالى 
و بودجه اى ما بر اساس اولویت است و اولویت ها نیز بر اساس 

نیازهاى فورى و مطالبات فرماندهى است.
سردار شرفى گفت: منابع مالى ما در سال 94، نود و چهار میلیارد 
تومان بود که این میزان در سال جارى به 560 میلیارد تومان 
رسیده ولى تخصیص این میزان در اختیار ناجا نیست که امید 
است تخصیص به اندازه منابع باشد تا ما نیز بتوانیم به تعهداتمان 

به نحو مطلوب عمل کنیم.
وى اذعان کرد: هیچ کدام از اقداماتى که در ناجا انجام مى شود 
بدون تحقیق و پژوهش نیست، ضمن اینکه مشارکت مردم، 
سازمان ها و... در پیشگیرى بســیار مهم است و مى توان آن را 

کاهش دهد.
رئیس پلیس پیشــگیرى ناجا گفت: صیانت از مجموعه ناجا و 
حقوق شــهروندان یکى از اهداف بوده و در این راستا تا امروز 
با نصب 1700 دوربین به البســه یا عینک پلیس در شهرهاى 
تهران، اصفهان، خوزستان، مشهد و فرودگاه امام خمینى(ره) 
توانستیم شــاهد صدور مطلوب حکم قضائى باشیم و حقوق 
شهروندان حفظ شود که امید است تا پایان سال آینده البسه 40 

هزار واحد گشتى پلیس به دوربین مجهز شوند.

ساسان اکبرزاده

تا پایان امسال؛

40هزار گشت پلیس به 
دوربین مجهز مى شود

محیا حمزه
 دبیر ســتاد عالى کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد کشور در همایش 
روابط عمومى دستگاه هاى اجرایى استان به مناسبت چهلمین سالگرد 
پیروزى انقالب اسالمى در سالن صدا و سیماى اصفهان، با اشاره به آیه 
«یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک» گفت: در «بلغ» رسیدن پیامى 
معنوى به جان و دل است و وظیفه پیامبر رساندن پیام معنوى به جان و 

دل مردم است.
حجت االسالم حبیب رضا ارزانى ادامه داد: آیا در حوزه اطالع رسانى کار 
خودمان را به درستى انجام داده ایم، حاکمیت کالن دنیا این گونه مقرر کرده 
که در یک ساختار ایفاى نقش کند اما ناگهان یک ساختار جدید مى آید و 

کار آن ها را خراب مى کند.
وى گفت: انقالب اسالمى پلت فرم نظام حاکمیت جهانى را به هم ریخت 
و حاکمیت خدا را مبنا قرار داد و  مردم آن را مى خواهند و در نظام حاکمیت 

غیرخدایى، فقط رضایت بى حد و حصر مردم مطرح است.
دبیر ستاد عالى کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد کشور با بیان اینکه 
بعضى اوقات جایگاه انقالب اسالمى را نمى دانیم، تصریح کرد: جمهورى 
اسالمى معادالت دنیا را به هم ریخت و زمین بازى جدیدى را ایجاد کرد 
و قطعًا تأثیر آن بر مردم جهان اســت و به همین علت مخالفت آن ها با 
جمهورى اسالمى است، در پلت فرمى که جمهورى اسالمى مطرح کرده، 

دنبال این است که همه مردم دنیا سود ببرند و نه فقط ایران.
حجت االسالم ارزانى با اشاره به اینکه آمده ایم تا اسالم را نگاه داریم افزود: 
در نظام غرب، زمین بازى را به مردم مى سپارند تا خودشان روى کار بمانند 
و ما تعامالت دنیا را به عنوان یک انقالب سیاسى بر هم زدیم و یک زمین 

بازى جدید تعریف کردیم.
■■■

در ادامه این نشست، رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان با بیان اینکه خداوند براى هر موهبتى مسئولیت و تکلیفى را قائل 
شده است، گفت: چند موهبتى به ما نصیب شده که نخست والیت است و 
الزمه اینکه قدر والیت را بدانیم، اطاعت پذیرى و ادامه دهنده فرمایشات 
والیت اســت و دومین موهبت، انقالب اســالمى بوده که ثمره خون 

شهداست. جعفر عسگرى اظهار کرد: ارزشمندترین انسان ها نزد خداوند 
سودمندترین آن هاست، ما چه میزان از جایگاه و ظرفیت خود براى خدمت 
به جامعه داشته ایم؛ اگر در این مسیر کوتاهى کنیم باید پاسخ خون شهدا 
را بدهیم. وى با بیان اینکه دستاوردهاى انقالب را باید در داخل و خارج 
بررسى کرد، گفت: شاید از داخل عملکرد امروز ادارات ما را به دلیل پمپاژ 
خبرى دروغ  دشمنان، جوان امروز نپذیرد، اما باید دید جایگاه ما کجاست و 
على رغم همه دشمنى ها و برخى مدیریت اشتباه باید دستاوردهاى انقالب 

را در چهلمین سال پیروزى بررسى کرد.
عسگرى با اشاره به اینکه نباید در برابر هجمه دشمن کم بیاوریم، تاکید 

کرد: باید دستاوردهاى انقالب را به خوبى به جوانان بیان کنیم.
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان دیگر موهبت 
الهى را مردم فهیم و انقالبى دانســت و تصریح کرد: 9 دى مردم حضور 
پرشورى داشتند، شهادت مى دهم که 13 آبان و 9 دى امسال پرشورتر 
از سال هاى گذشــته بود و باید مردم بصیرى که 40 سال پاى انقالب 

ایستاده اند را قدر بدانیم.
وى بیان کرد: کالم و قدم شما اگر براى رضاى خدا باشد مؤثر است، به 

لطف خدا از این مانع اقتصادى هم عبور مى کنیم، اما در این شرایط در کنار 
مردم باید باشــیم، وظیفه داخلى ما در چهلمین سالگرد پیروزى انقالب 

اسالمى دو نکته است که نخست تبیین دستاوردهاست.
عسگرى خطاب به مسئولین روابط عمومى ها گفت: باید کارنامه 40 ساله 
هر دستگاه  را نشان دهیم تا جوان جامعه ما بداند در بخش هاى فرهنگى 
و سیاسى وغیره، این عملکرد بوده، چند کلیپ 2 دقیقه اى براى فضاى 
مجازى بسازید و خدمات دولت هاى مختلف در 40 سال اخیر را در معرض 
دید جامعه بگذارید. رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان اظهار داشت: نکته دوم برگزارى نمایشگاه است، اگر جوان ما در 
نمایشگاه دستاوردهاى انقالب آمد و با دست پر رفت، به 40 سال انقالب 
و دستاورد شما افتخار مى کند، در بحث بیان و تدوین نیز باید دستاوردهاى 

انقالب در قالب جشن ها براى خانواده ها تبیین شود.
عســگرى با تاکید بر اینکه جبهه متحد اطالع رســانى براى چهلمین 
سالگرد باید وجود داشته باشد افزود: روابط عمومى ها باید هماهنگ باشند، 
مى بایست شبهات 40 ساله انقالب را براى جوانان رفع و تبیین کرد، باید 
در تبلیغات به شعار محورى چهلمین ســال "افتخار به گذشته و امید به 

آینده" پرداخت. وى با تاکید بر اینکه باید در فضاسازى و تبلیغات محیطى 
و شهرى نیز این مسائل را هنرمندانه بیان کنیم، ادامه داد: دشمن عقبه اى 
ایجاد کرده و اگر در کشور ما  در اثر بى احتیاطى یک نفر اتفاقى رخ دهد به 

نظام و انقالب نسبت داده مى شود.
وى تصریح کرد: جهت گیرى همه حرکت ها باید حضور مردم باشد، دشمن 
در صدد است که پشتوانه مردم در انقالب اسالمى را بگیرد، مبادا مأیوس 

شوند و نشاط و امید باید به جامعه تزریق شود.
عسگرى با اشاره به اینکه امسال دهه فجر و دهه فاطمیه با هم همزمان 
شده است، اظهارکرد: از سه روز پیش از شهادت حضرت فاطمه (س) و 
دو روز پس از شهادت جشن نباید برگزار شود و پس از آن مى توانید تا 7 
اسفند که والدت حضرت فاطمه(س) است جشن ها را ادامه بدهید، براى 

بزرگداشت چهلمین سال انقالب باید همه ظرفیت ها را پاى کار بیاوریم.
■■■

در این همایش رئیس مرکز اطالع رسانى و امور بین الملل وزارت کشورکه 
به منظور حضور در همایش مدیران روابط عمومى دستگاه هاى اجرایى 
استان اصفهان و نخستین کنفرانس ملى شهر دوستدار کودك به اصفهان 
سفر کرده بود، گفت: بسیارى از سازمان ها عملکردهایى دارند که مردم از 
آن ها بى اطالع هستند، آنچه امروز وظیفه داریم، این است که به عنوان 

رسانه عمل کنیم.
سید رمضان شجاعى کیاسرى افزود: روابط عمومى مغز متفکر و چشم 
بیدار دستگاه هاست که فعالیت ها و کارکردهاى مدیر را برجسته مى کند.

وى در ادامه با بیان اینکه رســانه در آینده از حیث تعدد، تنوع و کارکرد 
متفاوت خواهد داشت و این در حالى اســت که ما وظیفه به روز کردن 
خودمان را داریم، خاطر نشان کرد: خالقیت و ابتکار عمل و کارهاى نو، 
جهشى در فعالیت روابط عمومى هاست از این رو نمره قابل قبولى بین 

مردم براى دستگاه ها ثبت خواهد شد.
شجاعى کیاسرى با بیان اینکه مدیران روابط عمومى در زمان حال یک 
رسانه هستند و باید از تمامى ظرفیت ها استفاده کنند، تصریح کرد: اکنون 
موفق ترین مدیر روابط عمومى کسى است که از ابزارها و فناورى هاى 

روز استفاده کند.

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان:

 جهتگیرى همه حرکت ها باید حضور مردم باشد 


