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دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد واگذاري مدیریت وخدمات پارکینگ اتوبوس رانی دانشجویان دانشگاه را از طریق 
برگزاري مزایده عمومی به  افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازمتقاضیان دعــوت می شود جهت دریافت اسناد و اطالعات ، حداکثر 
 iaun.ac.ir ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار این آگهی به سایت اینترنتی دانشگاه آزاداســالمی واحد نجف آباد به آدرس

(قسمت مزایده/مناقصه ) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
شرایط به شرح ذیل می باشد

1- ســپرده شــرکت درمزایده  مبلغ 100/000/000 ریال ( یکصد میلیون ریال ) می باشــد. که می بایســت به حســاب سپرده
شماره 0216236554001 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد واریز و یا درقالب ضمانتنامه معتبر بانکی با موضوع شرکت 

درمزایده دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد ارائه گردد.
2- بابت خرید اسناد مزایده مبلغ 200/000 ریال (دویست هزارریال ) مى باشد. که به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک 

ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد واریز و اصل فیش را همراه با اسناد ارسال نمائید .
3- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

4- دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است .
5- به پیشنهادات مشروط ،مبهم فاقد تضمین وپیشنهاداتی که بعد از آخرین مهلت تعیین شده رسیده باشد ترتیب اثرداده نخواهد شد .

6- آدرس محل : نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی ، پارکینگ اتوبوسرانی  
7- آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت : نجف آباد ، بلواردانشگاه ، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ، ساختمان کتابخانه مرکزى 

تلفن دبیرخانه کمیسیون : 42292020 – 031                          
تلفن مدیرکل امور دانشجوئی :42292330- 031
Email:monaghese@iaun.ac.ir

شهردارى خورزوق به استناد مصوبه شماره 97/32/ش/5 مورخ 97/02/13 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به عملیات نظافت و رفت و روب و حمل زباله 
سطح شهر با اعتبار -/6/028/090/000 ریال و عملیات حفظ و نگهدارى فضاى سبز با  
اعتبار -/4/173/208/285 ریال تواماً در قالب یک مناقصه و دو پیمان به شرح ذیل 
به مدت یک سال شمسى از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا متقاضیان شرکت 
در مناقصه مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
سه شنبه مورخ 97/03/01 به امور مالى شهردارى مراجعه نمایند ضمناً مهلت تحویل 

پیشنهادات تا پایان وقت ادارى پنج شنبه مورخ 97/03/03 مى باشد.

 آگهى تجدید مزایده

آگهى مناقصه
اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاداسالمی واحد نجف آباد

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق

نوبت اول

معجونى براى افزایش قد کودکاندستگیرى زوج کالهبردار در اصفهان«پایتخت 4» را ماه رمضان از شبکه یک ببینیدکارشناسان هنوز مومیایى رضا شاه را ندیده اند محاکمه پدر به اتهام قتل شبه عمد پسر 3 ساله  سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

پیش بینى رشد 16 درصدى قیمت
 زولبیا و بامیه در ماه رمضان

 ورود بسیج سازندگى اصفهان به 140 پروژه
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ایرانپوریان 
به اصفهان مى آید؟

معجزه اى براى ضخیم شدن مو ها

بلیت 300 هزارتومانى 
براى شنیدن 

جوك هاى یک شومن

4

جابه جایى 
مسئوالن اصفهان

 به کدام
 صندلى ها مى رسد؟
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رئیس اتحادیه گز و شیرینى اصفهان گفت: افزایش 
قیمت ها در مواد اولیه و دستمزد، باعث شده تا 

پیش بینى شود قیمت زولبیا و بامیه امسال با رشد 16 درصدى 
همراه شود.

استان اصفهان چه آن سه دوره اى که پایتخت محسوب 
مى شد و چه امروز که مســتقًال به عنوان یک استان در 
تقسیمات کشورى شناخته شده است، در زمینه مدیران و 
مسئوالن همیشه در حال تغییر و تحول بوده و مدیران نمونه 
و توانمند و نخبگان این خطه، هر از چندى جذب پایتخت 
شده اند و یا با تغییرات سیاسى، از مرکب مدیریت پیاده شده و 
دوران بازنشستگى و یا خدمت در  سنگرى دیگر را با توجه به 
سرباز وطن بودن آغاز کرده اند و در بسیارى از موارد، دست 

مسئولین ارشد استانى براى ...
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معاون رئیس جمهور و وزیر علوم فردا به اصفهان مى آیندمعاون رئیس جمهور و وزیر علوم فردا به اصفهان مى آیند
به منظور شرکت در مراسم بزرگداشت چهلمین سالگرد تأسیس دانشگاه صنعتى؛به منظور شرکت در مراسم بزرگداشت چهلمین سالگرد تأسیس دانشگاه صنعتى؛
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تشریح برنامه هاى اجرا شده بسیج سازندگى در سال 96 و رویکرد جدید آن در سال 97

 بعد از 3 سال دورى 
به تلویزیون باز مى گردم

مربیان قبل از تو مربیان قبل از تو 
سوء تفاهــــــم بود!

شیرهاى بین النهرین و کاریکاتورى از شیاطین سرخ!
با برگزارى قرعه کشى جام ملت هاى آسیا 2019، تیم ملى ایران رقباى خودش را در مرحله گروهى این رقابت ها 
شناخت. تیم هاى هم گروه ایران در سال هاى اخیر شرایط خوبى نداشتند و به نظر نمى رسد ایران براى صعود از 

گروه خود به عنوان صدرنشین مشکل خاصى داشته باشد.
  تیم ملى فوتبال ایــران در جام ملت هاى 2019 امــارات هم گروه با تیم هاى عــراق، ویتنام و یمن در 

گروه D این رقابت ها قرار گرفته است. 
5

هم گروه هاى ایران در جام ملت هاى آسیا  

3

رئیس اتحادیه گز و شیرینى اصفهان مطرح کرد؛

یمت

 

122

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مزایده: فروش زمین تجارى 

آگهى مزایده

عى اصغر حاج حیدرى شهردار خمینى شهر

چاپ اول

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/3/5 
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 97/3/6 

- مدت اعتبار پیشنهادها: شنبه 3/19 /97 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

قیمت پایه هر آدرسمساحت- مترمربعکاربرىردیف
مترمربع (ریال)

5 ٪ سپرده واریزى شرکت در 
مزایده (ریال)

60/000/000169/200/000خیابان شهید فهمیده56/40تجارى1

شرکت مخابرات ایران- مدیریت منطقه اصفهان در نظر دارد نگهدارى و توسعه مقطعى شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسى و XDSL مراکز تلفن 
شهرستان بوئین و میاندشت با برآورد 1/457/000/000 ریال (یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون ریال) و با سپرده شرکت در مناقصه 

58/000/000 ریال را از طریق مناقصه یک مرحله اى به پیمانکار واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط که داراى گواهینامه صالحیت ایمنى کار و تأییدیه صالحیت معتبر از اداره کل تعاون کار و 

رفاه اجتماعى در کد فعالیت مربوطه مى باشند دعوت به عمل مى آید.
 TADAROKAT.TCE.IR از تاریخ 97/02/17 لغایت 97/02/26 جهت شرکت در مناقصه و خرید اینترنتى اســناد فوق الذکر به آدرس سایت

مراجعه نمایند.
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید با شماره تلفن 36662777 و یا 36660141 تماس حاصل نمایید.

متقاضیان بایستى در زمان مقرر پاکت هاى تکمیل شده را به همراه سایر مدارك الزم به دبیرخانه ساختمان شماره دو مخابرات منطقه اصفهان 
واقع در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند.

توضیح اینکه:
1- آخرین مهلت تحویل پاکت ها و تاریخ بازگشایى آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه مى باشد.

2- سپرده شرکت در مناقصه مى تواند ضمانت نامه بانکى و یا چک بانکى تضمینى باشد.
3- ارجاع کار به شرکت هاى ایرانى و با مشارکت شرکت هاى ایرانى- خارجى صرفاً داشتن حداقل 51٪ سهم ارزش کار براى طرف ایرانى میسر 

خواهد بود.
4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشایى مى شود که در کمیته فنى بازرگانى امتیاز الزم را کسب نمایند.

5- در صورت نیاز به تشکیل جلسه توجیهى (جهت رفع ابهامات احتمالى شرکت کنندگان)، زمان و مکان تشکیل جلسه در اسناد مناقصه 
قید خواهد شد.

آگهى مناقصه 97/0063

کیوان فروتن نائینى- مدیر پشتیبانى و تدارکات منطقه اصفهان 

نوبت اول

     

شیرهاى بین النهر
با برگزارى قرعه کشى جام ملت هاى
س ایران در شناخت. تیم هاى هم گروه
گروه خود به عنوان صدرنشین مش
  تیم ملى فوتبال ایــران در جام
Dگروه D این رقابت ها قرار گرفته

هم گ
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یک پژوهشگر آب با اشاره به مطالعات مؤسسه مطالعاتى 
فنى مهندسى کشاورزى وابسته به جهاد کشاورزى گفت: 

حداکثر مصرف آب در کشاورزى ایران 52 درصد است.
 فاطمه مظفرى، پژوهشگر آب در گفتگو با «فارس»، با 
تأکید بر اینکه مصارف شــهرى صنایع بیش از مصارف 
کشاورزى در خشک شدن دریاچه ارومیه تأثیر داشته اند، 
خاطرنشان کرد: اما متأسفانه باز هم به کشاورزى فشار 
آوردند، در حالى که براساس مطالعات مؤسسه مطالعاتى 
فنى مهندسى وابسته به جهاد کشاورزى، حداکثر مصرف 

آب در کشاورزى ایران 52 درصد است.
وى افزود: بنابراین مطالعات بیش از 40 درصد از مصارف 

آب مربوط به انتقال آب به شهرها و کالنشهرها و صنایعى 
است که اصًال از سیستم بازیافت و بازچرخانى آب استفاده 
نمى کند. این پژوهشگر آب با اشاره به استفاده از آمار 90 
درصدى مصرف آب کشاورزى از سوى مسئوالن، گفت: 
این مقدار مصرف یک دروغ بزرگ است و نشان مى دهد 
مسئوالن حوزه آبى ما درك درستى از کشاورزى ندارند. 
وى ارائه این آمارها را تهدید بزرگى براى امنیت غذایى 
ایران دانســت و ادامه داد: امنیت غذایى مهمترین رکن 
براى بقاى هر جامعه است که متأسفانه با مدیریت غلط 
آب، چنان فشارى به کشاورزان آورده ایم که کشاورزى 

تعطیل و روستاها تخلیه شده است.

بیش از ده روز پیش به دنبال اجرایى کردن طرح توسعه 
شبستان غربى حرم عبدالعظیم (ع) شــهررى، لودر در 
حال کار به جنازه اى برخورد مى کند که برخى افراد آن را 
مومیایى اعالم مى کنند و به دلیل پیدا شدنش در مکان 
سابق مقبره بنیانگذار پهلوى آن را به این شخصیت نسبت 
مى دهند. اما از ســوى دیگر، متولیان حــرم، آن را یک 
جسد معمولى مى دانند بنابراین آن را در نقطه اى دیگر از 

شبستان دفن مى کنند.
مهمترین نکته حایز اهمیت، ســکوت متولیان میراث 
فرهنگى بود که باالخره توســط على اصغر مونســان، 
معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان میراث فرهنگى 

شکسته شد. وى در پاسخ به «ایســنا» درباره علت این 
ســکوت اظهار مى کند: از ما باید خواسته شود تا در این 
زمینه وارد شویم. ما آمادگى کار کارشناسى را داریم. او 
در پاسخ به این پرسش که اکنون وضعیت این مومیایى 
چه شده است مى گوید: «به نظرم باید از بخش هایى که 
االن به آنها مربوط مى شــود و در اختیار آنهاست،  این 

پرسش را بپرسید.
وى سپس در پاسخ به اینکه، بر این اساس این قضیه به 
میراث فرهنگى مربوط نمى شــود، ادامه مى دهد: ما در 
حال پیگیرى هستیم که ببینیم موضوع چه بوده است. 

اما خودمان هنوز ندیده ایم که بتوانیم کارشناسى کنیم.

آمار 90 درصدى مصرف آب 
کشاورزى غلط فاحش است

کارشناسان هنوز مومیایى 
رضا شاه را ندیده اند

چرا «رنج نامه» 
تجدیدچاپ نمى شود؟

  تسنیم| مؤسســه تنظیم و نشــر آثار امام 
خمینى(ره) بار دیگر در سکوتى معنادار، از انتشار «رنج 
نامه مرحوم حاج احمد خمینى» در نمایشــگاه کتاب 
امسال امتناع کرد. کتاب «رنج نامه؛ نامه حجت االسالم 
سید احمد خمینى به آقاى منتظرى» سندى است که 
در تاریخ 68/2/9 از طرف حاج احمد خمینى خطاب به 
آیت ا... منتظرى منتشر شــد. این سند تاریخى، حاال 
سال هاى سال است که مشخص نیست بر سر کدام 
مصلحت دارد خاك مى خورد و از بایکوت مؤسســه 

تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره) بیرون نمى آید.

«والرى» را مى خریم
   خبر آنالین | «شرق» نوشت: وزارت خارجه 
ایران درخواست صدور مجوز فروش ملک متعلق به 
دولت ایران - موســوم به کاخ «والرى»- در منطقه 
«موکا» جزیره  موریس را بــه هیئت دولت ارائه کرده 
است. این همان کاخى اســت که رضاشاه شش ماه 

نخست تبعید خود را در آن سپرى کرد.

پیشنهاد مطهرى
  تابناك | على مطهرى دیروز یک شــنبه 16 
اردیبهشــت در نشســت علنى مجلس در نطق میان 
دستور خود گفت: دوگانگى در حوزه اطالعات کشور 
خطرى است که کیان جمهورى اســالمى را تهدید 
مى کند. اینکه در مسئله بازداشتى هاى محیط زیست، 
وزارت اطالعات جاسوس بودن آنها را تأیید نمى کند و 
در موارد دیگر نیز وحدت نظر و وحدت رویه وجود ندارد، 
به صالح کشور نیست. پیشنهاد مى کنم جناب آقاى 
حسین طائب به عنوان وزیر اطالعات معرفى و انتخاب 
شوند و یا وظایف اطالعات سپاه مانند گذشته منحصر 

در امور داخلى سپاه و گروه هاى مخالف مسلح شود.

2 نامزد کم شد
حجتــى،  محمــود    ایلنا و رویداد24 | 
وزیر کشــاورزى کــه به یــک قدمــى مدیریت 
شــهردارى تهران رســیده بود، قرار است در هیئت 
دولت ماندگار شــود. حجتى یکــى از هفت گزینه 
تصدى شــهردارى تهران در روزهاى اخیر بود که 
با مخالفت دولت، پیوستن او به شــهردارى تهران 
منتفى شــد. در همین حال محسن هاشمى، رئیس 
شــوراى شــهر تهران دیروز در جمــع خبرنگاران 
گفت : روز شــنبه انصراف انصارى الرى به دســت 
ما رسیده اســت. به این ترتیب پنج نامزد براى ارائه

 برنامه هایشان به شوراى شهر باقى مانده اند.

پاسخ تند الریجانى به سالک 
رئیس مجلس شوراى اسالمى گفت:    ایسنا|
برجام ســاعت ها و ماه ها در دبیرخانه شوراى عالى 
امنیت ملى بررسى شــد. على الریجانى این مطلب 
را در پاســخ به تذکر حجت االســالم احمد سالک 
نماینده اصفهان و از اصولگرایان مجلس در واکنش 
به اینکه برجام در کوتاه مدت از ســوى نمایندگان 
تصویب شد بیان کرد و گفت: برجام دوماه در مجلس 
شوراى اســالمى مورد بحث و بررسى قرار گرفت و

ساعت ها فراکسیون هاى مختلف دبیرخانه شوراى 
عالى امنیــت ملى در مورد آن بحــث کردند. نتیجه 
تمامى این اتفاقات در مجلس رأى گیرى شد، همه 
بحث ها شده بود، پس مانور ندهید چون ما مجبوریم 

توضیح بدهیم که دو ماه آن کار انجام شده بود.

ظریف جان!
   خبر آنالین | حبیب ا... دهمرده، نماینده زابل 
در سئوالى که از وزیر امورخارجه درباره آب هیرمند و 
نقض تعهدات افغانستان داشت، با ابراز ارادت پیاپى 
به محمدجواد ظریف گفت: ظریف جان! حضور بى 
ظهور، چه فایده اى دارد؟ جلسات دایر و سیستان بایر 
است! جلسات شما با طرف هاى افغان چه فایده اى 
براى کشاورزان دارد؟ افغان ها سدهاى متعدد روى 

هیرمند زده اند و آبى به ایران نمى رسد.

خبرخوان
ادعاى سایت اصولگرا

   آى فیلم | سایت اصولگراى «مشرق» 
با انتقاد از رسانه هاى اصالح طلب ادعا کرده که در 
جشنواره جهانى فجر امســال برخى از خبرنگاران 
به مهمانان خارجى مى گفتند خانواده هاى آنها در 
زندان هستند و اگر این رویداد سینمایى را پوشش 
ندهند، حکومت ایران بســتگان آنها را مورد اذیت 
قرار مى دهد. این سایت نوشته افراد بى  شمارى از 
حاضران چنین تصاویرى را به چشم مى دیدند و تنها 

واکنش خنده بود...

تماشاگران 
چهره نگارى مى شوند

مدیرعامل شــرکت    کافه سینما |
توســعه و نگهدارى اماکن ورزشــى با خبرگزارى 
«مهر» گفتگو کرده و از اقدامات الزم براى انجام 
چهره نگارى از تماشــاگران در هجدهمین دوره 
رقابت هاى لیگ برتر خبر داده است؛ به نظر مى رسد 
این اقدام در راستاى جلوگیرى از دخترانى است که 
با آرایش مردانه، ممنوعیت ورود زنان به استادیوم ها 

را دور مى زنند.

شرط عجیب و غریب 
افســانه پاکرو، هنرپیشــه سینما،     رکنا |
تلویزیون و تئاتر از شرط عجیب و غریب خود براى 
ازدواج گفت. او در یکى از مصاحبه هاى خود گفته: 
من عاشق خواهرم هســتم و یکى از دالیل ازدواج 
نکردنم این اســت که نمى خواهم از خواهرم جدا 
شوم. تنها در شرایطى ازدواج مى کنم که دو برادر 
به خواســتگارى من و خواهرم بیایند که مجبور به 

جدایى نشویم.

چرا ارز 
یک شبه رکورد شکست؟

  ایلنا| بهزاد نبــوى، فعال سیاســى اصالح طلب 
درباره وضعیــت بــازار ارز مى گوید: شــنیده ام 
صرافى هاى هرات و اربیــل در این باال رفتن یک 
شبه قیمت ارز نقش داشته اند. جریان هاى بسیار 
قدرتمندى به لحاظ اقتصــادى وجود دارند کافى 
است بخواهند تمام ارز موجود در بازار را جمع و براى 
دولت ایجاد بحران کنند.  علت پیش آمدن چنین 
فرضیه اى در ذهن من این اســت که هیچ عامل 
خاص واقعى و حتى روانى،  بعداز تعطیالت نوروزى 
وجود نداشت که بتواند یک شبه چنین جهشى در 

تقاضاى ارز ایجاد کند. 

اراذل بچه سال
رئیس پلیس تهران بزرگ گفت:    ایلنا|
متأسفانه سن آسیب پذیرى از حوزه مواد مخدر و 
آسیب هاى اخالقى به شدت کاهش پیدا کرده، به 
طورى که ما در هفته گذشته که طرح دستگیرى 
اراذل و اوباش را داشتیم از میان 200 الى 300 نفر 
از اراذل و اوباش، 70 نفر زیر 18 ســال بودند که 
ما آنها را از قهوه خانه ها و باشــگاه هاى بدنسازى 

جمعشان کردیم. 

8 میلیون نوجوان ایرانى 
گیمر هستند

  فارس| دبیرکل اتحادیــه انجمن هاى 
اسالمى دانش آموزان با بیان اینکه هشت میلیون 
نوجوان ایرانى در فضاى مجازى گیمر هســتند و 
1200 سال عمر در بازى ها  تلف مى شودگفت: 18 

میلیون کاربر اینترنت زیر 18 سال هستند.

مهدهاى کودك زیر زمینى
  فارس| معاون امور اجتماعى بهزیســتى 
تهران گفت: مشاهده شده برخى مهدهاى کودك  
غیرمجاز 40 تا 50 کودك را در یک زیرزمین بدون 
نور نگهدارى مى کنند که آشــپزخانه و ســرویس 
بهداشتى جدا ندارد و با توجه به اینکه بهترین سن 
آموزش در این مقطع است این کودکان ممکن است 
با مشکالتى مواجه شــوند و کسى هم پاسخگوى 

آن نیست.

«طرح توسعه مســجدالنبى (ص) کامًال بالتکلیف است. 
بخش بزرگى از هتل هاى مدینه که محل اسکان ده ها هزار 
زائر بود تخریب و به تلى از خاك مبدل شــده، بدون اینکه 
جایگزینى باشد، پروژه با همان ســرعت که شروع شده با 

همان سرعت متوقف شده است.»
حمید محمدى، رئیس سازمان حج و زیارت که براى پیگیرى 
امور اجرایى حج 97 به عربســتان سفر کرده در گزارشى به 
وضعیت به هم ریخته شــهر مدینه با اجراى طرح توسعه 
مسجدالنبى(ص) در آستانه آغاز حج، اشاره کرده است که 
اسکان ده ها هزار زائر را به چالش کشیده و قیمت اجاره هتل 

را در این شهر گران تر کرده است.
او در یادداشت کوتاهى که در صفحه خصوصى اش در فضاى 

مجازى منتشر کرده، نوشــته است: «به نظر مى رسد طرح 
توسعه مســجدالنبى (ص) کامًال بالتکلیف است، درحالى 
که بخش زیادى از هتل ها حتى هتل هاى تازه ساز، تخریب 
شــده بود و تخریب اندك هتل هاى باقیمانده متوقف شده 
است. اگر همین هتل هاى باقیمانده هم تخریب شده بود، 
االن امکان نداشت حجاج بتوانند اقامتى حتى یک شبه در 
مدینه داشته باشند. این وضعیت محدودیت هاى زیادى را در 
زمینه اسکان در مدینه براى حجاج همه کشورها به وجود 
آورده است. از یک سو هتل ها عمدتاً قدیمى هستند و فضاى 
محدودى در اختیار هر زائر قرار داده مى شود و ایام اقامت در 
مدینه نیز الجرم بسیار کوتاه مى شود از دیگر سو هزینه هاى 

اجاره نیز باال مى رود...»

رضا مقصودى، فیلمنامه نویس بعد از نگارش فیلمنامه 
بیش از ده فیلم، اولین فیلم خود را در مقام کارگردان 
ساخته است. «خجالت نکش» در سى و ششمین دوره 
جشــنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و برنده سیمرغ 
بهترین فیلم اول شد. فیلم سینمایى «خجالت نکش» 
که ارجاعات مشــخصى به دوران ریاست جمهورى 
محمود احمدى نژاد دارد هم اکنون در ســینماهاى 
سراسر کشور در حال اکران است. خبرگزارى «ایلنا» به 
مناسبت اکران این فیلم با کارگردان آن گفتگو کرده  که 

بخشى از اظهارات او را مى خوانید: 
 در مقطعى در این کشــور همه با استدالل و دالیل 
متقن مى خواستند اثبات کنند که نباید بیش از دو فرزند 
داشت زیرا کشــور امکانات ندارد. 20 سال بعد   همان 
سیستم دوباره استدالل و دالیل متقن تر اثبات مى کند 
که باید فرزندآورى بیشتر شود. اینگونه تصمیم گیرى 
نه تنها در مسائلى همچون فرزندآورى بلکه در مسائل 
اقتصادى دیگر مثل سدسازى، یارانه ها و... نیز وجود 

دارد. خوِد این رفتار فارغ از فیلم ما پر از طنز است.
 این کشــور به دلیل تصمیمات فکر نشده سرشار 
از شوخى و طنز اســت. ما هشت سال کشور را دست 
افرادى دادیم که امروز به آنها نگاه مى کنیم مى خندیم. 
آیا شوخى از این بزرگ تر وجود دارد؟ ما احتیاج نداریم 
فیلم هاى طنزى بسازیم که در آن تالش کنیم به زور 
مخاطب را بخندانیم. امروز ما شاهد انبوه سوژه کمدى 
در شکل اداره مملکت هستیم و دستمایه خوبى به ما 

مى دهد.
 مــا در فیلم با عبــارت «ما مى توانیــم» که آقاى 
احمدى نژاد براى اولین بار مطرح مى کند، شــوخى 
کردیم و به حــرف وى رفرنس داده ایــم. برخى از 
شوخى ها امکان دارد رنگ و لعاب سیاسى داشته باشد 
و برخى از آنها نیز فقط شــوخى است. البته در بعضى 
صحنه ها در اجرا بازى با این شــوخى بسیار در فیلم 

جذاب شده است.

روزنامه «شهروند» 
نوشت: تاالر وزارت 
کشــور این روزها 
میزبــان کنســرت 
خنده حسن ریوندى 
که  کســانى  است.
ایــن عصرهــا از 
مقابل تــاالر وزارت 

کشــور مى گذرند خبر مى دهند کــه جدیدترین 
کنســرت هاى خنده این چهره که از رسانه هاى 
مجازى رشد کرده، حتى شلوغ تر از کنسرت هاى  
سال گذشته اش شده است. کنسرت هایى که به 
گفته سایت ایران کنسرت، قیمت بلیت هایش از 
40  هزار تومان آغاز شده و درنهایت به بلیت هاى 
200، 250 و حتى 300 هــزار تومانى ردیف هاى 
جلو ختم مى شود و این یعنى در این شهر کسانى 
هستند که 300  هزار تومان مى دهند تا یک ساعت 
به جوك هاى ریوندى بخندند  و به طور متوســط  
درآمد نیم میلیارد تومانى به جیب برگزارکنندگان 

کنسرت خنده بریزند.
در پاســخ به کســانى که قیمت بلیت کنسرت 
خنده را بــاال مى دانند؛ حســن ریوندى مواردى 
چون افزایــش هزینه هاى برگزارى کنســرت و 
تبلیغات گران را جزو دالیل گرانى بلیت این برنامه 
زنده مى داند. اما ادامه حرف هاى او بامزه اســت: 
خیلى ها به من مى گوینــد که خوش به حالت که 
درآمد سرشارى دارى. من از این حرف ها تعجب 
مى کنم. بارها گفته ام درحالى که یک تاجر با یک 
تلفن میلیاردها تومان پول جابه جا مى کند یا یک 
پزشــک جراح در ماه حــدود 800 میلیون تومان 
درآمد دارد؛ این ارقام کجایش زیاد است؟ ببینید 
همتاهاى من در آمریکا و  اروپا ســالى 35 میلیون 

دالر درآمد دارند. 

بررســى آمارهاى بانک مرکزى در خصوص 80 سال 
نرخ تورم در ایران نشان مى دهد، دهه 20 صدر نشین 

افزایش نرخ تورم در ایران طى هشت دهه اخیر است. 
 بررسى ها نشان مى دهد نرخ تورم در ایران پس از سال 
1320، همزمان با اشغال کشور از سوى متفقین رو به 
افزایش گذاشت.  بر اســاس این گزارش نرخ تورم در 
ایران در سال 1320 ، اولین سال اشغال به 49/5درصد 
رسید و در ســال پس از آن یعنى سال 1321 به 96/2 
درصد رسید و در سال 1322 سد 100 در صدى شدن را 

شکست و نرخ 110/5درصد را ثبت کرد.  
پس از پیــروزى انقالب اما، در حالى کــه ایران درگیر 
جنگى هشــت ســاله که به طوالنى ترین جنگ قرن 
بیستم شهرت دارد، شــد اما نرخ تورم در محدوده اى 
کنترل شده گام بر مى داشــت و جریان تأمین کاال با 

استفاده از سهمیه بندى و کوپن و... مدیریت مى شد.
 پس از پایان جنگ تحمیلى، با اجراى سیاست تعدیل 
اقتصادى و بازســازى اما نــرخ تورم بــار دیگر رو به 
افزایش گذاشــت و در دهه 70، این نرخ براى دومین 

بار در تاریخ تدوین آمار تورم و اولین بار پس از پیروزى 
انقالب اســالمى رکورد شکســت.  روند رو به رشــد 
تورم از ســال 1370 آغاز شــد و نرخ تورم از 9 درصد 
در ســال 1369 به 49/4 درصد در سال 1372رسید تا 
باالخره با عقب نشــینى دولت وقت از سیاست تعدیل 
بار دیگر کنترل نــرخ تورم در دســتور کار دولت قرار 

گیرد.  
تورم اما در سومین رکوردشــکنى خود در دهه 90، هر 
چند رکورد دهه 70 را نشکســت اما فشــار اقتصادى 
شدیدى را به توده مردم وارد کرد. در سال 1391، پس 
از تنگ شــدن حلقه تحریم ها و اعمــال تحریم هاى 
نفتى اروپا علیه ایران، نرخ تورم روند رو به رشــد خود 
را ادامه داد و در ســال 1390 تا 1392 به ترتیب برابر با 
21/5درصد، 30/5درصد و 34/7 درصد از سوى بانک 
مرکزى گزارش شده است.دولت یازدهم اما در پنج سال 
گذشته کنترل نرخ تورم را در دستور کار قرار داده و براى 
اولین بار در 40 سال اخیر دو سال پیاپى ایران تورم تک 

رقمى را دراقتصاد خود ثبت کرده است.  

خبرگــزارى اصولگراى «دانشــجو» دیروز مشــروح 
سخنان حســن رحیم پورازغدى را منتشر کرد و آن را 
«افشاگرى» این عضو شــوراى عالى انقالب فرهنگى 
درباره «تناقض گویى هاى روحانى» نامید. ســخنرانى 
ازغدى در مراسم رونمایى از مستند «خوره» که روایتى 
از ناآرامى هاى دى ماه 96 اســت، در دانشگاه صنعتى 
شریف ایراد شــده که در ادامه بخش هایى از نظرات او 

را مى خوانید:
 توصیه ما این است که مسئوالن ســاختار را درست 
کنند و جلوى اختالس هاى هــزار میلیاردى را بگیرند. 
چرا باید با وجود ایــن همه بازرس چنین اختالس هایى 

اتفاق بیافتد؟
 آقایان به جــاى اینکه جلوى تعطیلــى کارخانه ها را 
بگیرند رفته اند و در لب مرز ایستاده اند تا ببینند غربى ها 
چه مى خواهند. آیا شما که به 120 درصد از تعهدات خود 
در برجام عمل کردید آنها حتى بــه 10 درصد تعهدات 

خود نیز عمل کرده اند؟
 امروز حاکمان فاســد و یک مشــت حیوان همچون 
رئیس جمهور آمریکا بر دنیا حکومت مى کنند. «دونالد 
ترامپ» حتى در آسانسور هم دست از تجاوز برنمى دارد. 
امروز 140 تا 150 نفر از اعضاى کنگره آمریکا رســمًا 
اعالم کرده اند همجنس باز هستند. با وجود این، مى توان 
گفت که امروز قوم لوط بر دنیا حکومت مى کند. وقتى که 
آمریکایى ها به خودشان هم رحم نمى کنند سئوال این 

است که چرا آقایان به آنها امید بسته اند؟
 همانطور که انرژى هســته اى که حق مسلم ما بود را 
دادند بى آنکه دیوار هاى تحریم ترك بخورد و دالر هاى 
نفتى به کشور بیاید حاال مى خواهند موشک ها را بدهند 
تاکشــور بى دفاع شــود و نهایتًا ایران را به یک لیبى و 

سوریه دیگر تبدیل کنند.
 در همین تیم مذاکره کننده هســته اى که مى گفتند 
ناب ترین تیم مذاکره کننده تاریخ بشــر است وجود دو 

جاسوس قطعى شده است.
 من 20 بار وصیتنامه نوشتم و االن هم در خطر هستم. 
 امروز شــاهدیم غربى هــا حقوق ملت هــا را پایمال 
مى کنند و روز به روز وحشــى تر مى شوند و حتى اعالم 
کردند مى خواهند تحریم هاى مادر را علیه ایران اعمال 
کنند سئوال این است که مگر تا االن تحریم هاى خواهر 

را اعمال مى کردند؟
 متأســفانه مردم از افرادى کــه مى خواهند روى کار 
بیایند سوپرمن مى سازند و بعد که مى روند مى گویند این 
فرد بدترین آدم در کل تاریخ بشر بوده است در هر حال 

فرهنگ سیاسى در جامعه ما مشکل دارد.
 آقایان مى گوینــد منافع ملى مى خواهید یا ســپاه و 
موشــک که ما مى گوییم هم منافع ملى  و هم سپاه و 

موشک را با هم مى خواهیم.
 کسى در ایران روحانى را به عنوان متفکر علوم انسانى 
نمى شناسد. اگر سرهنگ بودن بد است پس چرا روحانى 
در هر جایى از ایران که درگیرى بوده حضور داشته است. 
البته او کار خوبى کرده، ولى سئوال این است که چرا از 

سرهنگ بودن مى ترسید و فرار مى کنید.
 من در شوراى عالى انقالب فرهنگى از رئیس جمهور 

پرسیدم شــما که در خصوص علوم انسانى اظهار نظر
مى کنید آیا با نظریات جدید علوم انسانى آشنا هستید که 

او صادقانه گفت نه.
 متأســفانه با مغالطــه،  فیزیک و شــیمى را با علوم 
انســانى مقایســه مى کنند و اینها عوام فریبى است. 
البته رئیس جمهــور گفت منظور من اینهــا نبوده که 
من گفتم. حرف هاى صریح شــما این اســت آن وقت
 مى گویید که منظورم این نبوده خب این خیلى بد است 
که یک کســى منظورش یک چیز دیگرى باشد و بعد 
حرف هایش ضد منظورش باشــد. ما مى گوییم کمى 
شجاع و قوى باشــید، ایدئولوژى داشته باشید، مکتبى 
باشــید و اگر مى خواهید لیبرال باشــید، لیبرال باشید. 
اگر مى خواهید انقالبى باشــید انقالبى باشید. نیمچه 
انقالبى و نیمچه لیبرالى نمى شــود. نمى شــود گاهى 

حرف هاى انقالبى دوآتیشه زد و گاهى لیبرال سه آتیشه
بود.

 اگر به درســتى به پرونده هاى فساد رسیدگى مى شد 
االن به ذهن برخى ها نمى آمد همه در جمهورى اسالمى 
دزد هستند. آخرین دروغى که در مورد خودم شنیدم این 
بوده که من هشت زن دارم و صاحب چهل پنجاه ویال 
هستم در هر حال من امروز دنبال این مى گردم تا یکى 

از این ویال ها را پیدا کنم.
 من حاضرم در دانشگاه شریف در حضور آقاى روحانى 
بنشــینم و اثبات کنم که ایشان هم دروغ مى گوید، هم 
تناقض گویى مى کند و هم مردم را فریب مى دهد. االن 
چرا رئیس جمهور در جلسات خصوصى مى گوید تلگرام 
باید فیلتر شــود، اما علنًا مى گوید ما مخالف فیلترینگ 

هستیم و مقامات باال خواسته اند. 

حمالت تند حسن رحیم پورازغدى به رئیس جمهور، سیاست هاى دولت  و برجام

حاضرم اثبات کنم روحانى مردم را فریب مى دهد!

گزارش رئیس سازمان حج از حواشى مسجدالنبى (ص) شاهد انبوه سوژه کمدى 
در شکل اداره مملکت هستیم

بلیت 300 هزارتومانى براى 
شنیدن جوك هاى یک شومن بالتکلیــفى در  مدینه

تورم در ایران در کدام سال بیش از100 در صد شد؟
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 بعد از 3 سال دورى 
به تلویزیون باز مى گردم

فتحعلى اویسى، بازیگر سینما و تلویزیون درخصوص 
کم کارى و غیبت خود طى سه سال گذشته در عرصه 
بازیگرى گفت: دالیل زیادى باعث شد نزدیک 
به سه سال از بازیگرى دور باشم و به همین 
دلیل خودم هم ترجیح دادم کمى استراحت 

کنم.
وى در همین راستا ادامه داد: واقعیت امر اینکه 
پیشنهادات ضعیف و تصادفى که در سال پیش 
داشــتم دالیل اصلى دورى ام از بازى بود. سال 
پیش پیشنهادات فراوانى براى بازى در سینما و تلویزیون 
به من مى شد اما هیچکدام از فیلمنامه ها و نقش ها براى من دندانگیر 

نبودند که بخواهم در آنها به ایفاى نقش بپردازم.
بازیگر سریال «والیت عشق» از احتمال بازگشت خود به بازیگرى 
در سال 97 اشاره کرد و افزود: در حال حاضر مشغول مطالعه چندین 
فیلمنامه براى سینما و تلویزیون هستم و اگر به امید خدا متنى به دلم 

بنشیند آن را خواهم پذیرفت. من سه سال اســت که کار نکرده ام، به 
همین دلیل حاال که قصد بازگشت به بازیگرى را دارم باید حرکت نو و 

تازه اى انجام دهم تا در ذهن مردم و مخاطبان ماندگار شود.
وى با تأکید بر ایفــاى نقش هاى ماندگار در تلویزیون از ســوى خود 
اضافه کرد: من به راحتى بازى در هر کارى را نمى پذیرم. خوشبختانه 
نقش هایى که تا به حال ایفا کرده ام نزد مردم مورد قبول واقع شده  اند 
و همین وســواس من براى انتخاب نقش را دو چندان کرده اســت.

مى خواهم با اثرى به یادماندنى به نزد مــردم بازگردم زیرا یک کار به 
یادماندنى بهتر از ده اثر الکى است.

بازیگر سریال «تنهاترین ســردار» درباره حضور دوباره اش در دنیاى 
بازیگرى ادامه داد: امیدوارانه به سال 97 نگاه مى کنم و با توجه به اینکه 
خودم هم دلتنگ بازیگرى هستم، در سال جدید به تلویزیون بازخواهم 
گشت. به امید خدا اگر عمرى باشد باز هم مهمان خانه مردم خواهم شد.

اویسى درباره احتمال پیوستنش به سریال «سلمان فارسى» خاطرنشان 
کرد: هنوز پیشنهادى براى بازى در سریال «سلمان فارسى» نداشته ام. 
پیش از این ســابقه بازى در آثار تاریخى را داشته و به آن عالقه مندم. 
بدون شک اگر به من پیشنهادى درباره سریال «سلمان فارسى»  داده 

شود و نقش خوب باشد به آن فکر مى کنم.

فتحعلى اویسى:

تهیه کننده فیلم سینمایى «جن زیبا» گفت:  ما اواخر تابستان را براى نمایش این فیلم 
در نظر گرفته ایم.

مهرداد فرید درباره آخرین وضعیت این فیلم ســینمایى گفت: در حال حاضر مشغول 
صداگذارى این فیلم هستم و تمام تالشــمان را مى کنیم که این فیلم به زودى آماده 

نمایش شود.
 وى درباره زمان اکران فیلم سینمایى«جن زیبا» خاطرنشان کرد: ما اواخر تابستان را براى 

نمایش این فیلم در نظر گرفته ایم.
این تهیه کننده سینماى ایران در پاسخ به اینکه آیا عالقه اى ندارید که «جن زیبا» را براى 
جشنواره فیلم فجر کنار بگذارید، تصریح کرد: جشنواره فیلم فجر اولویتى براى ما ندارد. 
ما فیلم را براى مردم مى سازیم و عالقه مندیم پس از پایان مراحل ساخت،  فیلم را براى 

مردم به نمایش درآوریم. جشنواره فیلم فجر نمى تواند براى یک فیلمساز هدف باشد.
فرید درباره پروژه بعــدى خود اعالم کرد: در حال حاضر دو فیلمنامه در دســت داریم؛ 
یک فیلمنامه درام و یک فیلمنامه کمدى. فیلمنامه درام را قرار است آقاى بایرام فضلى 
کارگردانى کند و من به عنوان تهیه کننده در کنارش خواهم بود. فیلمنامه کمدى مان 
را هم که این روزها بازنویســى و چکش کارى پایانى را پشــت ســر مى گذارد، خودم 

تهیه کنندگى و کارگردانى مى کنم.

سروش صحت کارگردان سریال «لیسانســه ها» درباره آخرین وضعیت 
ســاخت فصل ســوم این ســریال به «صبا» گفت: «فوق لیسانسه ها»

 در ادامــه دو فصــل قبلى «لیسانســه ها» خواهــد بود و اگــر خدایارى 
کنــد و بچه هــا جمع شــوند؛ ایــن ســریال در پاییــز ســاخته خواهد

 شد.
شایان ذکر است؛ «لیسانســه ها» مجموعه تلویزیونى است که از شبکه 3 
سیما پخش شده است. سروش صحت کارگردانى و ایمان صفایى به همراه 
او نویسندگى آن را بر عهده داشــتند. فصل اول این سریال در 28 قسمت 
40دقیقه اى از شبکه 3 سیما پخش شد. پخش فصل دوم این سریال در 40 

قسمت 40دقیقه به پایان رسید.
امیرحســین رســتمى، هوتــن شــکیبا، امیر کاظمــى، متین ســتوده، 
رؤیا میرعلمــى، کاظم ســیاحى، بهنــام تشــکر، بیژن بنفشــه خواه، 
مهران رجبى، نیلوفر شهیدى، آیدا نامجو، آتنه فقیه نصیرى و... از بازیگران 

این سریال هستند. 

شبکه یک ســیما قصد دارد در روزهاى ماه مبارك رمضان، مجموعه 
تلویزیونى «پایتخت 4» را مجدداً روى آنتن ببرد.

مجموعه تلویزیونى «پایتخت 4» به کارگردانى ســیروس مقدم 
در رمضان سال 1394 از این شــبکه پخش شده بود و حال 
قرار اســت باز هم روى آنتن شبکه یک برود. درخالصه 
داستان «پایتخت 4» آمده اســت: «راحله، زن ارسطو 
یکى از سرنشینان پرواز شماره 370 مالزى است که پس 
از سقوط این هواپیما، مفقود مى شود. هما، همسر 
نقى معمولى هم در انتخابات شوراى شهر شرکت 

مى کند و...»
محسن تنابنده، علیرضا خمسه، احمد مهران فر، 
ریما رامین فر، نسرین نسرتى، هدایت هاشمى، هومن 
حاجى عبداللهى، محمدرضا علیمردانى، و سارا و نیکا 
فرقانى از بازیگران این مجموعه تلویزیونى هستند.

این سریال قرار است از روز اول ماه مبارك رمضان 
هر روز صبح حوالى ساعت 9و30دقیقه  از شبکه یک 

سیما پخش شود.
مجموعه تلویزیونى «پایتخت 4» به تهیه کنندگى 
الهام غفورى کارى از گروه فیلم و ســریال شبکه 

یک است.

«جن زیبا» اواخر تابستان اکران مى شود ساخت فصل سوم «لیسانسه ها» 
در پایــــیز

«پایتخت 4» را ماه رمضان از شبکه یک ببینید

پخش نمى شد.دیگر حضور پیدا کردند و حرف هایى مطرح شد که معموًال مطهرى، بیژن نامدار زنگنه، محســن هاشمى و چند تن در ایام نوروز از شبکه یک پخش شــد افرادى مثل على که پیش از این بیان نمى شــد. در برنامه «کاردان ها» که خود من مثل «قاب نقد» و یا «کاردان ها» گفته مى شــود بهتر شده است و ســخنانى در تلویزیون و در برنامه هاى اظهار کرد: من خوشحالم که در یکسال گذشته فضا خیلى خود با نام «کاردان ها» که از شبکه یک روى آنتن مى رود، داریوش کاردان، بازیگر و برنامه ســاز با اشاره به برنامه 

 نفت و یا عدالــت اقتصادى مطرح مى کنیم و ســخنان  مى زنیم و به طور مثال ســئوال مــردم را درباره وزارتخود ما بشنوند. ما در برنامه «کاردان ها» بى پرواتر حرفو این خیلى بهتر اســت که مردم حرف کشورشــان را از وى افزود: ما باید خودمان مسائل کشورمان را بیان کنیم درباره ایران چه مى گویند.بروند شــبکه هاى خبرى ماهواره را تماشا کنند و بفهمند حرف هایى را مى شــنوند که پیش از این باید بخاطر آنها خوشایند بود چون حس مى کردم مردم در این برنامه ها کارگــردان اظهار کرد: ایــن اتفاقات براى من بســیار 

باشند از تبعیض ناراحت هستند و مثالى در این باره بیان بى پروا توضیح داد که مردم بیشتر از اینکه از فقر ناراحت  زائرى دربــاره عدالــت اجتماعى پرســیدم و او خیلى مثال من در برنامه اى از حجت االســالم و  المســلمینخوبى هــم در برنامه هاى گذشــته مطرح شــد. به طور 
باشم راضى نیستم.  دارد، البته خود من از اینکه دو برنامه در یک شبکه داشته توضیح داد: تولید این دو برنامه به دستور معاون سیما ادامه کاردان با اشاره به ادامه دو برنامه «قاب نقد» و «کاردان ها» کرد.

فتحعلى اویس
کم کارى و غ
بازیگرى
به س
دلیل
کنم
وىد
پیشن
داشــتم
پیش پیشنهادات
به من مى شد اما هیچکدام
نبودند که بخواهم در آنها به
بازیگر سریال «والیت عش
7در سال 97 اشاره کرد و افزو
تلویز فیلمنامه براىسینما و

ى کند!
مزمه م

اهو» ز
 «نتانی

ن در گوش
وقتى شیطا

ى کند!
مزمه م

اهو» ز
 «نتانی

ن در گوش
وقتى شیطا

بهاره رهنما هشت ماه بعد از ازدواج پرحاشــیه اش با جوانى که هم ساکن الهیه 
است و هم کارآفرین نمونه(!) با تولید کرم شترمرغ، به تازگى از عطرى به نام خود 

رونمایى کرده است.
رهنما این عطر را با همکارى همســر دومش امیرخسرو عباسى به بازار عرضه 
خواهد کرد و گویا این عطر به مهریه این بازیگر بى ربط نیست. رهنما درباره این 
نوع عطر به «شهروند» گفت: «کریستین دو سولویه» که یکى از سازندگان عطر 
«دیور» است، ساخت برند «سلتون» را به عهده گرفته است؛ برند عطر و ادکلنى 
است که به نام من تولید مى شود. این عطر و ادکلن ها در شش رایحه براى سنین 
مختلف و ساخت فرانسه و شیشه هاى آن متعلق به کشور ایتالیاست. البته قبل از 
من خانم لیال حاتمى عزیز از عطر خود رونمایى کردند که ساخت کشور فرانسه 
است و قیمت تقریبًا باالیى دارد. عطر و ادکلن ســلتون قیمت متوسطى دارد با 
وجود اینکه عطر فرانسه است، سعى کردیم قیمتگذارى به گونه اى باشد که طبقه 

متوسط هم امکان خرید این عطر را داشته باشد.
رهنما ادامه داد: از آنجا که به مهریه اعتقــاد ندارم و معتقدم که دختر ایرانى باید 
حق مربوط به طالق را داشته باشد، مهریه به معناى عرف نخواستم. براى همین 
همسرم گفتند دوســت دارم از کارى که بلدم براى تو به یادگارى بگذارم و آن 
عطرى با نام تو ا ســت. آن موقع مخالفت کردم، زیرا کار بســیار سختى بود؛ به 

 طورى که یک شــرکت فرانسوى پنج سال 
پیش در ایران سعى کرد چنین اقدامى 

کند ولى موفق نشــد اما همسرم بر 
کار خود پافشارى کرد و موفق شد.

ب ر ر ین ری ن م و
ایرانى باید  اعتقــاد ندارم و معتقدمکه دختر رهنما ادامه داد: از آنجا که به مهریه
حق مربوط به طالق را داشته باشد، مهریه به معناى عرف نخواستم. براى همین 
همسرم گفتند دوســت دارم از کارى که بلدم براى تو به یادگارى بگذارم و آن 
عطرى با نام تو ا ســت. آن موقع مخالفت کردم، زیرا کار بســیار سختى بود؛ به 

 طورى که یک شــرکتفرانسوىپنجسال 
پیش در ایران سعى کرد چنین اقدامى 

کند ولى موفق نشــد اما همسرم بر 
کار خود پافشارى کرد و موفق شد.

ادعاى بهاره رهنما: 

مهریه نخواستم؛ 
به جایش عطر گرفتم!

بــا پایــان یافتــن 
فیلمبردارى «دختر شــیطان» 

ساخته قربان محمدپور، این کارگردان از آغاز 
تدوین این فیلم ســینمایى خبر داد و گفت که در آخرین 

ساخته اش با برخى سیاستمداران جهان از جمله «نتانیاهو» شوخى 
کرده است و در زمان سخنرانى نخست وزیر رژیم صهیونیستى در سازمان ملل، 

شیطان در کنار او حضور دارد!
محمدپور درباره آخرین وضعیت این فیلم سینمایى به «فارس» گفت: به تازگى تدوین فیلم سینمایى 
«دختر شیطان» را آغاز کردیم و احتماًال بخاطر جلوه هاى ویژه سنگین این فیلم، مراحل تدوین طوالنى 

مى شود.
او با اشاره به اینکه جلوه هاى ویژه «دختر شیطان»، تاکنون در هیچ فیلم سینمایى در ایران صورت نگرفته 
است،  توضیح داد: تمام تالشمان را به کار گرفته ایم که جلوه هاى ویژه فیلم سینمایى «دختر شیطان» 
را به صورت کامل در ایران انجام دهیم؛ اما اگر نرم افزارهاى ایرانى نتوانند پاسخگوى ما باشند از بالیوود 

هم کمک مى گیریم.
این کارگردان درباره تفاوت فیلم «دختر شیطان» با اثر قبلى او یعنى «سالم بمبئى» خاطرنشان کرد: 
این فیلم تفاوت هاى بسیارى با فیلم «سالم بمبئى» دارد. فیلم سینمایى «دختر شیطان» درباره شیطان، 
توبه و رستگارى است. در این فیلم شوخى هایى با سیاستمداران دنیا کرده ایم؛ مثًال در سکانسى ما نتانیاهو 

را داریم که در سازمان ملل صحبت مى کند و در کنارش شیطان ایستاده و در گوش او زمزمه مى کند.
محمدپور در پایان درباره زمان اکران این فیلم سینمایى گفت: فیلم سینمایى «دختر شیطان» را بعد از 

ماه صفر اکران مى کنیم. 

«کاردان ها»
 نگفته ها را 
مطرح کرد

شبکه یک ســیما قصد دارد در رو
ر 4تلویزیونى «پایتخت 4» را مجدداً
مجموعه تلویزیونى«پایتخت

4در رمضانسال1394
قرار اســت باز همر
4داستان «پایتخت
یکىاز سرنشینان
از سقوط این ه
نقى معمولى

مى کند و...»
محسن تنابن
ریما رامین فر،ن

حاجى عبداللهى
فرقانى از بازیگ
این سریال قر
هر روز صبح ح
سیما پخشش
مجموعه تلویز
الهام غفورى

یکاست.
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مربیان قبل از تو سوء تفاهم بود!
جام هاى اینترتوتو، ملت هاى آفریقا،کارائیب و  حاال ایران

نصف جهــان نگاهى به عملکرد و کارنامه وینفرد شــفر نشــان 
مى دهد که چقدر اســتقالل و البته فوتبال باشگاهى ایران تشنه 
چنین مربیانى بوده است. استقاللى ها قطعًا حسرت مى خورند که 
چرا سال ها با برخى مربیان داخلى که عمدتا همه آنها بازیکنان 
اســتقالل بودند در جا زدند و فوتبال خســته کننده اى را از تیم 

محبوبشان شاهد بودند.
اما حاال با آمدن شفر همه چیز فرق کرده. او مرد جام هاست و با 
قهرمانى جام حذفى و عملکردش در لیگ و آســیا زنگ خطر را 
براى فصل هجدهم به صدا در آورده است. مرور کارنامه او که 
کم و بیش در رسانه ها منتشر شده خالى از لطف نیست، به این 
امید که سایر باشگاه ها نیز امثال شــفر را به خدمت بگیرند تا 

لیگ مان جانى دوباره بگیرد.
با قهرمانى در جام حذفى،  نام وینفرد شــفر به فهرست مربیان 
قهرمان باشگاه اســتقالل اضافه شــد. حاال نام مربى 68ساله 
آلمانى در کنار پرویز مظلومى قرار گرفته که توانسته قهرمانى در 

جام حذفى را با استقالل تجربه کند. در بین استقاللى ها منصور 
خان پورحیدرى با دو قهرمانى به عنوان ســرمربى،یک قهرمانى 
به عنوان مربى و یک بار هم با عنوان مدیــر فنى پرافتخارترین 
سرمربى استقالل در جام حذفى محسوب مى شود و پس از او،امیر 
قلعه نویى 2 بار به عنوان سرمربى قهرمان جام حذفى شده  و یک 
بار هم در قامت کاپیتان کاپ قهرمانى این مسابقات را باالى سر 
برده. قهرمانى شفر با استقالل در جام حذفى هشتمین قهرمانى 
دوران مربیگرى این مربــى بود. اما بشــنوید از هفت قهرمانى 

قبلى او:
شفر از دوران حضورش در کارلســروهه خاطرات خوبى دارد. او 
بین سال هاى 1986 تا 1998 ســرمربى کارلسروهه بود. وى در 
اولین فصل حضور خــود در این تیــم، آن را از بوندس لیگا 2 به 
بوندس لیگا شــفر به همراه این تیم در سال 1996 نایب قهرمان 
جام حذفى آلمان شد. کارلسروهه با شفر، در فصل 94–1993 تا 
نیمه نهایى جام یوفا پیش رفت و تنهــا به دلیل قانون گل زده در 

خانه حریف، از رسیدن به فینال این مســابقات بازماند. از نتایج 
درخشان او در این دوره، برترى 7–0 در مقابل والنسیا بود. شفر با 
کارلسروهه سابقه قهرمانى در جام اینترتوتو در سال 1996 را دارد. 
کارلسروهه، البته به طور مشترك با دو تیم دیگر قهرمان اینترتوتو 

شد.
شفر با تیم ملى کامرون قهرمانى در جام ملتهاى افریقا را تجربه 
کرده. مرد آلمانى در تیمى که بازیکنانى نظیر ریگوبرت ســانگ 
و ســاموئل اتوئو و مارك ویوین فوى فقید در آن حضور داشتند 
توانســت در فینال جام ملت ها، ســنگال را در ضربــات پنالتى 
شکست دهد. در آن تورنمنت، 3 بازیکن سه گله به طور مشترك 
آقاى گل شدند که دو نفر از آنها شاگرد شفر بودند. سالومون اولمبه 

و پاتریک امبوما.
شــفر در امارات ســرمربى دو تیم بوده که با هر دو تیم قهرمان 
شــده. او با االهلى قهرمــان لیگ امارات در فصل 2005 شــد. 
قهرمانى اى که به خاطر تفاضل گل بهتر االهلى نسبت به الوحده 

به دست آمد.  شفر به عنوان ســرمربى العین هم سه قهرمانى به 
دست آورد و با این تیم کاپ قهرمانى پرزیدنت کاپ، جام اتصاالت 

و سوپرجام امارات را باالى سر برد.
آخرین قهرمانى شــفر قبل از پیوستن به اســتقالل، با تیم ملى 
جامائیکا بدســت آمد. مربى آلمانى، موفق شــد در سال 2014 
قهرمانى در جام کارائیب را جشن بگیرد. این بار هم ضربات پنالتى، 
شفر و شاگردانش را به قهرمانى رساند و آنها موفق شدند در دیدار 
فینال، ترینیداد و توباگو را شکســت دهند. شفر با جامائیکا، نایب 
قهرمانى جام طالیى کونکاکاف در سال 2015 را هم بدست آورد.

به گزارش نصف جهان، شــفر آنقدر خوب کار کرده که هواداران 
اســتقالل از دوران بعد از بیم دارند. دورانى کــه او برود دوباره
 نام هایى همچون پرویز مظلومى، صمــد مرفاوى، مجید نامجو 
مطلق و شــاید علیرضا منصوریان دوباره مدعى تصاحب نیمکت 
آبى شوند. با مرور کارنامه و دیدن عملکرد شفر مى توانید متوجه 

شوید که تیترمان چقدر به واقعیت نزدیک است!

مدافع ذوب آهن معتقد است تیمش در مجموع دو دیدار با استقالل 
مى تواند به دور بعدى رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا صعود کند.

 میالد فخرالدینى مدافع ذوب آهن در مــورد بازى تیمش مقابل 
استقالل در مرحله حذفى لیگ قهرمانان آســیا گفت: دیگر همه 
مى دانند که استقالل و شفر چه روند خوبى را در پیش گرفته اند. آنها 
با قهرمانى در جام حذفى روحیه مضاعفى گرفته اند و قطعًا حریف 
سرسختى براى ما خواهند بود. اما انگیزه زیادى داریم و همانطور که 
در دیدار برگشت لیگ موفق به شکست آنها شدیم، باز هم مى توانیم 

استقالل را ببریم.
فخرالدینى با اشــاره به انگیزه هایش براى بازى مقابل اســتقالل 
خاطرنشان کرد: هنوز هم استقالل را قلباً دوست دارم و اگر مقابل این 
تیم گلزنى کنم، خوشحالى نخواهم کرد. اما ما اهداف بزرگى داریم و 
مى خواهیم در آسیا هم موفق باشیم. به نظرم تیم ما توانایى عبور از 
استقالل را دارد و مى توانیم کار را در اصفهان تمام کنیم. چون خوب 
مى دانیم در بازى برگشت کار سختى در آزادى و هواداران بى شمار 
استقالل خواهیم داشت. من سالهاست که در آزادى مقابل استقالل 
بازى نکرده ام و انگیزه هاى زیادى براى درخشــش در این بازى 

دارم.
او در مورد ادامه همکارى اش بــا ذوب آهن نیز گفت: قرارداد من با 

ذوب آهن یک نیم فصل بوده و االن هم تمام تمرکزم روى دو بازى 
باقى مانده اســت. البته اگر آقاى قلعه نوعى و مسئوالن باشگاه مرا 
بخواهند خودم از ماندن در ذوب آهن اســتقبال مى کنم. اینجا  هم 
آرامش دارم و هم اینکه با اعتماد آقاى قلعه نوعى توانسته ام نمایش 

خوبى داشته باشم.

  کار را در اصفهان تمام مى کنیم

با وجود اعالم رســمى درباره ســرمربیگرى زالتکو 
کرانچار در تیم امید اما قرارداد ایــن مربى هنوز امضا

 نشده است.
زالتکــو کرانچار حــدود یــک هفته قبل از ســوى 
فدراســیون فوتبال به عنوانســرمربى جدید تیم امید 
انتخاب شد تا بازیکنان زیر 23 سال فوتبال ایران را در

رقابت هاى آســیایى و مقدماتى المپیک 2020 توکیو 
هدایت کند.

با وجود اعالم رسمى فدراســیون در این خصوص اما 

هنوز قرارداد این مربى کروات به امضا نرسیده و دلیل 
این مســئله مشخص نیست. شاهرخ شــهنازى، دبیر 
کمیته ملى المپیک در این خصوص گفت:  فدراسیون 
فوتبال مشــغول نهایى کــردن این موضوع اســت.
تصور مى کنم بــه زودى این قرارداد امضا شــود. من 
روز گذشــته هم از مسئوالن فدراســیون در این باره 
ســئوال کــردم و گفتنــد کــه قــرارداد را امضــا 

مى کنند. 
وى دربــاره پرداخت مبلغ قــرارداد کرانچــار تأکید 

کرد:  فدراســیون خودش پرداخت قــرارداد کرانچار 
را پذیرفــت. منابع بودجــه ما محدود اســت و جاى 
تشکر دارد که فدراسیون خودش این امر را قبول کرده 

است. 
دربــاره ســرمربیگرى کرانچــار طــى روزهــاى 
گذشــته شــایعات زیادى به وجــود آمــد و باید دید 
طــى چنــد روز آینده چــه اتفاقاتــى پیرامــون این 
مســئله و قــرارداد ایــن مربــى کــروات رخ

مى دهد. 

چرا قرارداد کرانچار 
امضا نمى شود؟

نصف جهان  احتمال حضور محمد ایرانپوریان در یکى از 
دو تیم اصفهانى براى فصل هجدهم زیاد است.

یکــى از قدیمى ترین بازیکنان تراکتورســازى که در 
تمام سال هاى حضورش در تبریز همواره جزو بهترین 
گلزنان و پاســورهاى برتر لیگ برتر بود در یک قدمى 
جدایى قرار گرفتــه و آن طور که برخــى کانال هاى 
تلگرامى خبرداده اند، شنیده مى شود توافق این بازیکن 
با یکى از باشگاه هاى بزرگ شهرستانى در آستانه نهایى 

شدن است.
محمــد ایرانپوریــان بهتریــن 
گلــزن و همچنیــن پاســور 
برتر تراکتورســازى در فصل 

کابوس وار لیــگ هفدهم با 
شرایطى که در این تیم تجربه 

کرد تمایلى براى تمدید قرارداد 
نشان نداده تا این خبر 

نقل محافل 
تبریز شود که 
کاپیتان دوم 

تبریزى هــا در 
آستانه جدایى و کوچ 

به شهرى دیگر است. 
از دو تیــم اصفهانى 
و همینطور  یکى از 

تیم هــاى تهرانى به 
عنوان مشــتریان مدافع 
راست تراکتورسازى نام 

برده مى شود.

ایرانپوریان 
به اصفهان مى آید؟

وى دربــاره پرداختبا وجود اعالم رسمى فدراســیون در این خصوص اما 

مد ایرانپوریان در یکى از 
جدهم زیاد است.

ن تراکتورســازى که در 
ریز همواره جزو بهترین 
گ برتر بود در یک قدمى 
که برخــى کانالهاى

ریان 
 مى آید؟

بازى حساس روز سه شنبه دو نماینده ایران در مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان را جامپى لیدا داور سرشناس ژاپنى قضاوت 
مى کند.ذوب آهن و استقالل دو تیم ایرانى حاضر در مرحله یک هشتم نهایى 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا روز سه شنبه در اصفهان در حالى به مصاف 
هم مى روند که قضاوت این بازى حساس را یک داور ژاپنى به نام جامپى لیدا 

بر عهده دارد.
جامپى لیدا یک ژاپنى 37 ساله است و از سال 2012 در لیست داوران بین المللى 
قرار گرفته اســت. او در این فصل از رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا دو دیدار 
تراکتورسازى –االهلى عربستان و نسف قارشى – السد را قضاوت کرده است. 
در بازى تراکتورسازى با قضاوت این داور ژاپنى نماینده ایران با نتیجه یک بر 
صفر شکست خورد. او در هر کدام از دوبازى که در این فصل قضاوت کرده در 
هر بازى سه بار از کارت زرد استفاده کرده است. او در فصل قبل رقابت هاى 
لیگ قهرمانان آسیا نیز قضاوت سه بازى الفتح-لخویا ، استقالل تهران-االهلى 

دوبى و الهالل – استقالل خوزستان را سوت زده است. استقالل در بازى برابر االهلى با قضاوت این داور یک بر یک مساوى کرد 
و استقالل خوزستان با نتیجه دو بر یک مغلوب الهالل عربستان شد.

نصف ج
مى دهد
چنین مر
چرا سال
اســتقال
محبوبش
اما حاال

قهرمانى
براى
کم و
امید
لیگ م
با قهرما
قهرمان
د آلمانى

تلگرامى خبرداده اند، شنیده مى
با یکىاز باشگاه هاى بزرگ شهر

شدن است.
محمــد ایرانپوریــان بهتریــ
گلــزن و همچنیــن پاســور
برتر تراکتورســازى در فصل
کابوس وار لیــگ هفدهم با 
شرایطى که در این تیم تجربه 

کرد تمایلى براى تمدید قرارداد 
نشان نداده تا این خبر 

نقل محافل
تبریز شود که 
کاپیتان دوم 

تبریزى هــا در 
کوچ آستانه جدایى و

به شهرى دیگر است. 
از دو تیــم اصفهانى 
و همینطور یکى از

هــاى تهرانى به  تیم
عنوان مشــتریان مدافع 
راست تراکتورسازى نام 

برده مى شود.

ى شود توافق این بازیکن 
رستانىدر آستانه نهایى

ـن 
ر 
ل 

د

نصف جهان  چند روز پیش از ویژگى هاى رضا چلنگر مترجم خوب کشورمان 
گفتیم، حاال ظاهرا شرایط به سمت و سویى رفته که او به زودى بین انتخاب دو 

دوست صمیمى خود باید تصمیم سختى بگیرد.
همانطور که مى دانید با جدایى نیک ســیرت مترجم برانکو و عدم سفر او در 
ابوظبى پرسپولیس احتماال براى فصل آینده باید به دنبال یک مترجم جدید 

باشد، مگر اینکه او در نهایت بخشیده شود.
اصغر نیک سیرت که 3 فصل بى حاشیه را در پرسپولیس گذرانده بود در نهایت 

با یک بى احتیاطى عجیب موقعیت خود را از دست داد و با وجود تالش دوستانى 
مثل کریم باقرى که به دلیل رفاقت با وى به دنبال حل مشــکلش بودند، این 
مساله مورد موافقت برانکو قرار نگرفت و  با قطعى شدن حکم کمیته اخالق 

نیک سیرت سفر به امارات را از دست داد.
در تمرینات پرسپولیس در امارات   فرزاد حبیب اللهى آنالیزور برانکو وظیفه 
مترجمى برانکو را برعهده داشت اما این مســاله موقتى است و برانکو در 
نهایت به یک مترجم کروات احتیاج دارد و به نظر مى رســد فرد مورد نظر او 

کسى جز رضا چلنگر مترجم، دوســت صمیمى و البته مرد معتمدش نیست. 
چلنگر در زمان حضور برانکو در ایران همیشه در جلسات کنار اوست اما به 
دالیل شخصى نپذیرفته بود که در پرسپولیس کار کند. از طرفى دیگر با حضور 
زالتکو کرانچار در تیم ملى امید، زالتکو از چلنگر خواسته که همانند سپاهان، 
در تیم ملى امید هم  همراه و همیار او باشد. حاال باید دید که براى فصل آینده 
او به جمع پرسپولیسى ها اضافه مى شــود یا به تیم ملى امید مى رود. او فعًال 

بین درخواست دو دوست صمیمى خود بدجور گیر کرده و در مخمصه است!

چلنگر
 در 

مخمصه!

هافبک اســتقالل از دیروز تمرینــات خود را بــراى بازى با
ذوب آهن در مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى استارت زد.

داریوش شجاعیان در 2 بازى استقالل برابر سپاهان در هفته 
پایانى لیگ برتر و بازى با خونه به خونــه در فینال جام حذفى 
محروم بود و حتى در تمرین آخر تیمش قبل از بازى با خونه به 

خونه هم حضور نداشت.
شــجاعیان از دیروز(یکشــنبه) تمرینات خود را براى بازى با 
ذوب آهن در مرحله یک هشــتم نهایى جام حذفى آغاز کرد تا 

براى این بازى بتواند از ابتدا در ترکیب استقالل به میدان برود.
شــجاعیان در صورتى کــه در بازى با ذوب آهــن در ترکیب 
استقالل به میدان برود احتماال خســرو حیدرى در این بازى 

نیمکت نشین خواهد شد.

ت 

شجاعیان استارت زد

  داور ژاپنى در اصفهان

دروازه بان سوریه اى تیم فوتبال سپاهان در انتظار تصمیم مسئوالن این باشگاه براى فصل آینده است.  باشگاه سپاهان 
همکارى خود را با ادون حسنى و مروان حسین، دو بازیکن خارجى اش قطع کرد و این به خاطر نارضایتى مسئوالن باشگاه 
از عملکرد این دو بازیکن در فصل گذشته بود.ابراهیم عالمه، دروازه بان سوریه اى سپاهان اما براى ادامه همکارى با این 
تیم شرایط مبهمى دارد، چرا که مسئوالن باشگاه سپاهان مى خواهند بعد از انتخاب سرمربى، در مورد عالمه تصمیم 
بگیرند.این بازیکن سورى هم به مسئوالن باشگاه سپاهان گفته است که منتظر انتخاب سرمربى جدید زردپوشان 

مى ماند تا وضعیتش مشخص شود.
 

عالمه، منتظر
 تصمیم گیرى
 سپاهانى ها
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یمن
لقب: شیاطین سرخ

جام ملت هاى امارات، نخستین تجربه یمنى ها در این رقابت هاست. یمن که 
در سال هاى اخیر درگیر جنگ بوده در آخرین رنکینگ فیفا در رده 125 و 25 
آسیا قرار گرفته است. لیگ فوتبال یمن در چهار سال گذشته به خاطر جنگ 

تعطیل شده و آخرین دوره  آن به فصل 2014-2013 بازمى گردد.
ســرمربى تیم ملى یمن، آبراهام مبراتو اهل اتیوپى است که از ابتداى سال 
2016 هدایت این تیم را برعهده دارد. سرمربى اهل اتیوپى یمن در آخرین 
لیستى که به این تیم دعوت کرده، 13 بازیکنش عضو تیم هاى یمنى بودند 
که با توجه به تعطیلى لیگ این کشور به عبارتى بدون تیم محسوب مى شدند. 

همچنین 9 بازیکن هم لژیونر هستند که بیشتر در لیگ قطر توپ مى زنند.
عال الساسى کاپیتان یمنى هاست که در 63 بازى، 8 گل ملى براى این تیم به 

ثمر رسانده است. او در حال حاضر عضو السیلیه قطر است.
یمن در مرحله انتخابى جام ملت هــاى 2019 امارات در گروه F با فیلیپین، 
تاجیکستان و نپال هم گروه بود که در نهایت با 10 امتیاز به عنوان تیم دوم به 

مرحله نهایى جام ملت هاى آسیا صعود کرد.

نتایج سه دیدار اخیر این تیم به شرح زیر است:
یمن 2 – نپال یک؛ انتخابى جام ملت هاى آسیا 2019 امارات
عراق 3 – یمن صفر؛ جام خلیج (فارس)
یمن صفر – بحرین یک؛ جام خلیج (فارس)

ویتنام
لقب: اژدها هاى طالیى

ویتنامى ها تنها در سال 2007 که به همراه مالزى، اندونزى و تایلند میزبان بازى ها بودند در جام 
ملت هاى آسیا حضور داشتند و در آن سال توانستند به مرحله یک چهارم نهایى این رقابت ها برسند. 
این تیم در حال حاضر در رده 103 رنکینگ فیفا و 17 آسیا قرار گرفته است. هدایت تیم ملى ویتنام 
برعهده پارك هان سئو اهل کره جنوبى است. تمامى بازیکنان حاضر در ترکیب ویتنام در تیم هاى 
داخلى توپ مى زنند و این هیچ بازیکن لژیونرى ندارد. بهترین بازیکن این تیم نگوین وان کویت با 

50 بازى و 13 گل ملى است که در حال حاضر عضو تیم ها نویى ویتنام است.
ویتنام در مرحله انتخابى جام ملت هاى آســیا 2019 امارات در گروه C همراه با تیم هاى اردن، 

افغانستان و کامبوج قرار داشت که با 10 امتیاز، پایین تر از اردن 12 امتیازى قرار گرفت.

نتایج سه دیدار اخیر این تیم به شرح زیر است:
کامبوج صفر – ویتنام 5 (انتخابى جام ملت هاى آسیا 2019 امارات)
افغانستان صفر – ویتنام صفر (انتخابى جام ملت هاى آسیا 2019 امارات)

ویتنام یک – اردن یک (انتخابى جام ملت هاى آسیا 2019 امارات)

با برگزارى قرعه کشى جام ملت هاى آسیا 2019، تیم ملى ایران رقباى خودش را در مرحله گروهى این رقابت ها شناخت. تیم هاى هم گروه ایران در 
سال هاى اخیر شرایط خوبى نداشتند و به نظر نمى رسد ایران براى صعود از گروه خود به عنوان صدرنشین مشکل خاصى داشته باشد.

  تیم ملى فوتبال ایران در جام ملت هاى 2019 امارات هم گروه با تیم هاى عراق، ویتنام و یمن در گروه D این رقابت ها قرار گرفته است. ایران که براى 
قهرمانى در این رقابت ها خواهد جنگید، در گروهى قرار گرفته که به جز عراق، دو تیم دیگر یعنى ویتنام و یمن تقریبا ناشناخته محسوب مى شوند.

در این گزارش به معرفى سه تیم عراق، ویتنام و یمن پرداخته ایم؛ تیم هایى که در سال هاى اخیر شرایط مساعدى نداشتند و به نظر مى رسد نمى توانند 
براى تیم ملى ایران مشکل ساز شوند.

هم گروه هاى ایران در جام ملت هاى آسیا  

شیرهاى بین النهرین و کاریکاتورى از 
شیاطین سرخ!

 نصف جهان   یکى از مدیران میانى باشــگاه ســپاهان 
در محفلــى اعالم کرده کــه اگر ســروش رفیعى از 
باشگاهش در قطر جدا شود، براى به خدمت گرفتن 
او تالش خواهیم کرد. آن طور که رسانه ها نوشته اند 
باشــگاه الخور اعالم کــرده هافبــک ایرانى اش 
به زودى از این تیم جدا خواهد شــد و بــه ایران بر

مى گردد.
 از مدتها قبل شــایعه عالقه برانکو بــه برگرداندن 

سروش به گوش مى رســید و گفته مى شد قرمزها حاضرند 
حتى در صــورت حل نشــدن مشــکل محرومیتشــان از 
بازار نقــل و انتقاالت ســروش را پرسپولیســى کنند( البته 
کســى درباره این موضوع توضیح نداده بود کــه آیا رفیعى 
هم حاضر اســت چند ماه بــدون تیم بماند یا نــه). قرمزها 
امیدوارى زیادى به حل مشــکل محرومیتشــان دارند و به 
همین دلیل در تالشــند تا مهره هاى مورد نظــر برانکو را 
جذب کننــد که یکى از این نفرات، ســروش رفیعى اســت

 اما در صورتى که محرومیت پرسپولیس از بین نرود و سروش 
هم با حاضر به قبول شرایط ویژه قرمزها نشود، شاید او را در 
یک تیم لیگ برترى دیگر ببینیم و این تیم لیگ برترى هم 
تیمى نیست جز سپاهان که به شدت به بازیکنى با مشخصات 
فنى رفیعى نیاز دارد و طى چند ماه گذشته تماس هایى را نیز 
با این بازیکن برقرار نموده و به او پیام داده اند که آماده عقد 
قرارداد با وى هستند. باید دید ســپاهان در نهایت موفق به 

جذب این هافبک خالق خواهد شد یا خیر؟

پیام سپاهان به 
سروش!

نصف جهان    ملى پوشان تیم هاى آسیایى ایران حاال نگرانند که به سرنوشت 4 سال پیش برخى از ملى پوشان سپاهان دچار شوند. کارلوس کى روش در آستانه 
جام جهانى رفتارى مشابه 4 سال قبل را در پیش گرفته. چهار سال قبل و پیش از جام جهانى برزیل، کى روش در شرایطى تیمش را به اردوى افریقاى جنوبى برد 
که بازیکنان تیم هاى ایرانى حاضر در لیگ قهرمانان، تیم ملى را در این اردو همراهى نکردند تا کى روش تصمیم بگیرند 6 بازیکن سپاهان - رحمان احمدى، امید 
ابراهیمى، شجاع خلیل زاده، مهدى شریفى، یعقوب کریمى و احسان حاج صفى – را از تیمش کنار بگذارد. تصمیمى جنجالى که نهایتا تعدیل شد و کى روش، رحمان 
احمدى و حاج صفى را به جام جهانى برد اما ابراهیمى ، شجاع و کریمى نتوانستند کنار سایر ملى پوشان باشند. امسال هم کى روش اعالم کرده مجبور است بازیکنانى 
که در اردوى تیم ملى نیستند را حذف کند:“ دقیقا مثل جام جهانى   2014 که نتوانستیم روى یکسرى از بازیکنان حساب کنیم و تعدادى از بهترین بازیکنان مان را از 
دست دادیم و دقیقا همان اتفاق دوباره خواهد افتاد.“ مخاطب او بازیکنان ملى پوش سه تیم حاضر در لیگ قهرمانان هستند. از بین ذوب آهن و پرسپولیس و استقالل، 
استقالل و شفر از در تعامل با کى روش و تیم ملى وارد شده اند  و معلوم نیست کى روش چه تصمیى درباره ملى پوشان استقالل خواهد گرفت. اما برانکو و قلعه نویى 
در جبهه منتقدان سى کیو قرار دارند و باید دید آیا کى روش روى نام ملى پوشان این دو تیم خط قرمز مى کشد یا نه. در حال حاضر دلهره بدى ملى پوشان سه تیم را 

فرا گرفته که نکند به سرنوشت برخى از سپاهانى هاى تیم ملى در 4 سال قبل دچار شوند.

بعد از برگزارى آخرین جلسه تمرینى در تهران کاروان استقالل   راهى نصف جهان شد تا براى بازى با 
ذوب آهن آماده شود. 

با وجود این که جدال رفت تیم هاى استقالل و ذوب آهن در پلى آف لیگ قهرمانان آسیا روز 
سه شنبه در فوالدشهر برگزار خواهد شد وینفرد شفر تصمیم گرفت شاگردانش را 24 ساعت 
زودتر به اصفهان ببرد تا آنها با شرایط آب و هوایى همچنین جو حاکم بر فوتبال این شهر بیشتر 
آشنا شوند. از همین رو استقاللى ها بعد از تمرین ظهر دیروز(یکشنبه)در نوبنیاد راهى هتل المپیک  
شدند وبعد از صرف ناهار دسته جمعى مسیر فرودگاه را در پیش گرفته و با پرواز ساعت 17:00 راهى 

نصف جهان شدند. با این سفر زودهنگام شفر آخرین جلسه تمرینى تیمش را عصر امروز(دوشنبه) 
در زمین شماره یک فوالدشهر برگزار خواهد کرد تا براى بازى حساس روز سه شنبه مقابل ذوب 

آهن آماده باشد.

 با اعالم کمیته اخالق فدراسیون فوتبال و با محکومیت 5 ساله براى افشین پیروانى، 
این پیشکسوت فوتبال در سفر به امارات سرخ ها را همراهى کرد. در این بین افشین 
پیروانى از مسئوالن باشگاه پرسپولیس گله مند اســت چراکه اعتقاد دارد مسئوالن 

باشگاه به شــکل جدى براى رفع محرومیت او تالش نکردند و پیگیرى هاى الزم در 
این خصوص انجام نشد. 

پیروانى انتظار داشت مسئوالن باشگاه براى رفع محرومیتش تالش کرده و نامه اعتراضى 
بنویسند اما مسئوالن باشــگاه نه تنها این کار را انجام نداده بلکه حتى مصاحبه اى هم در 
حمایت از مدیر ورزشى تیم خود انجام ندادند تا این موضوع ناراحتى پیروانى را در پى داشته 
باشد. پرسپولیسى ها بالفاصله حسین خبیرى مسئول سابق ورزشگاه درفشى فر را به عنوان 
سرپرست موقت انتخاب کردند تا از راى صادره تمکین کنند. البته برخى پیشکسوتان مثل 
میناوند و شاهرودى از پیروانى حمایت کردند با این حال مدیر سابق ورزشى توقع داشت حداقل 

حمایت از سوى مدیران باشگاه صورت بگیرد.

ن تکرار مى شود؟
ملى پوشان سپاها

فاجعه 

ستقالل در اصفهان 
کاروان ا

  خبرى از حمایت نشد

ویتنام
لقب: اژدها هاىطالیى

7ویتنامى ها تنها در سال 2007 که به همراه مالزى، اندونزى و تایلند میزبان بازى ها بودند در جام 
ملت هاى آسیا حضور داشتند و در آن سال توانستند به مرحله یک چهارم نهایى این رقابت ها برسند. 
7 رنکینگ فیفا و 17 آسیا قرار گرفته است. هدایت تیم ملى ویتنام  3این تیم در حال حاضر در رده 103
تیمهاى ترکیب ویتنام در برعهده پارك هان سئو اهل کره جنوبىاست. تمامى بازیکنانحاضر در

بهترین بازیکن این تیم نگوینوانکویت با  داخلىتوپمى زنند و این هیچ بازیکن لژیونرى ندارد.
3 بازى و 13 گل ملى است که در حال حاضر عضو تیم ها نویى ویتنام است. 50

C امارات در گروه C همراه با تیم هاى اردن،  9ویتنام در مرحله انتخابى جام ملت هاى آســیا 2019
2 امتیاز، پایین تر از اردن 12 امتیازى قرار گرفت. 0افغانستان و کامبوج قرار داشت که با 10

::::::::است::: نتایج سه دیدار اخیر این تیم بهشرح زیر
9 (انتخابى جام ملت هاى آسیا 2019 امارات) 5 ویتنام 5 –کامبوج صفر –

9 ویتنام صفر (انتخابى جام ملت هاى آسیا 2019 امارات) –ااافغانستان صفر –

9 اردن یک (انتخابى جام ملت هاى آسیا 2019 امارات) –ویتنام یک –
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با وجو
سه شن
زودتر به
آشنا شوند. از
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در زمین شما
آهن آماده باش

 با اعالم کمی
این پیشکسو
پیروانى از مس
باشگاه به ش
این خصوص
پیروانى انتظ
بنویسند اما
حمایت از مد
باشد. پرسپو
سرپرست مو
میناوند و شاه
حمایت از س

خخ  خ

عراق
لقب: شیرهاى بین النهرین

تیم ملى فوتبال عراق که قهرمانى در جام ملت هاى 2009 را در کارنامه خود دارد و تا به حال 8 مرتبه 
در این رقابت ها حضور داشته اســت. این تیم در حال حاضر با قرار گرفتن در رده 88 رنکینگ فیفا و 
چهاردهم آسیا قرار گرفته است. عراق در بین تیم هاى آسیایى پایین تر از تیم هایى مانند قرقیزستان، 
فلسطین و عمان قرار دارد. هدایت تیم ملى عراق در حال حاضر بر عهده بسیم قاسم عراقى است. در 
بین بازیکنانى که قاسم در یک سال گذشته به تیم ملى عراق دعوت کرده 12 بازیکن لژیونر حضور 
دارد. این بازیکنان در کشورهاى ایران، ایتالیا، دانمارك، انگلیس، عربستان، آمریکا، قطر، سوئد و اردن 
توپ مى زنند. در بین این بازیکنان بشار رسن در پرسپولیس، على عدنان در اودینزه ایتالیا و بروا نورى 

در اوسترشوندز سوئد حضور دارند.
باتجربه ترین و بهترین گل زن عراق عال عبدالزهرا بازیکن 30 ســاله این تیم است که در 114 بازى 
ملى، 15 گل به ثمر رسانده است. این بازیکن سابقه حضور در لیگ ایران را دارد و براى تراکتورسازى 
به میدان رفته است. نقطه اشتراك دیگر عبدالزهرا و ایران، جنجال دوپینگ او در جام ملت هاى پیشین 
باعث شد تا تیم ملى با وجود شکست مقابل عراق در ضربات پنالتى به حضور در مرحله نیمه نهایى جام 

ملت هاى 2015 امیدوار شود.

نتایج سه دیدار اخیر این تیم به شرح زیر است:
عربستان یک – عراق 4 (دیدار دوستانه)
قطر 3 – عراق 2 (تورنمنت دوستانه)
سوریه یک – عراق یک (تورنمنت دوستانه)

   راهى نصف جهان شد تا براى بازى با 

ن در پلى آف لیگ قهرمانان آسیا روز 
4میم گرفت شاگردانش را 24 ساعت 
ن جو حاکم بر فوتبال این شهر بیشتر 
کشنبه)در نوبنیاد راهى هتل المپیک
0 گرفته و با پرواز ساعت 17:00 راهى

نى تیمش را عصر امروز(دوشنبه) 
ساس روز سه شنبه مقابلذوب

ه براى افشین پیروانى، 
کرد. در این بین افشین 
ه اعتقاد دارد مسئوالن

د و پیگیرى هاى الزم در 

تالش کرده و نامه اعتراضى 
لکه حتى مصاحبه اى هم در 
احتى پیروانى را در پى داشته 
رزشگاه درفشى فر را به عنوان 
 البته برخى پیشکسوتان مثل 
سابق ورزشى توقع داشت حداقل 

شد نشنش نشد
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یک متخصص پوســت و مو چهار 
عالمت اصلى تبدیل خال به سرطان 

را تشــریح کرد و گفت: افرادى 
که در بدن خود خال هاى زیادى 

دارند، باید بیشتر مراقب باشند و 
عالیم ســرطان مالنــوم را جدى 

بگیرند.
یحیى دولتى اظهار کــرد: به طور 

کلى خال ها به دو دسته مادرزادى 
و اکتسابى تقســیم مى شوند و 
برخى از آنها ممکن اســت به 

سرطان مالنوم که یکى از 
خطرناك ترین سرطان ها 
بوده و درمان مشکلى دارد، 

تبدیل شود. 
وى افزود: البته اگر ســرطان 

مالنوم زود تشخیص داده شود 
و خال سریعاً برداشته شود، احتمال 

نجات فرد بســیار زیاد خواهد بود.  
وى ادامه داد: بنابراین افرادى که در 
بدن خود خال هاى زیادى دارند، باید 
بیشتر مراقب باشند و عالیم سرطان 

مالنوم را جدى بگیرند. 
دولتى با اشــاره به اینکــه احتمال 
تبدیل شدن خال هاى بزرگ سیاه 
و مودار، به ســرطان مالنوم بیشتر 
اســت، گفت: چهار عالمت بزرگ 
ابتال به این ســرطان، بزرگ شدن 
ســریع آن، دندانه دار شــدن خال، 
رنگ از یکنواختــى در آمدن خال و 
خونریزى است که افراد در صورت 
مشــاهده این موارد، حتمًا باید به 

متخصص پوست مراجعه کنند. 
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صص پوســت و مو چهار 
لى تبدیل خال به سرطان 

ح کرد و گفت: افرادى
 خود خال هاى زیادى

 بیشتر مراقب باشند و 
ـرطان مالنــوم را جدى 

ى اظهار کــرد: به طور 
ا به دو دسته مادرزادى
 تقســیم مى شوند و
ها ممکن اســت به

النوم که یکى از 
رین سرطان ها 
ن مشکلى دارد، 

 .
 لبته اگر ســرطان 

د تشخیص داده شود 
عاً برداشته شود، احتمال 

 بســیار زیاد خواهد بود.  
اد: بنابراین افرادى که در 
ال هاى زیادى دارند، باید 
ب باشند و عالیم سرطان 

دى بگیرند. 
ــاره به اینکــه احتمال 
ن خال هاى بزرگ سیاه 
 ســرطان مالنوم بیشتر 
فت: چهار عالمت بزرگ

 ســرطان، بزرگ شدن 
ن، دندانه دار شــدن خال، 
نواختــى در آمدن خال و 
ست که افراد در صورت 
 این موارد، حتمًا باید به 

 پوست مراجعه کنند. 

نــازك شــدن موها 
دالیــل متفاوتــى دارند، 
اما اگر موها نازك بشــوند، 
هم استحکام خود را از دست 
مى دهند و هم حجــم موها کم 
مى شــوند.در ادامه مطالبى را براى 
تقویت و بهبود موهاى نازك براى شما 

آورده ایم.
■موهاى نازك و کم پشت

یکى از مهمترین دالیل نازك شــدن تارهاى 
مو، عوامل ارثى و ژنتیکى اســت که به شــکل 
اختالل در هورمون هاى جنســى بروز مى کند و 
به مرور، باعث ریزش مو و نازك و شــکنندگى آن 
مى شود اما عالوه بر عامل وراثت، انواع حساسیت ها، 
آلودگى هاى آب و هوا، نوع تغذیه، نحوه آرایش و مراقبت 
و میزان استفاده ما از محصوالت مختلف شیمیایى هم 
تأثیر فراوانى روى روند کم پشت و نازك شدن موها دارد، 
ولى فقط این عوامل نیستند که باعث کم پشتى و نازك 

شدن موها مى شود، چون گاهى وجود 
یک بیمارى خاص هــم باعث این 

ریزش مى شود.
براى مثال در خانم ها، کم خونى 
و اختالل هاى هورمونى مثل 
کیست تخمدان هم دالیل 
کم پشتى و نازکى موها 
هســتند، امــا براى 
یافتن هر کدام از 

این علت ها باید عادت هاى 
درســت و غلط رفتار با 
را  موهاى مــان 
روى کاغذ 

بیاوریم و بعد از 
مرور آنها، با مراجعه به یک متخصص مشــکالت پیش 

آمده را برطرف کنیم. 
■اشــتباهات رایجى که موهاى شما را نازك 

مى کند
-محصوالت بهداشــتى مانند شــامپوها که پر از مواد 
شیمیایى آسیب رسان هستند، دشمن اول و آخر موهاى 
شما محسوب مى شوند. شستشوى موها با شامپوهایى 
که حاوى سولفات هستند، تأثیرات مخربى روى موهاى 
شما با خشک کردن ســاقه آن و در نهایت نازك شدن 

تارهاى مو مى گذارد.
-نرم کننده هایى که در ترکیبات خود ســیلیکون دارند، 
حجم موهاى شــما را گرفته و تارهــاى آن را نازك و 

شکننده مى کنند.
-اســتفاده از مواد آرایشــى و حالت دهنده هاى کامًال 
شیمیایى به جاى مصرف ماسک و محصوالت طبیعى 

و خانگى.
-استفاده از برس به جاى شــانه هاى دانه درشت. برس 

کشیدن باعث آسیب رساندن به ریشــه مو و کشیدگى 
بیش از حد موها شده و در نهایت، تعداد زیادى از موهاى 
شما را در طول روز از بین مى برد. در حالى که استفاده از 
شانه هاى دانه درشت و شانه کردن موها از قسمت نوك 

موبه ســمت باال. بهترین روش شــانه زدن موهاى 
نازك است.

-بســتن یا جمــع کــردن موها با 

کش هاى سفت یا بافتن 
آنها به روش هایى که باعث کشیدگى بیش از حد 

موها مى شود، به راحتى آنها را کم پشت مى کند.
-خشک کردن موهاى خیس با سشوار، بالفاصله 
بعد از خــارج شــدن از حمام یا اســتخر، یکى از 
رایج ترین اشتباهات ماســت که آسیبى به مراتب 

بیشتر از عادت هاى بد ما به مو وارد مى کند.
-استفاده زیاد از حالت دهنده هاى الکتریکى مانند اتو که 
حرارت زیاد آنها ساختمان مو را به شدت تخریب و رشد 

آن را متوقف  مى کند.
-تا زمانى که زندگى روزانه شــما پر از اســترس و 

تنش هاى گاه و بیگاه باشــد، نبایــد انتظار موهایى 
سالم و زیبا داشــته باشــید. فکر و خیال و پرداختن به 
فعالیت هــاى پراسترس،خســارات جبران ناپذیرى را 
براى شــما رقم مى زند. نرمش روزانه و یــوگا، بهترین 
راه رفع این مشــکل و از همه مهمتر ســالمت موهاى

 شماست.
■مو نازك ها چکارى انجام دهند؟

روغن کرچک را گرم کنید و شب ها قبل از 
خواب روى پوست ســر خود ماساژ دهید. 

ماساژ خود را یک تا دو دقیقه ادامه داده 
سپس آن را با پارچه اى نازك ببندید 

و صبح روز بعد استحمام کنید.
روغن کرچک باعث رشد 

مو و درمان ریزش 
مو شــده و به 

نضخیــم  شــد
 مو ها کمک بسزایى

 مى کند.

معجزه اى براى 
ضخیم شدن مو ها

مصلح الدین 
ادیب حسامى، 

تراپ  یو فیز
گفت: عارضه 

یخ زدگى شــانه 
مى تواند در اثر عوامل 
مختلفــى از جمله ضربه 
مستقیم، دیابت و سالمندى بروز 
پیدا کند و این عارضه، ســبب ایجاد 

التهاب در تاندون و عضالت کتف مى شود.
وى ادامه داد: در اثر التهاب عضالت شــانه، درد 
ناشى از آن به سایر عضالت ســرایت مى کند که این 
بیمارى معموًال سه مرحله دارد و مرحله اول در اثر حرکت کتف، 

ناحیه ملتهب شروع به حالتى چون احساس سوزش مى کند.
این فیزیوتراپ با اشاره به اینکه در مرحله دوم بیمارى یخ زدگى شانه، ناحیه 
ملتهب و تاندون هاى اطراف شــروع به درد شــدید مى کنند، افزود: در مرحله 

دوم بیمارى یخ زدگى، چسبندگى در سمت کپسولى شانه ایجاد و این کار باعث 
محدودیت حرکت مى شود.

ادیب حسامى تأکید کرد: درد و انتشار درد دست، از نشانه هاى مرحله سوم بیمارى یخ 
زدگى شانه محسوب مى شود که در این حالت ممکن است محدودیت حرکت، 

در جمع شدگى کپسول شــانه و حتى کوتاه شدن عضالت  را 
پى داشته باشد.

وى با اشــاره به اینکه در بیمارى یخ زدگى 
شــانه ممکن اســت درد در بازو و آرنج 

انتقال پیدا کند، اظهــار کرد: درمان 
عارضه یخ زدگى شــانه بین شش 

ماه تا دو ســال طول مى کشد و 
این مدت، براى افــراد دیابتى 
طوالنى تــر و طــول مدت 
برگشت این عارضه بیشتر از 

قبل است.
ادیــب حســامى ادامــه داد: 

خونرســانى در قسمتى که دچار 
عارضه یخ زدگى شانه شده، ضعیف 

اســت و براى درمان این بیمارى، 
از ســوزن خشــک براى رها کردن 
عضالت اســتفاده و سپس از ماساژ 

یا امواج فراصوت استفاده مى شود.

یخ زدگى شانه چیست؟

ونى 
معج

کان
کود

ش قد 
فزای

اى ا
بر

اگر مشکل قندخون باال دارید و به دنبال راهى طبیعى براى کاهش قندخونتان هستید، 
توصیه مى کنیم با این مطلب همراه شوید تا با میوه هایى که قندخون را کاهش مى 

دهند، آشنا شوید.
در این مطلب شما را با میوه هایى که به کاهش قند خون کمک مى کنند آشنا مى کنیم.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

کیوى
 بنا به تحقیقات، مصرف کیوى و کاهش قند خون،همبستگى مثبت 
دارند. کیوى شامل ویتامین C، A ، فالنوئید، پتاسیم و مقادیر 
زیادى بتاکاروتن اســت که بدن را از آسیب رادیکال هاى 
آزاد در امان مــى دارد و ســالمت را افزایش مى دهد. 

عالوه بر این، کیوى سرشــار از فیبر است 
و کربوهیدرات بســیار کمى دارد که 

به کنترل قند خون و پایین آورن 
کلسترول کمک مى کند. 

پرتقال
یکى از بهترین  میوه هایى اســت که 
مى تواند در رژیم روزانه  افراد دیابتى 

قرارگیرد. پرتقال به طور طبیعى 
قند کمــى دارد و پــر از فیبر و 

ویتامین C و مــواد معدنى 
مانند تیامین است که به کنترل 

قند خون کمــک مى کنند. عالوه بر 
این، پرتقال جزو میوه هایى با شاخص 

گلیسمى پایین است و سبب مى شود که 
گلوکز به کندى وارد جریان خون شود. همچنین 

به کنترل و کاهش وزن که یکى از عوامل خطرساز براى 
افراد دیابتى است، کمک مى کند. 

آلو سیاه
محققان اثرات آلو سیاه را در درمان دیابت بررسى کرده اند. وجود 
آنتوسیانین و تانین قابل تجزیه و االگیک اسید در آلو سیاه،این میوه 

را به یک میوه بسیار مفید براى افراد دیابتى تبدیل مى کند. این میوه، 
تبدیل کربوهیدرات را به قند خون کنترل مى کند و تشنگى زیاد 
و ادرار مکرر در بیماران دیابتى با کمک این میوه کاهش مى یابد. 

عالوه بر میوه، برگ ها و دانه هاى آلوى سیاه نیز براى کنترل قندخون 
استفاده مى شود.

گالبى 
سرشــار از انواع ویتامین ها و فیبر اســت و به تنظیم قندخون، کاهش کلسترول، 

تقویت سیستم ایمنى و بهبود گوارش کمک مى کند. به عالوه، گالبى کم کالرى و 
کم کربوهیدرات است. گالبى به طور خاص براى افراد مبتال به دیابت 

نوع 2 بسیار مفید است زیرا حساســیت به انسولین را بهبود 
مى بخشــد. افراد مبتال به دیابت مى توانند به عنوان 
دسر یک گالبى متوسط یا کوچک میل کنند.

سیب
حاوى مقادیــر باالیــى فیبــر، ویتامین C و 

آنتى اکسیدان است. عالوه بر این، حاوى 
پکتین است که به سم زدایى از بدن 

و دفع مــواد زاید و پاییــن آوردن 
انســولین مورد نیاز افراد مبتال به 
دیابت تــا 35 درصد کمک مى کند. 
همچنین از حمله  قلبى پیشــگیرى 

مى کند و خطر سرطان و آسیب چشمى 
در بیمــاران دیابتــى را کاهش 

مى دهد.

با این میوه  ها قندخونتان را پایین بیاورید

Cر، ویتامین C و
ین، حاوى 

ز بدن
ردن 
ال به
کند.

رى 
شمى

ا کاهش

رده اند. وجود
یاه،این میوه 
کند. این میوه،

نگى زیاد
ش مى یابد. 

ل قندخون 

 قندخون، کاهش کلسترول، 
 عالوه، گالبى کم کالرى و 

تال به دیابت 
را بهبود 

عنوان 
 کنند.

ــت که 
د دیابتى

عى
بر و 

ل
وه بر 
خص

شود که 
 همچنین 

خطرساز براى 

نوئید، پتاسیم و مقادیر 
از آسیب رادیکال هاى ا

مت را افزایش مى دهد. 
از فیبر است 

رد که 
رن

قد بلند، یکــى از ویژگى هایى 
اســت که مادران دوســت دارند 

فرزندشان داشته باشد. براى داشتن قد 
بلند الزم است که از کودکى، به تغذیه کودك 

رسیدگى شود. اگر کودکى دارید که مى خواهید در 
آینده بلند قد باشد، از معجونى بى نظیر براى افزایش قد 
کودکانتان استفاده کنید. ما در ادامه شما را با این معجون 

آشنا مى کنیم.
■  جنسینگ براى افزایش قد

این داروى گیاهى، با روش هاى مختلفى بر روى سالمتى 
افراد تأثیــر دارد. برخى از این خــواص عبارتند: تقویت 
سیستم ایمنى بدن ، درمان سرطان و کاهش فشار خون، 
افزایش قد، درمان هپاتیت C ، خســتگى، بیمارى هاى 
قلبى و مقابله با عالیم یائســگى. مصرف جنســینگ 
مى تواند ضعف جسمانى ، ســردرد و سرگیجه، آرتریت 
و کمردرد و زانودرد را نیــز برطرف  کند و هزاران خواص 

دیگر نیز دارد.
■  یک گیاه خوشمزه براى افزایش قد

ریواس گیاهى خودرو است و از زیرساقه  هاى ضخیم و 
کوتاه به وجود مى آید. در آمریکا گیاه ریواس را یک نوع 
میوه مى دانند که هم به عنوان غذاى اصلى، هم به عنوان 
دسر از آن استفاده مى شــود. گیاه ریواس نه تنها باعث 
ترشح هورمون هاى رشــد در بدن شده و به افزایش قد 
کمک مى کند، بلکه تأثیر بسزایى نیز در افزایش سیستم 

دفاعى بدن در برابر بیمارى دیابت دارد. 
■  کلم بروکلى، براى افزایش قد فرزندان

بروکلى گیاهى خوراکى و از خانوداه کلم هاست. عناصر 
موجود در کلم بروکلى را ویتامین C، انواع مختلف فیبرها، 
مواد ضد ســرطان و آهن تشــکیل مى دهد. بروکلى را 
مى توان بدون تردید در ردیف مواد غذایى ســالمى قرار 
داد که نقش مهمى در تنظیم عملکرد بدن داشته و باعث 
تحریک هورمون هاى رشد شده که در نهایت به افزایش 
قد مى انجامد. کلم بروکلى نیز از خانوداه کلم هاســت. 
عالوه بر ویتامین، مواد معدنى، پروتئین، آهن، فیبر و...، 
این گیاه حاوى مواد ضد سرطان نیز است. همه این مواد 
در کنار هم ترشح هورمون هاى رشد را افزایش مى دهند 

و آنها را دوباره به کار مى اندازند.
■  از منابع روى کمک بگیرید

به طــور کلى مقــدار روى موجود در بــدن  5/2 -5/1  
گرم اســت که بخش قابل توجهى از این مقدار در بافت 
عضالنى، استخوان ها و کبد تجمع یافته و مقدارى از آن 
هم در مو، ناخن و پوست است. درکشور ما کمبود روى 
شایع است و دیده شده کودکانى که کوتاهى قد تغذیه اى 

داشته اند، با مکمل روى رشد بهترى کرده اند.

4 عالمت اصلى 
تبدیل خال به 

سرطان

زدگى شانه چیچیست

چیست؟ست؟ جون
مع

فزای
اى ا
بر

-بســتن یا جمــع

ب
ناحیه م
اینفیزیوتراپ
ملتهب و تاندون
دوم بیمارى یخ

محدودیت حرکت
ادیب حسامى تأک
زدگى شانه محس
جمع شدگى کپس

پى داشته باشد.
وى با اشــاره به
شــانه ممکن اس
کند، انتقال پیدا
عارضه یخ زدگى
ماه تا دو ســال
این مدت، براى
و طوالنى تــر
برگشت این عار

قبلاست.
ادیــب حســام
خونرســانى در
عارضه یخ زدگى
د اســت و براى
از ســوزنخشـ
عضالت اســتفا
یا امواج فراصوت

و ن
فرزندشان داشته باشد. براى داشتن قد 

بلند الزم است که از کودکى، به تغذیه کودك 
اگر کودکى داریدکه مى خواهید در رسیدگى شود.

آینده بلند قد باشد، از معجونى بى نظیر براى افزایش قد 
کودکانتان استفاده کنید. ما در ادامه شما را با این معجون 

آشنا مى کنیم.
جنسینگ براى افزایش قد ج■

این داروى گیاهى، با روش هاى مختلفى بر روى سالمتى 
افراد تأثیــر دارد. برخى از این خــواص عبارتند: تقویت 
سیستم ایمنى بدن ، درمان سرطان و کاهش فشار خون،

Cافزایش قد، درمان هپاتیت C ، خســتگى، بیمارى هاى 
یائســگى. مصرف جنســینگ  قلبى و مقابله با عالیم
مى تواند ضعف جسمانى ، ســردرد و سرگیجه، آرتریت 
و کمردرد و زانودرد را نیــز برطرف  کند و هزاران خواص 

دیگر نیز دارد.
یک گیاه خوشمزه براى افزایش قد ی■

ریواس گیاهى خودرو است و از زیرساقه  هاى ضخیم و 
کوتاه به وجود مى آید. در آمریکا گیاه ریواس را یک نوع 
میوه مى دانند که هم به عنوان غذاى اصلى، هم به عنوان 
دسر از آن استفاده مى شــود. گیاه ریواس نه تنها باعث 
ترشح هورمونهاى رشــد در بدن شده و به افزایش قد 
در افزایش سیستم کمک مى کند، بلکه تأثیر بسزایىنیز

دفاعى بدن در برابر بیمارى دیابت دارد. 
کلم بروکلى، براى افزایش قد فرزندان ک■

بروکلى گیاهى خوراکى و از خانوداه کلم هاست. عناصر 
Cموجود در کلم بروکلى را ویتامین C، انواع مختلف فیبرها، 
مواد ضد ســرطان و آهن تشــکیل مى دهد. بروکلى را 
مى توان بدون تردید در ردیف مواد غذایى ســالمى قرار 
داد که نقش مهمى در تنظیمعملکرد بدن داشته و باعث 
تحریک هورمون هاى رشد شده که در نهایت به افزایش 
خانوداه کلمهاســت.  قد مى انجامد. کلم بروکلى نیز از
عالوه بر ویتامین، مواد معدنى، پروتئین، آهن، فیبر و...، 
این گیاه حاوىمواد ضد سرطان نیز است. همه این مواد

در کنار هم ترشح هورمون هاى رشد را افزایش مى دهند 
را دوباره به کار مى اندازند. و آنها

از منابع روى کمک بگیرید ا■
5/1- 5/2 کلىمقــدار روىموجود در بــدن 2به طــور

گرم اســت که بخش قابل توجهى از این مقدار در بافت 
عضالنى، استخوان ها و کبد تجمع یافته و مقدارى از آن

هم در مو، ناخن و پوست است. درکشور ما کمبود روى 
شایع است و دیده شده کودکانى که کوتاهى قد تغذیه اى 

داشته اند، با مکمل روى رشد بهترى کرده اند.
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پسربچه سه ساله به دلیل مصرف مواد مخدر صنعتى جان باخت؛ به زودى پدر این کودك به اتهام قتل شبه عمد فرزندش محاکمه مى شود.
ساعت 19 هشتم خرداد سال گذشته مأموران کالنترى 161 ابوذر در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم کردند پسر خردســالى در حالى که بیهوش بوده توسط پدر و مادرش به بیمارستان ضیائیان منتقل شده و به کام مرگ 

فرورفته است.
با اعالم مراتب این خبر به محسن مدیرروستا، بازپرس امور جنایى تهران، دستور انتقال جسد این پسربچه به پزشکى قانونى براى بررسى علت دقیق مرگ و تحقیقات از پدر و مادر متوفى صادر شد.

مادر این پسربچه به مأمور انتظامى مستقر در بیمارستان اعالم کرده بود که شوهرش به پسرشان متادون داده است و به این دلیل پسربچه حالش بد شده همچنین پدر این کودك نیز به سرپرستار گفته بود که به پسرش متادون داده است.
با انتقال جسد پسربچه و پس از انجام آزمایشات تخصصى، کارشناسان پزشکى قانونى علت مرگ این کودك سه ساله را نارســایى تنفسى به دلیل مصرف مواد مخدر صنعتى اعالم کردند که بازپرس امور جنایى تهران پدر و مادر این 
کودك را به دادسرا احضار کرد. پدر این کودك در اظهاراتش به بازپرس مدعى شد کودکشان مدتى قبل از فوت مشکل تنفسى داشته و روز حادثه نیز وى را به دلیل مشکل تنفسى به بیمارستان برده اند و او نقشى در مرگ فرزندش نداشته 

و به پسرش متادون نداده است همچنین مادر این کودك نیز خوراندن متادون به فرزند را رد کرد.
با توجه به اظهارات اولیه مأمور انتظامى و سرپرستار و اعالم نظر پزشکى قانونى، پدر کودك با دستور بازپرس امور جنایى تهران با صدور قرار وثیقه بازداشت شد. در ادامه تحقیقات نیز پدر این کودك مجدداً خوراندن متادون به فرزندش 

را رد کرد تا اینکه براى این پرونده قرار جلب به دادرسى و کیفرخواست صادر شد و پدر این کودك به زودى به اتهام قتل شبه عمد در دادگاه محاکمه مى شود.

محاکمه پدر به اتهام قتل شبه عمد پسر 3 ساله 

داماد عصبانى در اقدامى مرگبار برادر زن و پدر زنش را در 
آبادان هدف تفنگ شکارى وینچستر قرار داد.

ساعت یک و55 دقیقه بامداد پنج شــنبه 13 اردیبهشت 
ماه ســال جارى مأموران کالنترى 11 آبادان در جریان 
تیراندازى هاى وحشت آورى در جاده قدمگاه امام رضا (ع) 
این شهرســتان قرار گرفتند و تیمى از مأموران به سرعت 

پاى در محل گذاشتند.
مأموران با حضور در محل متوجه پایان گرفتن این درگیرى 
شــدند و در حالى که تجســس ها ادامه داشت مسئوالن 
بیمارستان طالقانى در تماس با پلیس از انتقال دو مرد که 
هدف گلوله قرار گرفته بودند به این بیمارستان خبر دادند.

تیم پلیسى زمانى که پاى در بیمارستان طالقانى گذاشتند 
متوجه شــدند مرد 62 ساله اى به نام «شــاکر» از ناحیه 
ســینه، پهلو، صورت و پاها هدف گلوله هاى ساچمه اى 
تفنگ وینچستر قرار گرفته است و پســر این مرد نیز که 
«عبدالحسین» نام دارد به دلیل شدت گلوله هاى شلیک 

شده در قسمت احیا قرار دارد.
تالش پزشکان براى نجات جان عبدالحسین ادامه داشت 

اما وى روى تخت بیمارستان به کام مرگ فرو رفت.
مأموران در این مرحله به سراغ بســتگان این پسر جوان 
رفتند و مشخص شــد که داماد خانواده به نام «رضا» به 
دلیل اختالف خانوادگى دست به این تیراندازى بامدادى 

زده است.
همین سرنخ کافى بود تا ردیابى هاى پلیسى آغاز شود و در 
ساعت 2و55 دقیقه بامداد 13 اردیبهشت ماه مأموران پى 
بردند که رضا سوار بر خودروى اپتیماى سفید رنگ قصد 

خارج شدن از شهر را دارد.
بدین ترتیب مأموران، داماد تیرانداز را در عملیات پلیسى 
در مسیر خروجى شهر آبادان دستگیر کردند و در بازرسى 

از خودروى وى تفنگ ساچمه زنى وینچستر کشف شد.
رضا 41 ساله که راهى جز اعتراف نداشت، گفت: به دلیل 
اختالف با خانواده همسرم با تفنگ شکارى پدر و برادرزنم 

را هدف قرار دادم.
بنا به این گزارش، متهم براى تحقیقات زیادتر به دســتور 
مقام قضائى در اختیار مأمــوران پلیس آگاهى آبادان قرار 

گرفته است.

مرگ برادر زن
 با شلیک هاى داماد عصبانى

کارگردان میانسال حین فیلمبردارى توسط زرافه اى 
وحشى کشته شد.

«کارلوس کاروالو»، کارگردان 47 ســاله بر اثر ضربه 
وارده به جمجمه اش در جا جان باخت. طبق گزارشات 
شاهدان عینى، کارلوس و تیم او براى فیلمبردارى فیلم 
جدیدش به پارك وحشى در جنوب آفریقا رفته بودند 
که ناگهان زرافه اى وحشى از پشت سر به کارلوس در 
حالى که در بین بوته ها فیلمبردارى مى کرد، حمله کرد 
و به جمجمه اش ضربه ســنگینى وارد کرد و به دلیل 
دیر رسیدن هلیکوپتر امداد نجات و شدت خونریزى 

کشته شد.

یک گوریل مادر که به تازگى فرزندش را از دست 
داده است، از جسد وى دل نمى کند!

شاید گمان کنید، احســاس و مهر مادرى چیزى 
است که فقط در دنیاى انســان ها وجود دارد، اما با 
کمى دقیق شــدن در دنیاى حیوانات مى بینید که 
این مهر حد و مرزى ندارد. «شــیرا» گوریلى است 
در باغ وحش مشهور «فرانکفورت» آلمان که دختر 
یک هفته اى اش را از دســت داده است. بعد از این 
اتفاق، عکس هایى از باغ وحش منتشر شد که نشان 
مى داد شیرا از دادن جسد دخترش خوددارى مى کند 
و او را مرتب به همه جا مى برد. مسئوالن باغ وحش 
مى گویند که از آن روز به بعد غمى صورت شیرا را 
فراگرفته و او هنوز بچه را نوازش مى کند و تکان مى 
دهد. این دومین بچه شیرا بود که به دنیا آمد و مانند 

قبلى از بین رفت.

زرافه وحشى 
کارگردان تلویزیون 

را کشت 

عالقه عجیب گوریل 
به فرزند  مرده اش 

جوانى که پس از خواســتگارى کردن از یک زن مطلقه با 
جواب منفى او روبه رو مى شــود، براى انتقام گیرى به طرز 
عجیب و وحشتناکى دو گوش پسربچه زن مورد عالقه اش 

را مى برد!
رئیس اورژانس اجتماعى کشور با تأیید این خبر، در توضیح 
این کودك آزارى اظهار کرد: روز شنبه مردى جوان در منطقه 
قلعه کامکار استان قم اقدام به ربودن کودکى مى کند که از 

مادر وى در خواستگارى اش جواب رد شنیده بود و این پسر 
بچه را مورد اذیت و آزار قرار داده است. 

رضا جعفرى خاطرنشان کرد: این فرد پس از ربودن کودك 
گوش هاى او را بریده و جراحات دیگرى نیز به وى وارد کرده 
است. وى در ادامه اضافه کرد: بر اساس گزارش هاى دریافتى 
این فرد بالفاصله پس از وقوع جرم دستگیر شده است و در 
بازداشــت به ســر مى برد. رئیس اورژانس اجتماعى کشور 
تأکید کرد: کودك آسیب دیده در بیمارستان بسترى شده و 
تحت مراقبت قرار گرفته است. جعفرى یادآور شد: این فرد 
پس از دریافت جواب منفى از مادر کودك، او را تهدید کرده 
بود که کودکش را مورد آزار قرار مى دهد، اما این زن موضوع 
را جدى نگرفت و در نهایت فــرد مورد نظر از غفلت خانواده 
کودك سوءاستفاده کرده اســت. رئیس اورژانس اجتماعى 
کشــور تصریح کرد: عوامل اورژانــس اجتماعى بالفاصله 
در بیمارستان محل بســترى کودك حاضر شدند و پرونده 

کودك آزارى براى این کودك تشکیل شده است.

 خواستگار سرخورده، گوش هاى پسر بچه زن مطلقه را برید

فرمانده انتظامى شهرســتان خدابنده از شناسایى و دستگیرى عامل برداشت 
غیرمجاز از حساب بانکى در این شهرستان خبر داد و گفت: متصدى یک کافى 
نت با سوء استفاده از اعتماد مشترى خود اقدام به برداشت غیرمجاز اینترنتى از 

حساب بانکى وى کرده بود.
سرهنگ مصطفایى افزود: در پى دریافت شکوائیه اى مبنى بر برداشت اینترنتى 
به مبلغ معلوم از حساب یک نفر از شهروندان، موضوع ضمن تشکیل پرونده، 
تا کشف و شناسایى و دستگیرى عامل یا عاملین مربوط به بزه انجام شده در 
دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان قرار گرفت. وى ادامه داد: با اقدامات 
فنى و شگرد هاى خاص پلیسى متهم به هویت معلوم در استان زنجان شناسایى 
شد، با اخذ دستور قضائى کارآگاهان پلیس فتا این فرماندهى به موقعیت متهم 
اعزام شدند و پس از دستگیرى وى، متهم به همراه ادله هاى دیجیتالى به پلیس 

فتا شهرستان خدابنده داللت شد.
این مســئول انتظامى گفت: دربازجویى هاى اولیه متهــم منکر هرگونه بزه 
ارتکابى بود ولى پس از مواجهه با مستندات و مدارك جمع آورى شده از سوى 
کارشناسان به بزه ارتکابى معترف شــد و بیان کرد شاکى پرونده براى انجام 
خدمات اینترنتى به کافى نت مراجعه کرده بود، که پس از انجام خرید اینترنتى 
براى شاکى اطالعات بانکى حساب قربانى را ذخیره کرده و اقدام به برداشت 
غیر مجاز از حساب شاکى پرونده در قالب خرید اینترنتى و کارت شارژ در چند 

مرحله مى کند.

رئیس پلیس فتا فرماندهى انتظامى استان البرز از شناسایى هکر 19 ساله مجرم البرزى 
در یکى از کشورهاى اروپایى خبرداد.

سرهنگ محمد اقبالى افزود: فعالیت این فرد با ردیابى هاى مختلف تخصصى پیگیرى 
و مشخص شد که به صورت گسترده در کل کشور اقدام به هک کردن اطالعات 
هموطنان مى کرد. وى اضافه کرد: مستندات جرائم این فرد به مراجع قضائى ارجاع 
شده و تحت تعقیب پلیس اینترپل قرارگرفته است. سرهنگ اقبالى افزود: تاکنون این 

هکر مبالغ هنگفتى برداشت غیرمجاز در کشور انجام داده است.

رئیس پلیس کرج گفت: با تالش مأموران انتظامى، زوج سارق با 9 فقره سرقت دراین 
شهرستان دستگیر شدند.

سرهنگ حسنعلى فیروزخواه افزود: مأموران گشت پلیس کالنترى 11مرکزى کرج 
حین مأموریت به یک خودروى پارك شــده که اقدام به فروش اجناس داخل آن مى 
کردند مشکوك شده و موضوع را بررسى کردند. وى اضافه کرد: مأموران پس ازتحقیقات 
دریافتند که خودروى مورد نظرسرقتى است و سارقان در گوشه خیابان وسایل داخل آن را 
به فروش مى رساندند. سرهنگ فیروزخواه خاطرنشان کرد که متهمان پس از دستگیرى 

تاکنون به 9 فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرده اند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

 هکر 19 ساله در خارج از کشور 
شناسایى شد

فروش لوازم خودروى سرقتى 
در کنار خیابان 

سوء استفاده صاحب 
کافى نت از اعتماد  مشترى

پیکر مرد  مفقود شــده در شــهریار، در شهرك مفید 
تهران کشف شد و جســد وى به دلیل عدم شناسایى 
در بهشــت زهرا(س) دفن شــد تا اینکه خانواده وى 
با حضور در دادســرا از مــرگ مشــکوك وى پرده 

برداشتند.
به گزارش تســنیم؛ اواخر اســفند ســال گذشــته، 
خواهــران مــرد میانســالى بــا حضــور در پلیس 
آگاهــى شــهریار اعــالم کردند بــرادر 40 ســاله 
آنهــا از چنــد روز قبل مفقود شــده و خبــرى از وى 

ندارد.
یکى از خواهران مــرد مفقود شــده در اظهاراتش به 
مأمــوران گفت: «بــرادرم بــه تنهایــى در خانه اى 
در شــهریار ســکونت داشــت و در طبقــه باالیــى 

فغانســتانى زندگــى همــان خانــه مــرد ا
 مى کرد، روز 17 اســفند برادرم را در خیابان 

دیدم و چون عروسى یکى از اقوام بود، 
از وى خواســتم که به مراسم جشن 

عروســى بیاید و بــرادرم گفت به 
مراســم مى آید امــا دیگر از وى 

خبرى نشد.»
وى افزود: «برادرم اعتیاد داشــت و همسایه وى (مرد 
افغانســتانى) برادرم را به مرگ تهدید کرده بود، مرد 
افغانســتانى مى گفت برادرم مواد مصــرف مى کند و 
مخل آرامش وى اســت تا اینکه این مرد با ما تماس 
گرفت و گفت برادرم چندین روز است که به خانه نرفته. 
ما به خانه برادرم رفتیم و پس از جستجو و اطمینان از 
مفقود شــدن وى، تصمیم گرفتیم پلیس را در جریان 

قرار دهیم.»
پس از ثبت این شــکایت، تالش براى یافتن این مرد 
آغاز و مدتى بعد مشــخص شــد مرد مفقود شده در 

بیمارســتانى در تهران فوت شده و جسد وى به عنوان 
فرد مجهول الهویه در بهشت زهرا(س) تهران دفن شده 

است.
تحقیقــات حاکــى از آن بود که  20 اســفند ســال 
گذشــته، رهگذران با مشــاهده پیکر خونین این مرد 
در شــهرك مفید تهران، اورژانــس را باخبر کرده اند 
و وى بــه بیمارســتان فیاض بخش منتقل شــده اما 
چهــار روز بعد به علت شــدت جراحات جــان باخته

 است.
پزشکان بیمارستان در بررسى اولیه این احتمال را دادند 
که متوفى بر اثر ســقوط از ارتفاع جان باخته است و با 
توجه به اینکه متوفى اوراق هویتى به همراه نداشــت 
و شناســایى نشــد، چند روز بعد در بهشت زهرا(س)

دفن شــد.پرونده مرگ این مرد در دادســراى امور 
جنایى تهران تشکیل شد و محسن مدیرروستا، 
بازپرس امور جنایى تهران دستور تحقیقات 
درباره علت مرگ متوفى و بررسى هاى 
بیشــتر درباره این پرونــده را صادر

 کرد.

نقش یک خارجى در پرونده قتل مرموز

چه کسى مرد 40 ساله را کشته است؟

فرمانده انتظامى استان قزوین از انهدام باند هشت نفره سارقان منزل و کشف 70 فقره سرقت منزل 
خبر داد.

سردار مهدى محمودى در بیان جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران گشت کالنترى 11 مدرس 
حین گشتزنى به یک دستگاه پراید که سرنشینان آن در حال دستکارى پالك خودرو بودند مشکوك 
شده و بررسى موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. وى با اشاره به اینکه راننده و سرنشینان خودرو 
به محض مشــاهده مأموران سریعاً از محل 
گریختند افزود: مأموران پس از تعقیب و گریزى 
خودرو را بالصاحب و رها شده مشاهده کردند؛ 
در بازرسى از خودروى پراید تعداد زیادى اقالم 
مورد استفاده در سرقت منازل مانند دیلم، انواع 

کلید، دستکش و...کشف شد.
این مقام ارشــد انتظامى ادامه داد: با توقیف 
خودرو و ارجاع پرونده به پلیس آگاهى استان، 
بررسى موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت.
فرمانده انتظامى استان قزوین با بیان اینکه با استعالم از سامانه اجرائیات در خصوص وضعیت خودرو 
مشخص شد پالك خودرو سرقتى اســت، تصریح کرد: کارآگاهان با انجام تحقیقات و اقدامات و 
مراقبت هاى اطالعاتى موفق به شناسایى هویت سارقان و محل اختفاى آنان در شهرفردیس استان  
البرز شده و در یک اقدام غافلگیرانه موفق به دستگیرى سر دسته باند و دو سارق دیگر شدند. وى ادامه 
داد: در بازرسى از منزل سارقان اموال مسروقه بسیارى از قبیل لوازم صوتى و تصویرى، سوئیچ هاى 
متعدد خودرو، گوشى تلفن همراه (ساده، لمسى)، لپ تاپ، تب لت، دوربین عکاسى، دوربین شکارى، 

و... کشف شد و متهمان به همراه اقالم سرقتى به پلیس آگاهى استان منتقل شدند.
سردار محمودى بیان کرد: متهمان در بازجویى فنى مأموران به 70 فقره سرقت منزل در استان هاى 
قزوین، البرز و تهران با همدستى دو سارق و سه مالخر دیگر اعتراف کردند. فرمانده انتظامى استان 
قزوین تصریح کرد: با دستگیرى سارقان و مالخران و اعتراف به بزه انتسابى، مالباختگان شناسایى 
و تعداد زیادى از این اموال مسروقه شامل گوشى، دوربین عکاسى و لوازم خانگى تحویل آنان شد. 
سردار محمودى با اشاره به اینکه دو تن از این سارقان داراى سابقه سرقت مسلحانه و تحت تعقیب 
پلیس بودند،  افزود: هشت متهم با تشکیل پرونده و معرفى به مراجع قضائى با صدور قرار مناسب 

قانونى روانه زندان شدند.

یکى از وکالى مدافع پزشــک تبریزى از ارســال 
پرونده موکلش به دیوان عالى کشور خبر داد.

بابک بابازاده گفت: پرونده موکلــم در دیوان عالى 
کشور ثبت شد و در مرحله رسیدگى است.

بابک بابازاده 28 فروردین ماه سال جارى در گفتگو 
با ایسنا، گفته بود که پرونده موکلم در شرف ارسال به 

دیوان عالى کشور است.
 در مرحله بازپرسى ایراداتى را نسبت به پرونده مطرح 
کردیم ولى متأسفانه برخى از درخواست ها اجرا نشد 

و پرونده به دادگاه ارسال شد. 
در دادگاه نیز ما ایرادات را اعالم کردیم که برخى از 
آنها اعمال و برخى نیز اعمال نشد. وى با بیان اینکه 
چهار جلسه براى رســیدگى به این پرونده در شعبه 
سوم دادگاه کیفرى یک اســتان آذربایجان شرقى 
برگزار شد، گفت: شهود و مطلعین در جلسات دادگاه 
صحبت کردند، برخى درخواســت ها در خصوص 

استخراج پیامک ها نیز انجام شــد و در نهایت بعد 
از برگزارى چهار جلسه، اســفند ماه سال 96، رأى 
صادر شــد. بابازاده گفت: رأى صادره 29 اسفند ماه 
سال گذشته به ما ابالغ شد،که مصادف با تعطیالت 
نوروز شد و ما به سختى پرونده را مطالعه کردیم؛ زیرا 
نیاز بود در زندان با مــوکل صحبت کنیم. در نهایت 
الیحه اى را تنظیم و ثبت کردیم و در موعد قانونى 
اعتراض خود را ثبت کردیم. وى افزود: در پیگیرى 

که در خصوص پرونده داشتم گفته شد که پرونده در 
شرف ارســال به دیوان عالى کشور است. ان شاءا... 
طى هفته آینده پرونده به دیوان عالى کشور ارسال 

خواهد شد.
 وى گفت: موکلم از ابتداى رسیدگى، قویًا اتهام را رد 
کرد و هیچ گونه اقرار و اعترافى به وقوع جرم نکرده 
اســت. دالیل و مدارك له موکل را در الیحه اى به 
شعبه صادرکننده رأى فرستادیم. بابازاده با بیان اینکه 
حکم صادره قصاص متهم است، افزود: این پرونده دو 
شاکى دارد. یکى در مورد فوت همسر و دیگرى فوت 
مادربزرگ موکل اســت. در مورد فوت مادربزرگ، 
دایى موکلــم تقاضاى دیه کرده و در مورد همســر 
موکل نیز، اولیاى دم تقاضاى قصاص کرده اند. وى 
گفت: ان شاءا... قضات دیوان عالى کشور با توجه به 
مدارکى که له موکلم اســت، دادرسى بى طرفانه و 

عادالنه اى داشته باشند.

  ارسال پرونده پزشک تبریزى به دیوان عالى کشور

انهدام باند 8 نفره سارقان منزل 
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

 همانا دنیاپرســتان چونان ســگ هاى درنده، عوعوکنــان، براى 
دریدن صید درشــتابند، برخى بــه برخى دیگر هجــوم آورند و 
نیرومندشان، ناتوان را مى خورد و بزرگ ترها، کوچک ترها را. 
یا چونان شترانى هستند که برخى از آنها پاى بسته و برخى دیگر 
در بیابان رها شــده اند، که راه گم کرده و در جاده هاى نامعلومى 

موال على (ع)در حرکتند.

شهردارى کوهپایه در نظر دارد نســبت به واگذارى چهار باب مغازه به 
صورت اجاره از طریق آگهى مزایده به واجدین شــرایط به مدت دو سال 
شمسى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت مدارك و بازدید از 
تاریخ 1397/02/10 لغایت 1397/02/25 به شــهردارى کوهپایه مراجعه 

نمایند. 
«الزم به ذکر اســت کلیه هزینه هــاى آگهى، مالیات، عــوارض، بیمه، 

کارشناسى و... به عهده برنده مزایده مى باشد.» 

آگهى  مزایده

محسن علیخانى – شهردار کوهپایه

نوبت دوم

شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/95/1921 مورخ 
95/11/06 شوراى اسالمى شــهر در نظر دارد حق بهره بردارى از
 21 واحد تجارى در محله شــهید مفتح (C5) را از طریق مزایده 
عمومى و براساس قیمت پایه کارشناسى واگذار نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت اس ناد مزایده تا روز شنبه 
مورخ 97/03/05 به قسمت امور قراردادهاى شهردارى فوالدشهر 

مراجعه نمایند.

آگهى مزایده عمومى

فرهاد سلیمى- شهردار فوالدشهر

نوبت اول

www.nesfejahan.net

@nesfejahannewspaper

با نصف جهان بهتر دیده شوید

معاون راهبرى و نظارت بر بهره بردارى شرکت مهندسى آب 
و فاضالب کشور  گفت: در حال حاضر 35 میلیون نفر ازمردم 
کشور با تنش آبى دست وپنجه نرم مى کنند، این در حالیست 
که در ســال آبى جارى با کاهش 40 درصدى بارندگى ها در 
حوضه آبریز زاینده رود، مردم این منطقــه نیز با بحران کم 
آبى روبرو هستند که راه غلبه براین بحران، مدیریت تقاضا و 

مدیریت مصرف است.
شاهین پاکروح اعالم کرد: درست است که استان اصفهان هم 
اکنون با بحران شــدید کم آبى روبرو است، اما با شناختى که 
از شرکت آبفاى استان اصفهان داریم، بر این باور هستیم که 
آبفاى اصفهان مى تواند با دانش، تعهد و تخصصى که دارد بر 

تبعات این بحران غلبه کند.
وى ادامــه داد: بهره برداران خوبى که در اصفهان مشــغول 
به فعالیت هســتند، مى توانند با اعمال  پیوســته و مستمر

برنامه هاى مدیریت تقاضا مانند نشت گیرى خطوط انتقال، 
گسترش و توسعه سیستم تله مترى، کنترل و پایش هوشمند 
شبکه توزیع واز همه مهمتر شناسایى، مطالعه و تأمین منابع 

آب اضطرارى، در صدد تامین آب پایدار مردم برآیند.
وى مدیریت مصرف  را در زمانى که با بحران شدید کم آبى 
روبرو هستیم، بسیار حائز اهمیت خواند و اعالم کرد:فعالیت 
در صنعت آب و فاضالب امرى چند وجهى اســت که فعاالن 
عالوه بر اینکه باید به انجام کارهاى تخصصى خود بپردازند، 
به دلیل نوع خدمات رســانى که انجام مى دهند، در ارتباط با 
مردم هستند و بر این اساس، باید با آگاهى بخشى به مردم ،
آنها را ترغیب به مصرف درست آب کنند که این مهم، با ساز 

کارهاى خاص خود به خوبى انجام پذیرد.
پاکروح تأمین پایدار آب شرب مشــترکان در شرایط بحرانى 
را، آزمونى بسیار سخت برشــمرد و عنوان کرد: شرایطى که 

منابع آبى بسیار محدود هستند، تامین پایدار آب شرب کارى 
بسیار سخت است؛ اما به نظر مى رسد مى توان با بکارگیرى 
تجارب گذشته، خالقیت، دانش و تخصص، آب مورد نیاز را 

تأمین کرد.
وى ادامه داد: این درحالى است که اقلیم اصفهان خشک است 
و باید برنامه هایى در دستور کار قرارگیرد تا مردم  سازگار با 

اقلیم خشک رفتار مصرفى خود را داشته باشند.
***

در ادامه  جلسه گذر از بحران کم آبى، مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان هم گفت: در سال آبى جارى که 
بارندگى ها در حوضه آبریز زاینده رود به حداقل میزان در 50 
سال گذشته رسیده، شرکت آبفاى استان اصفهان براى تامین 
آب شرب مردم با تنگناهاى اساسى مواجه شده، بطورى که هم 
اکنون فعاالن در صنعت آبفا اصفهان با بهره گیرى از تجربه 
بیش از  نیم قرن فعالیت شــرکت، درصدد غلبه بر مشکالت 

پیش رو برآمده است.
هاشم امینى گذر از بحران کم آبى را در تابستان سال جارى 
نقطه عطف صنعت آبفا در اصفهان خواند و بیان داشت: فعاالن 
صنعت آبفا باید در شــرایطى که منابع آبى بســیار محدود با 
خشک شدن بستر زاینده رود و چاه هاى فلمن، متفرقه ومحلى، 
همچنین کاهش تخصیص آب شرب بتوانند آب شرب مردم 
را درفصل تابستان تامین کنند و مى توان گفت نقطه عطف  

فعالیت این صنعت در اصفهان است.
وى افزود: هم اکنون واقعا مشــکل بحــران آب داریم و اگر

 برداشت هاى باالدست، پایین دست مدیریت نشود، شاید آخر 
شهریور سد زاینده رود دیگر آب نداشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت:بیش 
از هشت سال اســت که جدول تخصیص آب شرب در حدود 

325 میلیون مترمکعب است، اما در سال جارى با افزایش تعداد 
مشــترکان، تخصیص آب به 277 میلیون مترمکعب کاهش 
یافته است، در حالیکه منابع آب چاه هاى فلمن و متفرقه صفر 

شده است.
وى ادامــه داد : براى حفر 70 حلقه چاه کــه به منظور تامین 
اضطرارى آب شرب مردم در سطح اســتان عملیاتى شده، با 

کمبود شدید منابع مالى مواجه هستیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

واقعًا مشکل بحران آب داریم

بیش از هشت 
سال است که جدول 

تخصیص آب شرب در 
حدود 325 میلیون 

مترمکعب است، اما در 
سال جارى با افزایش 

تعداد مشترکان، 
تخصیص آب به

 277 میلیون مترمکعب 
کاهش یافته است، در 

حالیکه منابع آب
 چاه هاى فلمن و 

متفرقه صفر شده است
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وزش باد تقریباً شدید 
طى امروز و فردا در اصفهان

کارشناس مســئول پیش بینى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان گفت: وزش باد به نسبت شدید به همراه 
رعد و برق طى امروز و فردا در اصفهان خواهیم داشت.

حجت ا... على عسگریان اظهار کرد: بررسى نقشه هاى 
هواشناسى بیانگر جوى نسبتاً ناپایدار طى امروز و فردا 
در استان اصفهان است.  وى بیان کرد: بر این اساس، در 
اکثر مناطق استان شاهد افزایش ابر، وزش باد به نسبت 
شدید و گاهى رگبار پراکنده بهارى و احتمال رعدوبرق 
به ویژه در نیمه شمالى استان خواهیم بود. کارشناس 
مسئول پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
تصریح کرد: دماى هوا در اکثر نقاط استان اصفهان بین 
یک تا سه درجه افزایش خواهد داشت. على عسگریان 
گفت: براى امروز هوا کمى ابرى، در بعدازظهر با افزایش 

ابر و وزش باد پیش بینى شده است.

اشتغال 7000 نفر در شهرك 
علمى و تحقیقاتى اصفهان

رئیس شــهرك علمى و تحقیقاتــى اصفهان گفت: 
شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان یک مجموعه 
اقتصادى اســت که بر دانش و فناورى تکیه داشته و 
نزدیک به هفت هزار نفر در آن اشتغال دارند که از نظر 
جمعیت، دومین مجموعه اقتصادى شهر اصفهان به 
حساب مى آید. مهدى کشمیرى اظهار کرد: نزدیک 
به 520 شــرکت بزرگ و کوچک در شهرك علمى 

تحقیقاتى اصفهان حضور دارند.
وى با اشاره به صادرات 13 میلیون دالرى این شهرك 
گفت: گردش مالى شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان 

نزدیک به 1400میلیارد است.

روستاهاى گلپایگان با 
کمبود کلینیک روبه رو است

سرپرسـت فرمانـدارى گلپایـگان گفت: روسـتاهاى 
گلپایگان با کمبود واحدهاى درمانى، به ویژه کلینیک 

دندانپزشکى روبه رو است.
محمدرضا توسلى در بخش دیگرى از سخنانش ضمن 
تشریح برخى از دیگر اقدامات عمرانى و جاده سازى در 
جاده هاى ارتباطى بین روستایى و شهرى شهرستان 
گلپایگان، بیان کرد: امیدواریم با اسـتفاده از اعتبارات 
تملک دارایـى و تعامل دسـتگاه هـاى اجرایى، بحث 

آسفالت برخى از روستاها را شروع و اجرایى کنیم.

فرماندار جدید اردستان 
معارفه شد

حمیدرضا تاملـى، فرماندار جدیـد اردسـتان در آیینى 
با حضور معاون سیاسـى، امنیتى و اجتماعى اسـتاندار 
اصفهان و جمعى از مسـئوالن این شهرستان معارفه 

شد.

بهره بردارى از 
آسایشگاه زندان شهرضا

آسایشـگاه زندان شـهرضا افتتاح شـد. رئیـس زندان 
شهرضا گفت: این آسایشگاه به مساحت 500مترمربع، 

با ظرفیت اسمى هزار نفر ساخته شده است.
حسین سجادى افزود: این آسایشگاه براى ایجاد مکانى 
اسـتاندارد و ایمـن، باهـدف کاهش جمعیـت کیفرى 
و توسـعه اشـتغال براى زندانیان رأى باز احداث شـده 

است.

بهره بردارى از موزه میدان 
امام على(ع) تا پایان سال

حسین جعفرى، مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى 
شهردارى اصفهان با اشاره به انجام عملیات نازك کارى 
موزه میدان امام على(ع) گفت: پیشـرفت فعالیت هاى 
اجراشـده در این پروژه مطلوب بوده اسـت و مى توان 
اعالم کرد که موزه میدان امام على(ع) تا پایان امسال 

به بهره بردارى مى رسد.

خبر

معــاون اشــتغال و خودکفایــى کمیتــه امــداد امام 
خمینى(ره) استان اصفهان گفت: بیش از 129 میلیارد 
و 443 میلیون تومان وام اشــتغال به هفت هزار و 51 
مددجوى تحت حمایت واجد شــرایط پرداخت  شــده

 است.
بهرام ســوادکوهى اظهار کرد: دو هزار و 653 شــغل 
از مجموع هفت هزار و 50 شــغلى که توســط کمیته 
امداد اصفهان در سال 96 ایجاد شده، مربوط به بخش 

خدمات است.
وى با تأکید بر محوریــت رویکرد توانمندســازى در 
اقدامــات حمایتى این نهــاد بیان کرد: ســهم بخش 

خدمات از فرصت هاى شــغلى ایجادشــده توسط این 
نهاد، دو هزار و 653 فرصت شغلى برابر با 37/6 درصد 

است.
معــاون اشــتغال و خودکفایــى کمیته امداد اســتان 
اصفهان بــا بیان اینکه تســهیالت اعطایى اشــتغال 
و خودکفایى از محــل اعتبارات بانک هــا و همچنین 
صندوق قرض الحسنه امداد والیت به متقاضیان نیازمند 
پرداخت شده اســت، افزود: در ســال 96 بیش از 129 
میلیارد و 443 میلیون تومان وام اشتغال به هفت هزار 
و 51 مددجوى تحت حمایت واجد شرایط پرداخت شده 

است.

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان گفت: با توجه 
به کمبود سالن سینما و تئاتر، هر چه زودتر باید سینما 22 
بهمن نوسازى شود که در حوزه فرهنگ و هنر یک گام 

رو به جلو خواهد بود.
مصطفى حســینى با اشــاره به روند ســاخت سینما 
ســاحل اظهار کرد: تمام تالش ما این اســت که این 
پردیس ســینمایى به زودى به بهره بردارى برســد و 
ساخت سینما تا به حال با روند خوب و رو به جلو انجام 
شده است و بخشــى از هزینه اى که شــهردارى بابت 
همکارى براى این پروژه قول داده بود، پرداخت شــده 
و شــهردارى پیگیر پرداخت بخش دیگــر این هزینه

است.
وى با بیان اینکه نوســازى ســالن ها و چیدمان خوب 
اکران ها تأثیر خوبى در فروش فیلم هاى اخیر داشــته 
اســت، خاطرنشــان کرد: در ایام نــوروز و فروردین 
اســتقبال خوبى از سینماها شــده و در استان اصفهان 
فیلم «به وقت شام» و سپس «التارى» و «مصادره» 
ســه فیلم پر فروش بوده اند و پس از آن «فیلشــاه»، 
«لونه زنبور»، «تگــزاس»، «خرگیوش» و «فرارى» 
آمار مخاطب بدیــن ترتیب تا به حال بوده اســت، اما 
اکران بخــش خصوصــى مى تواند این آمــار را تغییر

 دهد.

«به وقت شام» و «التارى» 
صدرنشین فروش در سینماها

7000 مددجوى کمیته امداد 
وام اشتغال دریافت کردند

معاون پژوهش، برنامه ریزى و نیروى انسانى اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان از تجلیل از هزار و 
20 نفر از معلمان نمونه استان اصفهان در هفته جارى 

خبر داد.
اکبر پناهى اظهار کرد: بیش از 30 ســال بود که نسبت 
به انتخــاب معلم نمونــه اقدام مى کردیم و از ســطح 
مدرسه تا کشور این انتخاب انجام مى شد، اما طى یک 
پژوهش متوجه شــدیم که با انتخاب معلم نمونه، تنها 
یک نفر را راضى مى کردیم و 20 نفــر دیگر را ناراضى

 مى کردیم.
وى افزود: از همین رو، صورت مســئله را پاك کردند و 
اعالم کردند دیگر موضوع انتخاب معلم مطرح نیست 
و هر مدرسه و منطقه، بنا به نظر خود از معلمان تجلیل 

کند.
معــاون پژوهــش، برنامه ریــزى و نیروى انســانى 
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان 
با بیان اینکه اصفهــان به این نتیجه رســید که پاك 
کــردن صورت مســئله کار درســتى نیســت، گفت: 
موضوع دیگر اینکه وزارتخانه یکســرى شــاخص ها 
و معیارهایــى را بــراى انتخــاب معلم نمونه داشــت 
که این معیارها در همه نقاط کشــور قابــل اجرا نبود 
و دوم اینکه معیارها بر اســاس پرونــده معلمان بود؛ 
یعنى هر کســى ســابقه بهترى داشــت اعم از حضور 
در اجالس و ســابقه ایثارگــرى و... مــالك انتخاب

بودند.
وى خاطرنشــان کــرد: در اصفهان ســال گذشــته 
انتخاب معلم نمونــه را به مدارس و به خــود معلمان 

ســپردیم و اعالم کردیــم معلمان بر اســاس معیارها 
و مالك هایــى کــه مهــم مى داننــد معلــم نمونه
معلمــان درصــد   95 کننــد؛  نتخــاب  ا را 

 از این مدل جدیــد راضى بودند، اما ســال گذشــته 

نیــز ایــرادى وجــود داشــت و اینکــه محبوبیت و 
مقبولیــت مــورد توجه قــرار نگرفتــه بــود که در 
مــدل امســال، این موضــوع نیز مــورد توجــه قرار 

گرفت.

پناهــى در پایان اذعان کــرد: پنج شــنبه هفته جارى 
از هــزار و 20 نفر از معلمان نمونه اســتانى در ســالن 
همایش هــاى سیتى ســنتر اصفهان تجلیــل خواهد

 شد.

معاون آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد؛

تجلیل از 1000 معلم نمونه استان در هفته جارى

محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه و منصور غالمى، وزیر علوم، تحقیقات و 
فناورى به منظور حضور در اجالس بزرگداشت چهلمین 
سال تأسیس دانشگاه صنعتى اصفهان فردا به اصفهان 

سفر خواهند کرد.
محمود مدرس هاشمى، رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان 
گفت: آیین بزرگداشــت چهلمین سال تأسیس دانشگاه 
صنعتى اصفهــان و بهره بردارى از چندیــن پروژه مهم 

دانشــگاهى، رویدادهاى مهم هفته جارى است که به 
واسطه آنها، معاون رئیس جمهور و وزیر علوم، تحقیقات 

و فناورى به اصفهان سفر خواهند کرد.
وى با اشاره به بزرگداشت چهلمین سال تأسیس دانشگاه 
صنعتى اصفهان افزود: این شهر بزرگ دانش و فناورى، 
به عنوان یکــى از مفاخر بى بدیل اســتان اصفهان که 
دســتاوردها و خدمات متعددى را بــه دانش، فرهنگ و 
صنعت کشور تقدیم کرده، امسال و مقارن با چهلمین سال 

از پیروزى انقالب اســالمى، چهار دهه نوآورى، تربیت 
متخصصان و نخبگان جامعه و حرکت بر مدار پیشرفت و 

اعتالى کشور را پشت سر خواهد گذاشت.
وى گفت: دانشــگاه صنعتى اصفهان طــى چهار دهه 
گذشــته بیش از 50 هزار دانش آموخته ممتاز در مقاطع 
مختلف کارشناســى، کارشناسى ارشــد و دکترا تربیت 
کرده که ماحصل آن سیل نخبگان و اندیشمندانى است 
که هم اینک در بخش هاى متعدد مدیریت کالن کشور و 
نیز مراکز علمى، دانشــگاهى و صنعتى در داخل و خارج 
از کشــور در زمره برترین و ممتاز تریــن نقش آفرینان 

دانشگاهى هستند.
وى با بیان اینکه هم اینک این دانشگاه از حدود 500 عضو 
هیأت علمى در زمره برجســته ترین دانشمندان کشور 
در سه حوزه فنى و مهندســى، علوم پایه و کشاورزى و 
منابع طبیعى بهره مند است، خاطرنشــان کرد: در حال 
حاضر قریب به 11 هزار دانشــجو در مقاطع سه گانه در 
14 دانشکده و هشت پژوهشــکده این دانشگاه، در حال 
تحصیل آموزش هاى آکادمیــک و انجام پژوهش هاى 

کاربردى در مرزهاى دانش هستند.

معاون رئیس جمهور و وزیر علوم، فردا به اصفهان مى آیند

مدیر مخابرات منطقه اصفهان گفت: استان اصفهان 
داراى سه میلیون و 76 هزار شماره منصوبه بوده که 
از این تعداد، بالغ بر دو میلیون و 483 هزار شماره تلفن 
ثابت مشغول به کار هســتند و این مهم، ضریب نفوذ 
48 درصدى تلفن ثابت را در اســتان اصفهان نشان 

مى دهد.
مهدى حیدرى  زاده اظهارکرد: تعداد شماره هاى تلفن 
ثابت منصوبه و مشغول به کار یکى از شاخص هاى 
مخابراتى محسوب مى شــود که استان اصفهان در 
این زمینه جایــگاه خوبى را به خــود اختصاص داده 
است. وى افزود: استان اصفهان داراى سه میلیون و 
76 هزار شماره منصوبه بوده که از این تعداد، بالغ بر دو 
میلیون و 483 هزار شماره تلفن ثابت مشغول به کار 
هستند و بر همین اساس، ضریب نفوذ تلفن ثابت در 
استان اصفهان 48 درصد را نشان مى دهد و باید توجه 
داشت این درصد نفوذ در کشور 38 درصد بوده و استان 

اصفهان 10 درصد از نُرم کشور باالتر است.
وى در بخــش دیگرى از ســخنانش گفــت: تعداد 
مشــترکان تلفن همراه در استان اصفهان بالغ بر پنج 
میلیون و 432 هزار شماره است و  همچنین دو هزار و 

103 سایت تلفن همراه در استان اصفهان وجود دارد.

ضریب نفوذ 48 درصدى 
تلفن ثابت در استان 

رئیس پلیس فضاى تولیــد و تبادل اطالعات فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان از دســتگیرى زوج کالهبردار 

خبر داد.
سرهنگ مصطفى مرتضوى گفت: در پى شکایت یکى از 
شهروندان مبنى بر اینکه فردى از طریق ارسال پیامکى 
با مضمون برنده شدن در قرعه کشى، وى را فریب داده 
و از حساب او مبالغى را سرقت کرده، بررسى موضوع در 

دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وى افــزود: با انجــام اقدامــات علمــى و تخصصى 
و تالش هــاى بى وقفــه توســط کارشناســان این 
پلیــس ســرانجام عامــالن ایــن کالهبــردارى  
کــه یــک زوج جــوان بودنــد شناســایى و طــى 
عملیاتــى بــا هماهنگــى مقــام قضائى دســتگیر

 شدند.

وى ادامه داد: متهمان در مدت کوتاهى روزانه به بیش از 
500 نفر پیامک ارسال مى کردند و این زوج، با شگردى 
خاص توانسته بودند از این طریق مبلغ 500 میلیون ریال 

از حساب قربانیان خود برداشت کنند.

نخستین نشست مدیران گروه هاى آموزشى واحدهاى 
دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان با حضور دبیر هیئت 
امنا و رئیس این دانشگاه، سرپرست دبیرخانه هیئت امنا، 
مســئول نهاد مقام معظم رهبرى در دانشگاه آزاد واحد 

دولت آباد برگزار شد.
دبیر هیئت امنا و رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى استان 
اصفهان در این نشســت با بیان اینکه 28 واحد و مرکز 
دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان همه یک خانواده 
بزرگ هســتند، ادامه داد: نزدیک به 85هزار دانشجو، 
هزار و 589 عضو هیئت علمى، دو هــزار و 50 کارمند 
و ســه هزار و 200 اســتاد حق التدریس همه اعضاى 
این خانواده بزرگ هســتند؛ بنابراین رؤســا و اعضاى 
هیئت رئیسه واحدها باید از جزیره اى فکر کردن پرهیز

 کنند.
احمد آذین با تأکید بر لزوم هم افزایى واحدها، تســریع 
در تصمیم گیرى ها و بهینه ســازى شــرایط تصریح 
کرد: طرح ناحیه بندى اســتان به صورت نواحى شمال، 

جنوب، شــرق و غرب انجام شد که رؤســا و اعضاى 
هیئت رئیســه ایــن نواحى، جلســاتى را بــا یکدیگر 
برگــزار کــرده اند که ایــن جلســات بایــد ادامه دار 

باشد. 
وى ادامــه داد: مطالعاتى نیز در واحدهــا در خصوص 
شناسایى ظرفیت ها و قطب بندى واحدهاى استان در 

حال انجام است.

دستگیرى زوج کالهبردار در اصفهان

  برگزارى نخستین 
دوره انتخابات مدیران گروه هاى آموزشى استان  اداره کل راه و شهرســازى اســتان اصفهان در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید، 

بدینوســیله از شــرکت هاى داراى صالحیت و رتبه بندى با رعایت ظرفیت کارى دعــوت مى گردد براى 
دریافت اسناد مناقصه تا روز شــنبه مورخ 1397/02/29 به ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى

 http://setadiran.ir مراجعه نمایند. 

مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1397/03/09 
گشایش پیشنهادها ساعت 11 روز پنج شنبه مورخ 1397/03/10 

تلفن: 36681068- 031  نشانى: اصفهان، خیابان سعادت آباد  

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره 97/02/ن

روابط عمومى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان

نوبت اول

م الف: 172357

شماره 
مبلغ ضمانت نامه شرکت مبلغ برآورد (ریال)موضوع پروژهمناقصه

رتبه مورد نیازدر مناقصه (ریال)

تهیه و اجراى احیاى بافت 97/01
5 راه و ترابرى3/950/000/000197/500/000فرسوده محله کوشک سمیرم
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معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزى اصفهان 
گفت: تهیه اطلس آمارى و جغرافیایى شهرستان  هاى این استان 

در دستور کار این معاونت قرار گرفته است.
محمد رضا لعلى افزود: این اطلس هاى آمارى با استفاده 
از نتایج سرشمارى عمومى نفوس و مسکن سال 1395 
در زمینه هاى مختلف اقتصــادى، اجتماعى، فرهنگى و 
جمعیتى تهیه مى شود. وى با بیان اینکه در اطلس آمارى و 
جغرافیایى هر منطقه شهرى یا روستایى مى توان وضعیت 
شاخص هاى مختلف را بر روى نقشه دید، اظهار کرد: همه 
شاخص هاى آمارى در این اطلس درجه بندى مى شود 

و امکان مقایسه مناطق مختلف با یکدیگر وجود دارد.

معاون آمار و اطالعات ســازمان مدیریت و برنامه ریزى 
اصفهان گفت: اطلس آمارى و جغرافیایى براى تصمیم 
گیرى و برنامه ریزى شهرى یا روســتایى و جانمایى و 
سیاســتگذارى در بخش هاى مختلف به مسئوالن هر 

منطقه کمک مى کند.
لعلى با بیان اینکه کار تهیه اطلس آمارى شهرستان هاى 
استان توسط معاونت آمار و اطالعات سازمان برنامه ریزى 
و مدیریت اصفهان و با اعالم نیاز مسئوالن شهرستان ها از 
جمله فرمانداران و شهرداران تهیه مى شود، افزود: هدف از 
تهیه این اطلس، اشاعه فرهنگ آمارى در سطح مدیریت و 

همچنین خانوارهاست.

رئیس اداره اوقــاف و امور خیریه ناحیه 2 شهرســتان 
اصفهان گفت: دوره هفتم طرح ملى تربیت حافظان قرآن 
کریم در بقاع متبرکه، مدارس، مؤسسات قرآنى و... ناحیه 
دو شهرســتان اصفهان با ثبت نام 7000 نفر قرآن آموز 

آغاز شده است.
حجت االســالم محمد هادى روح االمینى اظهار کرد: 
امســال این طرح با مشــارکت 116 مربى قرآن کریم 
که همه آنان مدرك مربیگرى قــرآن کریم را از مرکز 
راهبردى حفظ قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه 
واقع در شــهر مقدس قم اخذ کرده انــد، در قالب 300 
کالس در حال برگزارى است. وى خاطر نشان کرد: این 

کالس ها با همکارى مراکز فرهنگــى قرآنى 12 بقعه 
متبرکه و امامزاده عظیم الشــأن ناحیه 2 شهرســتان 
اصفهان، مؤسســات قرآنى، مهدهاى قرآن، مدارس، 
حسینیه ها و همچنین زندان اصفهان به صورت رایگان 

در حال برگزارى است.
حجت االسالم روح االمینى اضافه کرد: امسال در این 
طرح هفت هزار نفر قرآن آموز ثبت نام کرده اند که از این 
تعداد، دو هزار  نفر در مراکز فرهنگى قرآنى بقاع متبرکه، 
مساجد و حسینیه ها ثبت نام کرده اند و چهار هزارنفر نیز 
از دانش آموزان مقاطع مختلف هستند که با شرکت در 

این کالس ها، از مزایاى این طرح بهره مند مى شوند. 

اطلس آمارى اصفهان 
تهیه مى شود

ثبت نام7000 نفر در طرح ملى 
تربیت حافظان قرآن کریم 

 اعطاى تسهیالت توسعه 
مکانیزاسیون کشاورزى

بیـش از 440 میلیـارد ریـال تسـهیالت مکانیزاسـیون 
کشاورزى به متقاضیان استان اختصاص داده مى شود.

مدیر صنایع کشـاورزى و مکانیزاسـیون سـازمان جهاد 
کشاورزى اسـتان اصفهان گفت: این تسهیالت با سود 
15درصد و با بازپرداخت پنج تا هفت سـال به کشاورزان 
اعطا مى شـود.  منصور قماشـى، اشـتغالزایى و توسـعه 
تجهیـزات و ادوات کشـاورزى را از اهـداف اعطاى این 
تسـهیالت برشـمرد و افـزود: افزایش رقابـت و کاهش 
هزینه هـاى تولیـد، کاهش ضایعـات و افزایـش درآمد 
کشاورزان، از دیگر اهداف ارائه این تسهیالت است.  وى 
گفت:کشاورزان استان پارسال بیش از 130میلیارد ریال 
تسـهیالت توسعه مکانیزاسـیون کشـاورزى را دریافت 

کردند.

«خانه کار بانوان» شهرستان 
کاشان راه اندازى مى شود

فرماندار کاشـان گفـت: با هـدف اسـتفاده از ظرفیت و 
مشاوره زنان، تسهیل در ایجاد کسـب و کار نوین و رفع 
موانع اشـتغال، «خانه کار بانوان» شهرسـتان کاشـان 
راه اندازى مى شود. حمیدرضا مؤمنیان افزود: نباید انتظار 
داشته باشیم که دولت تولیدکننده باشد و مستقیم اقدام به 
کارآفرینى کند، دولت و نهادها به جاى حمایت مالى باید 
به هدایت مالـى کارآفرینان بپردازند که رسـیدن به این 

هدف، نیازمند آموزش و مشاوره است. 

خبر

مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
وامالك موردتقاضا به شــرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 

اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شماره 11677 مورخه 1396/12/5 خانم طاهره جعفرى به شناسنامه شماره 1224 کدملى1090425139 
صادره نجف آباد فرزند حسن درششدانگ یکباب خانه به مساحت 180/74 مترمربع قسمتى ازپالك 1034 اصلى 

واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
2- رأى شــماره 9555 مورخه 1396/10/11 آقاى اســداله شمسى نجف آبادى به شناســنامه 1307 کدملى 
1091179980 صادره نجف آباد فرزند یداله دریکباب مغازه وفوقانى به مساحت 39/47 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 48/1 واقع درقطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
3- رأى شــماره 10008 مورخه 1396/10/24 آقاى اســداله کرمانشــاهى به شناسنامه شــماره 267 کدملى 
5279414637 صادره آغاجارى فرزند نصراله درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 105/01 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1213 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
4- رأى شــماره 11951 مورخه 1396/12/12 خانم الهه مهدیه نجف آبادى به شناســنامه شماره 706 کدملى 
1091508208 صادره نجف آباد فرزند مهرعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 370/80 
مترمربع قسمتى ازپالك 99 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – موردتقاضاطبق قولنامه عادى ازطرف ملک رسمى 

آقاى محمدبهمن پور به وى صداق گردیده است 
5- رأى شماره 11952 مورخه 1396/12/12 آقاى محمد بهمن پور  نجف آبادى به شناسنامه شماره 124 کدملى 
1091463761 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا  درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
370/80 مترمربع قسمتى ازپالك 99 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

6- رأى شماره 11597 مورخه 1396/12/2 آقاى مسلم جعفرى به شناسنامه شماره 2319 کدملى 1091373868 
صادره نجف آباد فرزند کیومرث درششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/46 مترمربع قسمتى ازپالك 391/4662 
بخش 9 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى خانم فاطمه لطفى کهریزسنگى به صورت عادى ومع الواسطه 

به متقاضى مى باشد 
7-  رأى شــماره 11592 مورخه 1396/12/2 خانم اکرم عباس پور صادق آبادى به شناسنامه شماره 20 کدملى 
5499576025 صادره حوزه یک تیران فرزند خداوردى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 109/85 مترمربع 
قسمتى درپالك 412 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

8- رأى شــماره 11889 مورخه 1396/12/10 آقاى علیار شــاه بندرى قوچانى به شناسنامه شماره 11 کدملى 
4623132889 صادره شهرکرد فرزند احمد درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 149/53 مترمربع قسمتى 
ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى 

ومع الواسطه مى باشد 
9- رأى شــماره 12117مورخه 1396/12/16 آقاى ســیدمهدى حســینى به شناسنامه شــماره 60 کدملى 
1091564914 صادره نجف آباد فرزند سیدعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 157/87 مترمربع قسمتى 

ازپالك 1044 قطعه 3بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
10- رأى شماره 11113مورخه 1396/11/19 خانم رضوان رجایى به شناسنامه شماره 260 کدملى 1091127204  
صادره نجف آباد فرزند مهدى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 144/10 مترمربع قسمتى از پالك شماره 583 

واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
11- رأى شــماره 11601 مورخه 1396/12/2 آقاى رحمت اله توکلى دارگانى به شناســنامه شماره 1  کدملى 
1111557391 صادره فالورجان فرزند محمدصادق درســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
83/19 مترمربع قسمتى ازپالك 931/1 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

12- رأى شماره 11603 مورخه 1396/12/2 خانم طاهره ملکى  به شناسنامه شماره 749 کدملى 1090903049 
صادره نجف آباد  فرزند یداهللا  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 83/19 مترمربع قسمتى 

ازپالك 931/1 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
13- رأى شماره 11675 مورخه 1396/12/5 خانم فرزانه گوگونانى به کدملى 1080243240 صادره فریدن فرزند 
احمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 143/55 مترمربع قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 
12 ثبت اصفهان – متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا وانتقال ملک ازمالک رسمى ورثه  غالمحسین معینى به 

صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
14- رأى شماره 11674 مورخه 1396/12/5 آقاى هاشم افشارى گشنیزجانى  به شناسنامه شماره 164کدملى 
5759938436 صادره فریدن فرزندغالمرضا  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 143/55 
مترمربع قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا وانتقال ملک 

ازمالک رسمى ورثه  غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
15- رأى شماره 12051 مورخه 1396/12/14 خانم شاه بیگم حبیب الهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 498 
کدملى 1090807783 صادره نجف آباد فرزند صادق درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 141/70 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 462 اصلى واقع در قطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
16- رأى شماره 11779 مورخه 1396/12/7آقاى محمد فاضل به شناسنامه شماره 28512 کدملى 1090283164 
صادره نجف آباد فرزند نعمت اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 235/65 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 580 

اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
17- رأى شــماره 12264 مورخه 1396/12/20 آقاى على اکبرگلســتانى به شناسنامه شــماره 3178 کدملى 
1171224028 صادره لنجان فرزند یوسف درششدانگ یکباب خانه به مساحت 110/50 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه 

صورت عادى مى باشد 
18- رأى شماره 12241 مورخه 1396/12/19 آقاى محمدحسین گل محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
651 کدملى 1090875738 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 180/85 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1084 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
19- رأى شماره 12517 مورخه 1396/12/28 آقاى ســیاوش رضائى میرقائد به شناسنامه شماره 406 کدملى 
5559013919 صادره کوهرنگ فرزند بهمن یار درششدانگ یک باب خانه به مساحت 302/50 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 

20- رأى شماره 12238 مورخه 1396/12/19 آقاى حمیدرضا عالمى به شناسنامه شماره 9 کدملى 4623176452 
صادره شهرکرد فرزند اسداله درسه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 88/20 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 719 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
21- رأى شــماره 12237 مورخه 1396/12/19 آقاى غالمرضا  عالمى به شناســنامه شــماره 736 کدملى 
4621200682 صادره شهرکرد فرزند اسداله درسه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 88/20 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 719 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
22- رأى شــماره 12261 مورخه 1396/12/20 آقــاى على رفاهیتى به شناســنامه شــماره 7855 کدملى 
1092163141 صادره نجف آباد فرزند مهدى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 113/56 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 809 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

عباسعلى کاظمى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
23- رأى شماره 12262 مورخه 1396/12/20 خانم زهرا رفاهیتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 5238 کدملى 
1092136967 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 113/56 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 809 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

عباسعلى کاظمى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
24- رأى شماره 11947 مورخه 1396/12/12آقاى على یار اسدى به شناسنامه شماره 60 کدملى 1129341909 
صادره فریدونشهر فرزند شاتى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 172/91 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 
87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت 

عادى مى باشد 
25- رأى شماره 11602 مورخه 1396/12/2 آقاى عباس ایمانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 1580 کدملى 
1091202397 صادره نجف آباد فرزند یداله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 201/62 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 140اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
26- رأى شماره 12515 مورخه 1396/12/28 خانم فرشته ریاضى نجف آبادى به شناسنامه شماره 70 کدملى 
1091543887 صادره نجف آباد فرزند محمدحسن درششدانگ یکباب خانه ویالیى به مساحت 300/85مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 832 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى

 مى باشد
27- رأى شــماره 12483 مورخه 1396/12/27 آقاى سجاد شــریعتى به شناسنامه شــماره 12129 کدملى 
1092205861 صادره نجف آباد فرزند على درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 139/90 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
28- رأى شــماره 12404 مورخه 1396/12/23 آقاى اســمعیل بدیهیان به شناســنامه شــماره 585 کدملى 
1090901402صادره نجف آباد فرزند براتعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 73/08 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 2 فرعى از 611 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
29- رأى شــماره 73 مورخه 1397/1/15 خانم شهین خســروى نجف آبادى به شناسنامه شماره 438 کدملى 
1091009864 صادره نجف آباد فرزند احمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 165 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 644 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
30- رأى شماره 11594 مورخه 1396/12/2 آقاى عباسعلى چاوشى نجف آبادى به شناسنامه شماره 843 کدملى 
1091033013 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 209/20 مترمربع که 
مقدار26/40 مترمربع ان ازپالك 767/34 ومقدار182/80 مترمربع ان ازپالك 767/35 واقع درقطعه 10بخش 11 

ثبت اصفهان  - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
31- رأى شــماره 12139 مورخه 1396/12/16 آقاى اســداله خدادادئى نجف آبادى به شناسنامه شماره 503 
کدملى 1091019452 صادره نجف آباد فرزند براتعلى درششدانگ به استثناى بهاى یک هشتم اعیانى یک باب 
خانه به مساحت 148/74 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1 فرعى از644 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت 

اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى به صورت قهرى موروثى به متقاضى مى باشد 
32- رأى شماره 12440 مورخه 1396/12/24 آقاى محمدرضا پزشکى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1313 
کدملى 1091605335 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
107/37 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 192 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
33- رأى شــماره 12441 مورخه 1396/12/24 خانم فاطمه پورعبداله  نجف آبادى به شناسنامه شماره 1382 
کدملى 1091328684  صادره نجف آباد فرزند محمود  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
107/37 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 192 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
34- رأى اصالحى شماره 12141 مورخه 1396/12/17 پیرورأى شــماره 12482 مورخه 1395/10/15 آقاى 
ابراهیم ایام بکام نجف آبادى درششدانگ یکباب مغازه قسمتى از پالك 87 اصلى واقع دربخش 12 که دررأى قبلى 

مساحت 85/45 ذکرگردیده بود که به 90/90 متر اصالح گردید 
35- رأى شماره 12509 مورخه 1396/12/27 آقاى مجید جهانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 262 کدملى 
1091510709 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 73/30 مترمربع قسمتى از 

پالك شماره 812/2 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
36- رأى شماره 12487 مورخه 1396/12/27 خانم فاطمه یزدانى اسفیدواجانى به شناسنامه شماره 26 کدملى 
5499557691 صادره تیران فرزند محمد دریک دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 214/20 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 419/1 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
37- رأى شــماره 12488 مورخه 1396/12/27 آقاى مصطفى شاه حسینى  به شناســنامه شماره 33 کدملى 
5499529957 صادره تیران فرزند حســن درپنج  دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 214/20 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 419/1 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
38- رأى شماره 12486 مورخه 1396/12/27 آقاى محسن رحمتى ها نجف آبادى به شناسنامه شماره 31991 
کدملى 1090318030 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 160/21 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 5 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 

39- رأى شــماره 12393 مورخه 1396/12/23 آقاى محمدرضا مختارى به شناســنامه شــماره 597 کدملى 
1091454248 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 148/98 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 307 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 

40- رأى شماره 11997 مورخه 1396/12/13 آقاى محمدپزشــکى نجف آبادى به شناسنامه شماره 27817 
کدملى 1090276184 صادره نجف آباد فرزند مهدى درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 16/05 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 3 فرعى از757 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
41- رأى شماره 12234 مورخه 1396/12/19 خانم آمنه مقصودى باجیگرانى به شناسنامه شماره 837 کدملى 
4689419116 صادره اردل فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 133 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

444/1 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
42- رأى شــماره 11589 مورخه 1396/12/2 آقاى مهدى محمدى نجف آبادى به شناســنامه شماره 1043 
کدملى 1092238311 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
146/03 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 453 اصلى واقع درقطعه 7 بخش11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
43- رأى شماره 11590 مورخه 1396/12/2 خانم اکرم ربیعیان  نجف آبادى به شناسنامه شماره 5438 کدملى 
1092138961 صادره نجف آباد فرزند محمدحسین  درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
146/03 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 453 اصلى واقع درقطعه 7 بخش11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
44- رأى شماره 12083 مورخه 1396/12/15 خانم ناهید سلیمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 612 کدملى 
1091523371 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 158/20 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 257 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
45- رأى شــماره 268 مورخه 1396/1/19 آقاى مصطفى اکبرى عسگرانى به شناســنامه شماره 82 کدملى 
5499803749 صادره تیران وکرون فرزند عبداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 137/70 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى اصغرسلیمانى ملک آبادى 

ازوراث صادق سلیمانى ملک آبادى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
46- رأى شماره 12084 مورخه 1396/12/15 خانم مریم ستارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2182 کدملى 
1091414467 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
186/40 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1239 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
47- رأى شــماره 12085 مورخــه 1396/12/15 آقاى مظاهرکریم زاده به شناســنامه شــماره 103 کدملى 
1091291144 صادره نجف آباد فرزند نصراله دردودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 186/40 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1239 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
48- رأى شماره 12392 مورخه 1396/12/23 خانم صغرى بوریائى جالل آبادى به شناسنامه شماره 1 کدملى 
1090869002 صادره نجف آباد فرزند اسداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 201/60 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین حقیقى نجف 

آبادى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
49- رأى شماره 12086 مورخه 1396/12/15 خانم فاطمه شیخان شمس آبادى به شناسنامه شماره 460کدملى 
1818361892 صادره ابادان فرزند حسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 157/47 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 750 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
50- رأى شماره 12361 مورخه 1396/12/22 آقاى محمد بخشیانى به شناسنامه شماره 19 کدملى 1129740218 
صادره فریدونشهر فرزند جواد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 250/98 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 
اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى غالمحســین معینى باواسطه وبه صورت 

عادى مى باشد 
51- رأى شماره 12362 مورخه 1396/12/22 آقاى محمد بخشیانى به شناسنامه شماره 19 کدملى 1129740218 
صادره فریدونشهر فرزند جواد درششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 20/18 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت 

عادى مى باشد 
52- رأى شــماره 12482 مورخه 1396/12/27 آقاى ســعید ابراهیمى به شناســنامه شــماره 443 کدملى 
1091058644 صادره نجف آباد فرزند روح اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 142/19 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 864 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
53- رأى شماره 12520 مورخه 1396/12/28 آقاى حسنقلى مســعودى مرغملکى به شناسنامه شماره 1879 
کدملى 4620404551 صادره شــهرکرد فرزند رضاقلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 242 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
54- رأى شــماره 11901 مورخه 1396/12/10 آقاى غالمحســین رحیمى به شناســنامه شــماره 5 کدملى 
6219756851 صادره بوئین میاندشت فرزند یداله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/85 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه 

وبه صورت عادى مى باشد 
55- رأى شماره 12058 مورخه 1396/12/14 خانم اعظم جونبخش نجف آبادى به شناسنامه شماره 2199 کدملى 
1090354959صادره نجف آباد فرزند احمد درســه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیک باب خانه به مساحت 
106/60 مترمربع برروى پالك شماره 8 فرعى از111 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک 

ازمالک رسمى محمود ضیائى نجف آبادى به صورت عادى و باواسطه مى باشد 
56-  رأى شماره 12054 مورخه 1396/12/14 آقاى احمد چوپانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 125 کدملى 
1091015678 صادره  نجف آباد فرزند عشقعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیک باب خانه به مساحت 
106/60 مترمربع برروى پالك شماره 8 فرعى از111 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان(که باقسمتى 
ازگذرتشکیل یکباب خانه رامى دهد ) – انتقال ملک ازمالک رسمى محمود ضیائى نجف آبادى به صورت عادى 

و باواسطه مى باشد 
57- رأى شماره 12047 مورخه 1396/12/14 آقاى محمد على محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 267 
کدملى 1090721781 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت  
167/10 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 859 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
58- رأى شــماره 12049 مورخه 1396/12/14 خانم محترم نمازیان  نجف آبادى به شناســنامه شماره 851 
کدملى 1090811314 صادره نجف آباد فرزند عبدالکریم  دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت  
167/10 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 859 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد

59- رأى شماره 12087 مورخه 1396/12/15 خانم صدیقه محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 512 کدملى 
1091049149 صادره نجف آباد فرزند حسین درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 20/16 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 812 اصلى واقع درقطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
60- رأى شماره 12478 مورخه 1396/12/26 خانم راضیه قائیدى بارده به شناسنامه شماره 1080182225 کدملى 
1080182225 صادره نجف آباد فرزند روزعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 104/90 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 22/26 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مى باشد 
61- رأى شماره 12477 مورخه 1396/12/26 آقاى مظاهر مختارى قلعه سفیدى  به شناسنامه شماره 14 کدملى 
1091350825 صادره نجف آباد فرزند عبداهللا  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 104/90 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 22/26 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مى باشد 
62- رأى شماره 12239 مورخه 1396/12/19 خانم راضیه خزائیل نجف آبادى به شناسنامه شماره 1080331115 
کدملى 1080331115 صادره نجف آباد  فرزند محسن درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 115/09 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 293 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
63- رأى شــماره 11796 مورخه 1396/12/7 خانم فاطمه کاکولکى نجف آبادى به شناســنامه شماره 1331 
کدملى 1090949431 صادره نجف آباد فرزند مرتضى در دودانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
267/30 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 109 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
64- رأى شماره 11795 مورخه 1396/12/7 آقاى محســن ابراهیم زاده  نجف آبادى به شناسنامه شماره 616 
کدملى1092090691 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى  در دودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
267/30 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 109 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
65- رأى شماره 11797 مورخه 1396/12/7 آقاى داود ابراهیم زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 136 کدملى 
4723313699 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى  در دودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 267/30 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 109 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
66- رأى شــماره 11790 مورخه 1396/12/7 خانم اقدس ابراهیم زاده نجف آبادى به شناســنامه شماره 628 
کدملى 1091549461 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
267/30 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 109 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
67- رأى شماره 11793 مورخه 1396/12/7 خانم شــهربانو ابراهیم زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 493 
کدملى 1091171841 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى  دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
267/30 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 109 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
68- رأى شــماره 11792 مورخه 1396/12/7 آقاى قربانعلى ابراهیم زاده  نجف آبادى به شناسنامه شماره 979 
کدملى 1091246221 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
267/30 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 109 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
69- رأى شماره 11883 مورخه 1396/12/9 خانم فاطمه امامى نجف آبادى به شناسنامه شماره 27619 کدملى 
1090274203 صادره نجف آباد فرزند رضا قلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 140/22 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1825 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
70- رأى شماره 11721 مورخه 1396/12/6 آقاى جواد کیان زاده به شناسنامه شماره 797 کدملى 5559334571 
صادره کوهرنگ فرزند غالم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/40 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 
اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى غالمحســین معینى باواسطه وبه صورت 

عادى مى باشد 
71- رأى شماره 12484 مورخه 1396/12/27 آقاى عبداله کیانى به شناسنامه شماره 102 کدملى 1129065014 
صادره فریدونشهر فرزند لطفعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 261/25 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 
87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت 

عادى مى باشد 
72- رأى شماره 11607 مورخه 1396/12/3 خانم مهربانو بلندباال به شناسنامه شماره 886 کدملى 1091052883 
صادره نجف آباد فرزند مانده على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 78/88 متر مربع قسمتى ازپالك شماره 3 

فرعى از67 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
73- رأى شماره 12138 مورخه 1396/12/16 آقاى پرویزکرمى به شناسنامه شماره 6 کدملى 4623117944 
صادره شهرکرد فرزند قلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 136/66 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى 

واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
74- رأى شماره 12525 مورخه 1396/12/28 خانم سکینه شرفى نجف آبادى به شناسنامعه شماره 460 کدملى 
1090913338 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 105/60 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 503 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
75- رأى شماره 12006 مورخه 1396/12/13 خانم پروین نادى به شناسنامه شماره 459 کدملى 1092089128 
صادره نجف آباد فرزند محمدرضا دردودانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 160/77 مترمربع که 
مقدار137/31 مترمربع آن ازپالك 280/4 ومقدار23/46 مترمربع آن ازپالك 279/6 واقع درقطعه 4 بخش 11 

ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
76- رأى شــماره 12005 مورخه 1396/12/13 آقاى محمدحســن نادرى  به شناســنامه شماره 119 کدملى 
1091615721 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 160/77 
مترمربع که مقدار137/31 مترمربع آن ازپالك شماره 279/6 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
77- رأى شماره 11882 مورخه 1396/12/9 خانم ازاده معین به شناسنامه شماره 546 کدملى 1091320322 
صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 119/74 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 12 فرعى از1655 اصلى واقع درقطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
78- رأى شماره 11881 مورخه 1396/12/9 آقاى جعفرحرى  به شناسنامه شماره 27223 کدملى 1090270232 
صادره نجف آباد فرزند نصراله  دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 119/74 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 12 فرعى از1655 اصلى واقع درقطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
ادامه در صفحه 11

زهرا زرفشانى
استان اصفهان چه آن ســه دوره اى که پایتخت محسوب 
مى شد و چه امروز که مستقًال به عنوان یک استان در تقسیمات 
کشورى شناخته شده اســت، در زمینه مدیران و مسئوالن 
همیشه در حال تغییر و تحول بوده و مدیران نمونه و توانمند 
و نخبگان این خطه، هر از چندى جذب پایتخت شــده اند و 
یا با تغییرات سیاســى، از مرکب مدیریت پیاده شده و دوران 
بازنشستگى و یا خدمت در  سنگرى دیگر را با توجه به سرباز 
وطن بودن آغاز کرده اند و در بسیارى از موارد، دست مسئولین 
ارشد استانى براى انتخاب گزینه هاى بومى بسته شده و به 

ناچار از ظرفیت دیگر استان ها، این کمبود جبران شده است.
حضور مدیران غیر بومى، شــاید از روى اجبار به عنوان یک 
راه حل بوده، اما خود چالشى مجزاست، چرا که به همراه خود 
طیفى از شناخت هاى ناکافى و اطالعات ناقص، عدم پایبندى 
و تکثر تغییرات و... را براى دستگاه ها و ارگان هاى مختلف 
استان به همراه داشته که موجب رکود در امر پیشرفت و توسعه 

نصف جهان شده است.
با این مقدمه، به استقبال بحث این روزها،یعنى تغییر و تحوالت 

مدیران ارشد و میانى در استان اصفهان مى رویم.
از هفتم آبان ماه سال گذشته که «محسن مهرعلیزاده» سکان 
استاندارى اصفهان را در دست گرفت، اعالم کرد عجله اى 
براى تغییر مدیران استان ندارد. او آن روزها اعالم کرده بود: 
مالك تغییرات توسط من، میزان پاســخگویى مدیران به 
مطالبات مردمى وحرکت در راستاى سیاست ها و برنامه هاى 

دولت و هماهنگى با آرمان هاى نظام اسالمى است.
مهرعلیزاده همچنین گفته بود: توجه به بخش خصوصى و 
مردم، استفاده از توانمندى هاى موجود در منطقه، قدرت تعامل 
و درك مطالبات مردم، برنامه ریزى بر اساس نیازها وجذب 

امکانات دولتى و بخش خصوصى، از مالك هاى  انتصابات 
جدید توسط من  است. وى این را هم گفته بود که براساس این 
مالك ها، اگر مدیرى عملکرد خوبى داشت، تقویت وتشویق 

مى شود و در غیر این صورت، تغییر مى کند.
مهرعلیزاده بیان کرده بود که باتوجــه به محدود بودن دوره 
کارى من و دولت، گروهى براى تحقیــق این مالك ها در 

استاندارى شکل گرفته است.

■■■
از آن صحبت هاى روزهاى آخر آبان سال پیش، سه ماه بیشتر 
نگذشت که استاندار اصفهان باالخره تابش تمام شد و با کمک 
گروه ارزیاب شکل گرفته در استاندارى اصفهان، اولین تغییرات 
مدیریتى استان رقم خورد و از آن روز تا به حال، تغییرات بسیارى 
در ســطح فرمانداران و اندك تغییراتى در سطح مدیران کل 

استان به وقوع پیوسته است.

بعد از  آن صحبت هاى اســتاندار، چنــد روز پیش فرماندار 
شهرضا - این مدیر میانى استان- نیز اعالم کرد که تغییر در 

نظام ارزیابى مدیران در حال شکل گیرى است.
على اصغر رفیعى نژاد گفت: از این پس، مدیران تنها براساس 
تعداد جلسات و مصوبات ارزیابى نمى شوند، بلکه مدیرانى که 
بیشتر در روستاها و مناطق محروم، حاضر و مشکالت ساکنان 
این مناطق را برطرف کنند، بیشترین امتیاز را مى گیرند. وى با 

بیان اینکه پیشرفت و توسعه مسئله اى یکجانبه نیست، تأکید 
کرد: مردم باید از مسئوالن بخواهند به جاى پرداختن به مسائل 

حاشیه اى، خدمات بهترى ارائه دهند.
■■■

با توجه به این دست تغییرات توسط عالى ترین مدیر اجرایى 
استان و صحبت هاى چند روز پیش فرماندار شهرضا، به نظر 
مى رسد  به زودى استان اصفهان دستخوش یک خانه تکانى 
بسیار بزرگ از باالترین رده تا پایین ترین مرتبه باشد و با این 
صحبت هاى فرماندار، پیش بینى مى شود تغییرات گسترده اى 

در سطح مدیران میانى و عملیاتى استان هم در راه است.
البته سال گذشته و آخرین ماه هاى سال قبل از آن نیز، درست 
پیش از انتخابات بود که تعداد به نسبت زیادى از مدیران در 
اصفهان تغییر کردند که به گفته استاندار وقت استان، برخى از 

آن تغییرات براى آمادگى برگزارى انتخابات بود.
دوره مدیریتى کم و حجم بســیار باالى تغییــرات مدیران 
ارشد و ســطح باال، این گزاره را در ذهن ایجاد مى کند که با 
توجه به تغییرات گسترده و ضرورت ایجاد بسترهاى تازه و با 
نشاط تر، اصفهان به زودى دستخوش یک رفت و روب بسیار 

بزرگ است.
این موضوع با توجه به تغییر استاندار در سال گذشته و جا به 
جایى هاى کم و با تأخیرى که در سطح استان به وقوع پیوسته 
و از آنجایى که بیشتر اعضاى شوراهاى شهر و شهرداران تغییر 
کرده اند و نگرش سیاسى و جناحى در بین اعضاى منتخب 

فرق کرده است، قابل پیش بینى است.
با وجود این، به راحتى مى توان پیش بینى کرد که اســتان 
اصفهان طى ماه هاى آینده تغییرات زیادى در صندلى هاى 
مدیریتى خود خواهد داشت و موج تغییرات گسترده در سطح 

استان در راه است.

جابه جایى مسئوالن اصفهان  به کدام صندلى ها مى رسد؟
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مجوز زیارتى دفتر مسافرتى 
«بعثت» لغو شد

مدیرکل حج و زیارت اسـتان اصفهان گفت: به علت 
تخلف و عدول از شرح وظایف بند «پ» مجوز زیارتى 

دو دفتر مسافرتى براى همیشه لغو شد.
غالمعلى زاهدى با اشاره به لغو مجوز زیارتى دو دفتر 
خدمات زیارتـى اظهار کـرد: بنا به نظر کارشناسـان 
سـازمان حج و زیارت، مجوز زیارتى دو دفتر خدمات 

زیارتى «نیایش گشت زنده رود» و«بعثت» لغو شد.
وى افـزود: دفاترى که بنـد «پ» دارنـد، داراى یک 
شرح وظایفى هستند و وقتى از شـرح وظایف عدول 
کنند و تخلفاتى داشته باشند، خواه نا خواه وارد هیئت 
تخلفات شده و گاهى مواقع موجب لغو پروانه زیارتى 

آنها مى شود.

ساخت 4 آبشخور در 
پناهگاه حیات وحش آران 

به همت خّیران و دوسـتداران طبیعت، چهارآبشخور 
در پناهگاه حیات وحش آران و بیدگل ساخته شد.

مدیر اداره حفاظت محیط زیست آران و بیدگل  گفت: 
این آبشـخورها با همکارى سـمن ها و انجمن هاى 
مردم  نهاد در بخش کویرات و شهر ابوزیدآباد در مدت 

یک هفته ساخته شده اند.
اللهیار دولتخواه افزود: براى سـاخت این آبشـخورها 
درحدود 500میلیون ریال از محل کمک هاى مردمى 
به عنوان نذر طبیعت و اعتبارات اداره محیط زیسـت 

شهرستان هزینه شده است. 

خبر

رئیس گروه بررســى محتواى آموزشــى و پرورشــى 
اداره کل آموزش و پــرورش اســتان اصفهان گفت: 
بر اســاس ابــالغ ســازمان پژوهــش و برنامه ریزى 
آموزشــى، اعتبارســنجى کتــب جدیدالتألیــف در 
102 عنــوان کتاب درســى رشــته فنــى و حرفه اى 
پایــه دوازدهم در اســتان اصفهــان در حــال انجام 

است.
معصومه خلیلى با اشــاره بــه اهمیت اعتبارســنجى 
کتاب هاى درســى و افزایش مشارکت استان اصفهان 
در این فرآیند مهم اظهار کرد: بر اســاس ابالغ سازمان 
پژوهــش و برنامه ریــزى آموزشــى، اعتبارســنجى 

کتب جدیدالتألیف در اســتان اصفهــان در حال انجام
است.

وى افزود: بیــش از 200 نفر از دبیران مجرب اســتان 
اصفهان با مؤلفان دفتر تألیف همکارى مى کنند.

رئیس گروه بررســى محتواى آموزشــى و پرورشــى 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با اشــاره 
به تنوع دروس در رشــته هاى فنــى و حرفه اى براى 
ادامه هر چــه بهتر فعالیت ها، ارتباط مســتمر و مؤثر با 
مدیران و مسئوالن پروژه اعتبارسنجى و هماهنگى ها 
و پشــتیبانى هاى ادارى و تیم اعتبارسنجى استان را از 

تمهیدات ضرورى دانست.

مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
بارش هاى هفته گذشته در شــمال و شمال شرق این 
استان باعث جمع آورى افزون بر 20 میلیون مترمکعب 

آب در طرح هاى آبخیزدارى این مناطق شده است.
منصور شیشه فروش بیان کرد: بیشــتر بارندگى ها در 
کاشــان، آران و بیدگل، اردستان، خور و بیابانک، نایین 

و نطنز بود.
وى افزود: بــارش ها منجــر بــه آب گرفتگى برخى 
واحدهاى مســکونى، تخریب زمین هاى کشاورزى، 
سیل بندها، معابر شهرى و برخى تأسیسات زیربنایى و 
همچنین 30 دهنه پل و جاده هاى ارتباطى در شهرستان 

هاى کاشان و آران و بیدگل شده است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اشاره 
به خســارت نزدیک به 700 میلیارد ریالى سیل ناشى 
از بارش هاى هفته گذشته اظهار کرد: بیشتر آسیب ها 
مربوط به زمین هاى کشــاورزى، جاده اى و ارتباطى 
است و مسئوالن در حال بررســى و جمع بندى نهایى 

هستند.
وى اضافه کرد: بارندگى هاى شــدید هفته گذشــته 
همچنین منجر به طغیان رودخانه هاى فصلى از جمله 
رودخانه گازرگاه کاشــان و وارد آمدن خســارت هاى 

فراوانى در این منطقه شد.

تجمیع 20 میلیون مترمکعب 
آب در حوضه هاى آبخیز

اعتبارسنجى کتب درسى پایه 
دوازدهم در حال انجام است

ادامه از صفحه 10
79- رأى شــماره 11943مورخه 1396/12/12 خانم زهراناصحى به شناســنامه شماره 23080کدملى 
1090228724 صادره نجف آبادفرزند محمود درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
134/10مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 7 فرعى از410 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
80- رأى شــماره 11944مورخــه 1396/12/12آقــاى حســین  نصراللهــى به شناســنامه شــماره 
1080011080کدملى 1080011080 صادره نجف آبادفرزند مرتضى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 134/10مترمربع قسمتى ازپالك شماره 7 فرعى از410 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
81- رأى شــماره 12004 مورخه 1396/12/13 آقاى رضا نوروزى به شناسنامه شماره 1080077571 
کدملى 1080077571 صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى درششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 
171 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 883 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
82- رأى شماره 12510مورخه 1396/12/27 آقاى محسن سلمانى زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 
783 کدملى 1091516316 صادره نجف آباد فرزند جعفر درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 71/80 
مترمربع قسمتى از پالك شماره812/2 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
83- رأى  شماره 12402 مورخه 1396/12/23 آقاى ابراهیم صادق نژاد به شناسنامه شماره 3519 کدملى 
4171562775صادره الیگودرز فرزند محمد نبى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 102/68 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
84- رأى شــماره 12236مورخه 1396/12/19 خانم عصمت ملک زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1052 کدملى 1090343485 صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت  106 متر 
مربع قسمتى ازپالك شــماره 1212/1 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
85- رأى شماره 2788 مورخه 1396/3/18 آقاى شــکرخدامهدى وند به شناسنامه شماره 421 کدملى 
4170518081صادره الیگودرز فرزند موسى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 199 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
86- رأى شــماره 12358 مورخه 1396/12/22 خانم فاطمه امیرى به شناســنامه شماره 808 کدملى 
1090974019 صادره نجف آباد فرزند رضاقلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 256/37 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 6 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
87- رأى شماره 12400مورخه 1396/12/23 آقاى نوراهللا عیدى وندى به شناسنامه شماره 219 کدملى 
5559437573 صادره کوهرنگ فرزند عیدى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 165/65 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
88- رأى شماره 12360مورخه 1396/12/22 آقاى سید مجیدموسوى صالحى به شناسنامه شماره 12275 
کدملى 1840110155صادره ایذه فرزند ســیدقدمعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 203/89 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
89- رأى شماره 12521 مورخه 1396/12/28 خانم فاطمه ابراهیم زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 
247کدملى 1090985509صادره نجف آباد فرزند اسماعیل درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 210/75مترمربع قسمتى ازپالك شماره 964 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
90- رأى شــماره 12521 مورخه 1396/12/28 آقاى ناصرپورهادى  نجف آبادى به شناســنامه شماره 
641کدملى 1090901968صادره نجف آباد فرزند عباسعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 210/75مترمربع قسمتى ازپالك شماره 964 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
91- رأى شــماره 12305 مورخه 1396/12/21 آقاى حســین حیدرى به شناســنامه شماره 44 کدملى 
4219410767 صادره دورود  فرزند حیدرعلى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 113/18 مترمربع 
قسمتى از پالك شــماره 1 فرعى از473 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
92- رأى شماره 12407 مورخه 1396/12/23 آقاى محمود احمدیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 858 
کدملى 1091144338 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درســه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیکباب 
خانه به مساحت 258/70 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 783 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 

(که باقسمتى ازکوچه متروکه تشکیل یک باب خانه رامیدهد)- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
93- رأى شــماره 12408 مورخه 1396/12/23 خانم مریم نادرى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 353 
کدملى 1286001013 صادره اصفهان  فرزند مصطفى درســه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیکباب 
خانه به مساحت 258/70 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 783 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 

(که باقسمتى ازکوچه متروکه تشکیل یک باب خانه رامیدهد)- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
94- رأى شــماره 12240 مورخه 1396/12/19 آقاى احمد ذکریا به شناســنامه شــماره 2365 کدملى 
1091260087صادره نجف آباد فرزند یداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 152/80 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 955 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
95- رأى شماره 15148 مورخه 1395/12/11 خانم الهه عباسیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 1374 
کدملى 1091147507 صادره نجف آباد فرزند رحیم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 135/80 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 959 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
96- رأى شــماره 11787 مورخه 1396/12/7 آقاى حسن نیک اندرز به شناســنامه شماره 630 کدملى 
6219244419 صادره فریدن فرزند اکبر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211/50 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملــک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى 

غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
97- رأى شــماره 11910 مورخه 1396/12/10 آقاى مهدى صورت به شناسنامه شماره 19508 کدملى 

4722368457 صادره کربال فرزند حسن درششدانگ یک باب خانه به مساحت 228/15 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 768 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
98- رأى شــماره 12364 مورخه 1396/12/22 خانم فروزان خدادادئى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1091160988 صادره نجف آباد فرزند اسداهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 150 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 4 فرعى از15 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
99- رأى شــماره 12363 مورخه 1396/12/22 آقاى مجتبى رستگارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
628 کدملى 1091099502 صادره نجف آباد فرزند حسن  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 150 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 4 فرعى از15 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
100- رأى اصالحى شماره 6308 و6309مورخه 1396/6/27 پیرورأى شماره   14361 و14362مورخه 
1395/11/25 آقاى سعید نجفیان نجف آبادى  وخانم وحیده صفرنوراله نجف آبادى که دررأى قبلى پالك  
وقطعه اشتباها 647و4 ذکرشــده که اصالح مى گردد  به پالك 624 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان رأى 
صادره قبلى بارعایت اصالحات فوق قابل اجرامى باشــد--- رأى شــماره 11656 مورخه 1396/12/5 
پیرورأى اصالحى شماره 7376مورخه 1396/8/9آقاى حمیدرضا فاضل نجف آبادى که دررأى قبلى اشتباها 
قطعه 7ومساحت 149/01 ذکرشده که اصالح مى شود به قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان ومساحت 164/60 
رأى صادره قبلى بارعایت اصالحات فوق قابل اجراست. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/02/17 تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 1397/03/01 م الف:562 حسین زمانى- رئیس ثبت اسناد وامالك نجف آباد /2/401 
احضار

شماره درخواست: 9710460363300001 شماره پرونده: 9709980363300100 شماره بایگانى شعبه: 
970100 در پرونده کالسه 970100 د 14 شــعبه چهاردهم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
آقاى سید على طاهریان قهفرخى فرزند سید محمد شکایتى علیه آقاى امید انشت کلشترى فرزند حسین 
دائر بر توهین- تهدید (از طریق ارسال پیامک) مطرح نموده که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردیده؛ 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشــد حســب ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى ایران مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود تا متهم از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک 
ماه به شعبه  مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت پاسخگوئى به اتهامات وارده و دفاع از 
خود حاضر گردد؛ در صورت عدم حضور، دادسرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 3104 محمدى 

اصفهانى- دادیار شعبه 14 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 1) /2/361
احضار

شماره درخواست: 9710460363300002 شماره پرونده: 9509980363301423 شماره بایگانى شعبه: 
951435 در پرونده کالسه 951435 د 14 شــعبه چهاردهم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
خانمها قمرالزمان سادات عامرى فرزند سید نعمت اله و یاســمن منتج فرزند عزیزاله شکایتى علیه خانم 
معصومه اسکندرى پور فرزند کاظم دائر بر هتک حیثیت از طریق انتشار عکس از طریق سامانه هاى رایانه 
اى از مصادیق ماده 17 قانون جرایم رایانه اى مطرح نموده که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردیده؛ 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشــد حســب ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى ایران مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود تا متهم از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک 
ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت پاسخگوئى به اتهامات وارده و دفاع از 
خود حاضر گردد؛ در صورت عدم حضور، دادسرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواه د نمود. م الف: 3103 محمدى 

اصفهانى- دادیار شعبه 14 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 1) /2/362
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460363200003 شماره پرونده: 9609980363200705 شماره بایگانى شعبه: 
960710 در پرونده 960710 شعبه 13 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان شکایت آقاى احسان 
هادى علیه آقاى حسین احمدى دائر بر توهین و مشارکت در ایراد صدمه بدنى عمدى، مطرح نموده است 
که در جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردیده. نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشد. حسب ماده 
174 قانون ایین دادرســى کیفرى 1392 مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم 
از تاریخ نشر اگهى به مدت یک ماه  به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت پاسخ 
گویى به اتهام وارده و دفاع از خــود حاضر گردد. در صورت عدم حضور، دادســرا تصمیم مقتضى را اتخاذ 
خواهد نمود. م الف: 3068 جعفرى- دادیار شعبه 13 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع 1) /2/363
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460363200002 شماره پرونده: 9609980363201525 شماره بایگانى شعبه: 
961538 در پرونده 961538 شعبه 13 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان شکایت آقاى محسن 
اعمادى نسب علیه حسین حدادیان و بنفشــه حدادیان فرزند حسین دائر بر توهین و تهدید و افتراء، مطرح 
نموده است که در جهت رسیدگى به این شــعبه ارجاع گردیده. نظر به این که متهمین مجهول المکان بوده 
حسب ماده 174 قانون ایین دادرسى کیفرى 1392 مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود 
تا متهمین از تاریخ نشر اگهى به مدت یک ماه به شــعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود 
جهت پاسخ گویى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردند. در صورت عدم حضور، دادسرا تصمیم مقتضى 
را اتخاذ خواهد نمود. م الف: 3071 جعفرى- دادیار شعبه 13 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

اصفهان (مجتمع 1) /2/364
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139604002004000918/1 شــماره بایگانى پرونده: 9603566/2 شــماره ابالغیه: 
139705102004000215 آگهى ابالغ اجرائیه کالســه: 9603566 بدینوســیله بــه آقایان 1) علیرضا 
کالنترفیوج 2) مجید کالنترفیوج و خانم مهناز کالنترفیوج وراث مرحوم حســین کالنتر فیوج بدهکاران 
پرونده ساکنین: اصفهان اصفهان خیابان هاتف کوى نمکى کوى شهید درصافچى پالك 4 که برابر گزارش 
مأمور مربوطه امکان ابالغ واقعى میسر نگردیده که برابر سند رهنى شــماره 26955- 94/6/4 تنظیمى 
در دفترخانه اسناد رسمى شماره 147 اصفهان، بســتانکار بانک پارسیان، مبادرت به صدور اجرائیه کالسه 
فوق را نموده که برابر آن مبلغ 1/753/750/000 ریال اصل بدهى و مبلغ 429/164/247 ریال بابت سود 
و مبلغ 620/202/851 ریال خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 96/9/26 و مبلغ روز شمار خسارت تاخیر تادیه 
از قرار روزانه 1/681/678 ریال تعیین شــده که از تاریخ مذکور به بعد  تا زمان تسویه نهایى مورد محاسبه 
خواهد بود همچنین حق الوکاله و هزینه هاى قانونى مطابق مقررات مربوطه مى باشــد. لذا طبق ماده 19 
آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مراتب فقط یک نوبت در روزنامه ....... چاپ اصفهان جهت اطالع شما 
درج و منتشر و از زمان درج در روزنامه اجرائیه ابالغ شده محسوب مى گردد و چنانچه ظرف مدت مقرر در 
ماده 34 اصالحى قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام 

ننمائید بنا به تقاضاى بســتانکار پس از ارزیابى تمامى مورد وثیقه (ششدانگ عرصه و اعیان خانه بشماره 
صفر فرعى از شش هزار و دویست و هفتاد اصلى بخش 3 حوزه ثبت شمال اصفهان) و قطعیت آن، حداکثر 
ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابى و با برگزارى مزایده نســبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق 
دولتى اقدام خواهد شد و جز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 3228 رئیس اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /2/365
ابالغ رأى

شماره دادنامه:  9609970353602268 شــماره پرونده: 9509980362800035 شماره بایگانى شعبه: 
961305 شاکى: خانم منیژه رفعتى زنگى فرزند شکیل آقا به نشــانى اصفهان- اصفهان شهرك ولیعصر 
خ استاد شهریار اف 522 پ متهم: آقاى محسن رفیعى به نشانى اصفهان- اصفهان کارویه ك ش حسن 
جهانگیرى 7 اتهــام: کیف زنى رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى محســن رفیعى دائــر بر کیف قاپى و 
سرقت گوشى حسب شــکایت خانم منیره رفعتى با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکیه کیفرخواست 
صادره، عدم حضــور متهم جهت دفاع از خود علیرغم ابالغ قانونى بزه انتســابى محــرز و در اجراى ماده 
657 ق م ا مصوب 75 متهم به تحمل سه ســال حبس و 74 ضربه شالق و رد اموال مسروقه یک دستگاه 
گوشى با ارائه کارتش، سیصد هزار تومان وجه نقد یک عدد ساعت مچى در حق شاکى محکوم مى گردد 
راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و ســپس قابل تجدیدنظر 
خواهى در شعب تجدیدنظر استان مى باشد. م الف: 3091 زاهدى فر- رئیس شعبه 110 دادگاه کیفرى دو 

اصفهان /2/366
ابالغ رأى

شعبه 52 شــوراى حل اختالف کالســه پرونده: 961011 شــماره دادنامه: 9609976805202032- 
96/11/18 خواهان: عباسعلى شاهین دژ اصفهان رباط سوم فرعى 13 پ 85 خوانده: خانعلى رئوفى: مجهول 
المکان مطالبه ى: مبلغ 10/000/000 ریال بابت چک به شماره 413972 به انضمام مطلق خسارات با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى عباسعلى شاهین دژ به طرفیت خانعلى رئوفى به خواسته 
مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه چک به شماره 413972 عهد بانک صادرات بانضمام مطلق خسارت 
قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده 
على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام 
اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى 
رسد که مستندا به مواد 313. 310 قانون تجارت و 519. 515. 198 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 
واحده قانون استفساریه به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 215/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و هزینه نشر 
آگهى طبق تعرفه ى قانونى خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 95/2/30 لغایت اجراى حکم 
که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 3055 شعبه 52 حقوقى  شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/368
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426805200064 شــماره پرونــده: 9609986805200914 شــماره بایگانى 
شــعبه: 960914 بموجب درخواســت اجراى حکــم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9609976805202024 محکوم علیه محمود ورمحمودى فرزند اصغر نشــانى: مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 163/000/000 میلیون  ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/307/500 ریال بابت 
هزینه هاى دادرســى و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى و حق الوکاله وکیل آزاده معین نجف آبادى 
فرزند اســداله نشــانى: اصفهان- نجف آباد- نجف آباد خ امام روبروى بانک مهر طبــق تعرفه قانونى و 
خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 1394/4/7 و 1396/7/5 و 1394/4/10 لغایت اجراى حکم و نیم عشر 
اجرایى. مشخصات محکوم له: فاطمه معینى نجف آبادى فرزند ابراهیم نشانى: استان اصفهان- شهرستان 
نجف آباد- شــهر نجف آباد- خ 17 شــهریور- خ بهمن- پ1. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشــت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقــال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 3095 شــعبه 52 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /2/369
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426805300043 شــماره پرونــده: 9609986805300368 شــماره بایگانى 
شــعبه: 960368 و 410/96 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه مربوطه 
9609976805301650 محکوم علیه پریسا بهمنى نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
43/800/000 ریال بابت اصل خواسته چک به شماره هاى 535628 و 535627 و 535625  مبلغ 732/500 
ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل جمشید شریفى فرزند حسن نشانى: استان اصفهان- شهرستان 
فریدن- بویین و میاندشــت خیابان قدس کوچه دى پالك 4 کدپستى 8565153315 و هزینه هاى نشر 
اگهى 120/000 ریال و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 91/11/30 و 91/9/30 و 
91/5/30 تا تاریخ اجراى حکم و نیم عشر اجرایى. مشــخصات محکوم له: شرکت اصفهان صنعت پخت 
به هیئت مدیره ى: 1- علیرضا زینلى فردرنانى فرزند حسن نشانى: اصفهان- خ امام خمینى ورودى خانه 

اصفهان مجتمع نور ط 2 واحد 202، 2- غالمرضا زینلى فردرنانى فرزند حســن نشانى: اصفهان- خ امام 
خمینى ورودى خانه اصفهان مجتمع نــور ط دوم و 202، 3- على رضائى کوجانى فرزند عباس نشــانى: 
اصفهان- اصفهان خ امــام خمینى ورودى خانه اصفهان مجتمع نــور ط دوم و 202. محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (مــاده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب 
هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو 
یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 3109 شعبه 53 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/370
احضار متهم

آقاى سعید پورعزیزى فرزند محمدعلى در پرونده شماره 961918 این شعبه به اتهام مزاحمت تلفنى موضوع 
شکایت خانم خدیجه موسوى فرزند سعید تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله براساس ماده 174 قانون 
آئین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود که در ساعت 8/30 مورخ 97/4/10 در شعبه اول دادگاه عمومى 
باغبهادران جهت رســید گى به اتهام خود حاضر گردید. نتیجه عدم حضور موجــب اتخاذ تصمیم قانونى 
خواهد بود. م الف: 214 عرب سعیدى- رئیس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى بخش باغبهادران /2/383

مزایده
شماره درخواســت: 9710463742200002 شــماره پرونده: 9309983742200004 شماره بایگانى 
شــعبه: 930133 احتراما نظر به اینکه در پرونده کالســه 930133 این اجرا به موجب نیابت ارســالى از 
شــعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى فالورجان به کالســه 930298 محکوم علیه حمید پر 
گر چرمهینى محکوم به پرداخت مبلغ 49/050/000 ریال بابت نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت 
محکوم گردیده اســت در این خصوص یک قطعه زمین واقع در چرمهین بلوار امام خمینى کوچه صاحب 
الزمان پالك 2 روبروى ســوپر مارکت امینى توقیف گردیده اســت که مشــخصات ملک طبق نظریه 
کارشناسى بدین شرح مى باشد: ملک مورد نظر عبارتســت از: یک قطعه زمین محصور که طبق قولنامه 
عادى مورخ 69/1/20 به نام آقاى اصغر امینى و قولنامه عادى مــورخ 1367/10/2 دو دانگ به نام خانم 
مینا امیریان بوده مالکین سه دانگ از ششــدانگ این پالك را طبق قولنامه عادى مورخ 81/5/25 به مبلغ 
45/000/000 ریال به آقاى محمد شــهیدى فروخته و سه دانگ از ششدانگ دیگر را در تاریخ 93/5/4 به 
مبلغ 1/400/000/000 ریال به آقاى حمید پرگر واگذار گردیده اســت الزم به ذکر اســت که ششدانگ 
مساحت تقریبى زمین به مساحت 840 مترمربع مى باشد که در حال حاضر تفکیک نشده است و هیچگونه 
مستحدثاتى در آن وجود ندارد. با توجه به مراتب باال و جمیع جهات موثر و قیمت روز و بررسى هاى الزم سه 
دانگ از ششدانگ قطعه مزبور که متعلق به آقاى حمید پرگر مى باشد به مبلغ 1/300/000/000 ریال معادل 
یکصد و سى میلیون تومان ارزیابى گردیده است که قیمت پایه مزایده مى باشد. این اجرا در نظر دارد سهم 
آقاى حمید پرگر از ملک فوق الذکر را در مورخ 1397/03/13 راس ساعت 9 از طریق مزایده به فروش رساند. 
طالبین مى توانند ســه روز قبل از برگزارى مزایده به این اجرا مراجعه تا شرایط بازدید از ملک فراهم شود. 
مزایده از قیمت پایه شروع و برنده مزایده شخص یا اشخاصى خواهند بود که باالترین قیمت پیشنهادى را 
داده و ده درصد از مبلغ را به حساب سپرده دادگاه باغبهادران نزد بانک ملى واریز نمایند. م الف: 213 اجراى 

احکام مدنى دادگاه عمومى  بخش باغ بهادران /2/384 
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 961636 خواهان اردوان عباسى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت علیرضا 
حاج حیدرى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 97/4/16 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان ســجاد، اول خیابان ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان 
صبا پالك 57 کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 6 شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 3097 شعبه 6 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /395 /2
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 961637 خواهان اردوان عباسى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت بهمن 
نعمتى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 97/4/16 ساعت 10 صبح تعیین گردیده با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا پالك 
57 کدپستى 8165756441 مجتمع شــوراى حل اختالف اصفهان شعبه 6 شوراى حل اختالف  اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 3108 شــعبه 6 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /2/396
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 961638 خواهان اردوان عباسى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت بهمن 
نعمتى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 97/4/16 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا پالك 
57 کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 

3106 شعبه ششم  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /2/397

ساسان اکبرزاده
به مناسبت 17 اردیبهشت سالروز تشکیل بسیج سازندگى، 
مسئول بسیج سازندگى استان اصفهان در جمع خبرنگاران به 

تشریح فعالیت هاى انجام شده و برنامه هاى آینده پرداخت. 
سرهنگ احسان اله رضاپور گفت: بسیج سازندگى در سال 79 
با تدبیر و دستور رهبر معظم انقالب تأسیس شد تا در قالب یکى 
از سازمان ه اى سپاه، به منظور پر کردن اوقات فراغت جوانان 
و دانش آموزان و خدمات رسانى به مناطق محروم فعالیت کند 

و فرهنگ جهادى فراموش نشود. 
وى با بیان اینکه ابتدا گروه هاى جهادى تشکیل و در راستاى 
محرومیت زدایى و خدمات رسانى فعالیت شد گفت: با تقویت 
سازمان بسیج سازندگى و براساس مصوبه مجلس، سازمان 
بسیج سازندگى به عنوان دستگاه اجرایى شناخته شده و براى 
کمک به دولت، به اجراى پروژه ها پرداخت. البته در این راستا 
بسیج سازندگى اجراى پروژه هاى عام المنفعه و غیرانتفاعى در 
مناطق محروم را عهده دار بوده و براى کسب سود تاکنون وارد 
اجراى هیچ پروژه اى نشده است و پروژه هایى را اجرا مى کند 
که بخش خصوصى توان اجراى آنها را در مناطق محرومى 

چون پشتکوه فریدونشهر نداشته باشد. 
مسئول بسیج سازندگى استان اصفهان اظهار کرد: در سال 
گذشــته 30 هزار نفر در قالب 400 گروه جهادى به  مناطق 
محروم استان و فرا استان اعزام شده اند و بیش از سه میلیارد 
تومان پروژه هاى عمرانى با بهــره گیرى از کمک خیرین 

همچون ساخت مسکن، بازسازى و ساخت مدرسه، اصالح 
قنوات، شبکه هاى آبرسانى روستایى، پروژه هاى فرهنگى 

و اشتغالزایى و... را به انجام رساندند. 
سرهنگ رضاپور افزود: در بخش پروژه هاى اقتصاد مقاومتى، 
سال گذشته با پرداخت هفت میلیارد و 200 میلیون تومان 
تسهیالت اقتصاد مقاومتى 700 طرح راه اندازى شد که براى 

1100 نفر اشتغالزایى به همراه داشت. 
وى با بیان اینکه از نظر ما همه مردم، بســیجى هستند به 
پرداخت تسهیالت به متقاضیان براى فعالیت در طرح هاى 
اقتصاد مقاومتى اشاره کرد و گفت: براى کمک به راه اندازى 
طرح هاى اقتصاد مقاومتى و دریافت تسهیالت، متقاضیان 
مى توانند با تشکیل پرونده، از سقف پنج تا 15 میلیون تومان 
تســهیالت براى فعالیت در طرح ها در عرصه هایى چون 
پرورش شترمرغ، بلدرچین، پرورش ماهى، زنبور عسل، قارچ 
خوراکى، کشت زعفران، ایجاد گلخانه، گیاهان دارویى، دام 

سبک و سنگین، صنایع تبدیلى و... استفاده کنند. 
مسئول بسیج سازندگى استان اصفهان از اجراى 128 پروژه 
محرومیت زدایى با یک میلیارد و 200 میلیون تومان از محل 
اعتبارات قرارگاه خاتم در سراسر اســتان اصفهان در سال 
گذشته خبر داد و گفت: بســیج سازندگى استان اصفهان در 
بخش کشاورزى و منابع طبیعى 10 هزار هکتار از بیابان هاى 
استان را با کاشــت دو میلیون اصله نهال، بیابان زدایى کرد. 
همچنین سال گذشته پروژه انتقال پساب تصفیه خانه شمال 

اصفهان به منطقه دشت سجزى با احداث 15 کیلومتر کانال 
خاکى عملیاتى شد و ما رتبه اول در بیابان زدایى در کشور را 

به دست آوردیم. 
ســرهنگ رضاپور اظهار کرد: ما آمادگــى داریم هر زمان
 دستگاه هاى دولتى نیاز بدانند به کار ورود کنیم و فعالیت هاى 
اثربخشى داشته باشیم. همچنان که سال گذشته در مبارزه 
با آنفلوآنزاى حاد پرندگان، 5608 نفر روز در 11 نقطه آلوده 

فعالیت داشتیم. 
وى خاطرنشــان کرد: الزمه ورود به طرح هــاى اقتصاد 
مقاومتى، آموزش بوده و براین اساس نزدیک به 18 هزار و 
628 نفر آموزش داده شدند که این آموزش ها باید مورد تأیید 
سازمان جهاد کشاورزى و آموزش فنى و حرفه اى استان باشد. 
سرهنگ رضاپور که به عنوان نماینده سپاه صاحب الزمان (عج) 
استان اصفهان یک روز پس از وقوع زلزله کرمانشاه، در محل 
حضور یافته بود گفت: درپى جلساتى که برگزار شد، روستاهاى 
استان کرمانشاه بین 32 سپاه استانى کشور تقسیم شد و سه 
روستاى مرکز دهستان پشت تنگ شهر سرپل ذهاب با 400 
خانوار در قالب 1500 نفر جمعیت به سپاه صاحب الزمان(عج) 
استان اصفهان واگذار شد که ما نیز با اهداى چادر، پتو و وسایل 
گرمایشى، خانواده ها را پناه داده و سپس با کمک هاى مردمى 
که 500 کانکس به منطقه اعزام شــده بود توانستیم زلزله 
زدگان را اسکان دهیم. این درحالى بود که 300 نفر از نیروهاى 
بسیج سازندگى در احداث سرویس بهداشتى، حمام و... نقش 

داشته اند. همچنین در ایام تعطیالت نوروز ما با انبوه متقاضیان 
براى اعزام به مناطق زلزله زده مواجه شدیم و حدود هزار نفر به 

صورت خودجوش براى کمک به مردم اعزام شدند. 
وى به نامگذارى امسال و حمایت از کاالهاى ایرانى هم اشاره 
کرد و گفت: کارگروهى از اساتید و نخبگان براى سیاستگذارى 
در خصوص حمایت از کاالهاى ایرانى تشکیل شده و برنامه 

هایى را هم اجرایى خواهیم کرد. 
مسئول بسیج سازندگى استان اصفهان با بیان اینکه رویکرد 
ما در سال جارى فعالیت در مباحث کشاورزى، آب و اشتغال 
روستایى است گفت: امسال با رویکرد فرهنگسازى در مصرف 
کاالهاى ایرانى فعالیت کرده و منابع را به سوى آموزش کسب 

و کار و حمایت از تولید داخلى سوق مى دهیم. 
ســرهنگ رضاپور مى گوید: با رونق فرهنــگ جهادى در 
مناطق روستایى، سعى داریم گروه جهادى را با مردم همان 
روستا در قالب «کار براى مردم با مردم» با استفاده از ظرفیت 

و جغرافیاى هدف مدنظر قرار دهیم و ســه تا پنج سال همه 
نیازهاى روســتا را برطرف کرده و بعد فعالیت در روستایى 

دیگر را آغاز کنیم. 
وى با بیان اینکه گروه هاى جهادى براســاس سطح بندى 
به سه سطح ویژه، فعال و عادى تقسیم شده اند گفت: طرح 
هجرت هم مخصوص پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان 
در فصل تابستان است که دانش آموزان طى دو ماه فروردین 
و اردیبهشت ثبت نام و در طول تابستان در راستاى بازسازى، 
تعمیر و بهسازى مدارس در زمینه هاى مختلف، فعالیت مى 
کنند که هم نوعى مهارت آموزى و هم گسترش فرهنگ کار 
و تالش است و آماده ورود به گروه هاى جهادى خواهند شد. 
مسئول بسیج سازندگى استان اصفهان گفت: با توجه به منابع 
در نظر گرفته شده قرارگاه خاتم، ما امسال پیشنهاد اجراى 140 
پروژه را با رویکرد کشاورزى، آب و اشتغال روستایى داده ایم 

که امید است اجرایى شود.

 ورود بسیج سازندگى اصفهان
 به 140 پروژه
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معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
جمعیت آمارى ماماهاى اســتان در حال افزایش است و 
اکنون تعداد ماماهاى اســتان بیش از 2500نفر است و با 
توجه به نقشه سرآمد استان، این آمار در حال افزایش است تا 
خدمات ویژه اى را براى برقرارى سالمت مادران ارائه کند. 
کمال حیدرى با بیان اینکه امروز جایگاه ماماها و ارتباط آنها 
با بخش هاى مختلف جامعه قابل تأمل است، افزود: ماماها 
در بیمارســتان ها و درمانگاه ها و مراکز بهداشتى استان 
خدمات درمانى را به بیماران ارائه مى کنند و در استحکام 
ستون زندگى خانواده و برقرارى سالمت جسمى و روانى 
آنها جایگاه ویژه اى دارند و بى شــک جامعه نیز ارزش و 

جایگاه ماماها را خواهد شــناخت. وى گفت: این قشــر از 
جامعه پزشکى در برقرارى سالمت مادران در زمان باردارى 
و زایمان و پس از زایمان خدمات ارزشمندى را ارائه مى کنند 
و استان اصفهان در این بخش نیز از شاخص هاى ارزنده 

اى برخوردار است.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تأکید کرد: 
مشاوره با زنان باردار، آماده کردن آنها براى فرزندپرورى و 
بهداشت بارورى، انجام مراقبت هاى باردارى و کالس هاى 
آموزشى، از وظایف کلیدى ماماهاى استان اصفهان است 
که در مراکز بهداشــتى و مطب ها در راستاى اجراى طرح 

تحول سالمت زنان باردار ارائه مى شود.

معاون فرهنگى و هنرى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
اســتان اصفهان گفت: نخستین جشــنواره استانى تئاتر 
خیابانى طنز دفاع مقدس پاتک، از شهریورماه سال گذشته 
و با پیشنهادى که از سوى ناحیه بسیج و اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمى شهرستان فالورجان ارائه شد، کلید خورد.

پرویز طاهرى اظهار کرد: انتظار داشــتیم این جشنواره 
در ســطح ملــى برگزار شــود، اما بــه دلیــل اینکه در 
دســتورالعمل هاى وزارتخانه ارشــاد این امکان میسر 
نبود، پس از رایزنى هایــى که با وزارت ارشــاد کردیم، 
مجوز برگزارى این جشنواره را به صورت استانى دریافت 
کردیم. وى ادامه داد: پس از فراخوانى که اواسط آذرماه 

سال گذشته منتشر شــد،60 اثر براى حضور در جشنواره 
اعالم آمادگى کردند که پس از بررسى هاى اولیه، 17 اثر 
به بخش بازبینى راه پیدا کرد و پس از بازبینى و بررســى 
هیئت داوران، در نهایت 9 اثر به عنوان اثرهاى نهایى براى 

شرکت در مسابقه انتخاب شدند. 
معــاون فرهنگى و هنــرى اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى اســتان اصفهان عنوان کرد: این جشنواره 19و 
20 اردیبهشت ماه برگزار مى شود و آیین اختتامیه آن هم 
21 اردیبهشت ماه در سالن شهداى هنرمند اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمى شهرستان فالورجان با حضور گروه هاى 

راه یافته به جشنواره  برگزار مى شود.

فعالیت بیش از 2500 ماما 
در استان

برگزارى جشنواره تئاتر 
خیابانى طنز دفاع مقدس 

دفن الشه 10هزار مرغ 
رها شده در اردستان

رئیس شبکه دامپزشکى اردستان گفت: پس از اطالع 
از رها شدن الشه ده هزار مرغ، نسبت به دفن بهداشتى 

آنها اقدام شد.
میثم اسـتکى افزود: با توجه به گزارش هاى واصله به 
این شبکه مبنى بر تخلیه و رهاسازى انبوهى از تلفات 
مرغ گوشـتى در نواحى مختلف شهرسـتان، در اسرع 
وقت کارشناسـان این شـبکه به محل هاى مورد نظر 

عزیمت و نسبت به بررسى موضوع اقدام کردند.
وى تصریـح کـرد: در همیـن راسـتا، تعداد پنـج مورد 
رهاسازى صورت گرفته بود که حجم تقریبى تلفات در 
حدود ده هزار قطعه برآورد شـد و با توجه به حساسیت 
موضوع و خطـر جدى رخ داده براى بهداشـت جامعه، 
شـبکه دامپزشـکى با تشـکیل یک گـروه تخصصى 
پیگیرى، نسـبت بـه کاوش هـاى الزم بـراى ردیابى 
منشـأتلفات، شناسـایى متخلفـان و همچنیـن دفـن 

بهداشتى اقدام کرد. 

افزایش 15 درصدى نرخ 
بلیت اتوبوس 

الیحـه افزایش 15 درصـدى نرخ بلیت هاى شـرکت 
واحـد اتوبوسـرانى اصفهـان و حومه در جلسـه دیروز 

شوراى اسالمى شهر اصفهان به تصویب رسید.

جریمه 10میلیارد ریالى 
قاچاقچیان طال

قاچاقچیان طـال در اصفهان بیـش از  ده میلیارد ریال 
جریمه نقدى شدند.

مدیـرکل تعزیـرات حکومتى اسـتان اصفهـان گفت: 
اداره کل اطالعات این استان، با دریافت گزارش هاى 
مردمى، دو نفر قاچاقچى را با یک کیلو و 809 گرم طال 
شناسـایى کرد و پرونـده تخلف در شـعبه6بدوى این 
استان رسـیدگى و حکم به جمع آورى محموله کشف 

شده به نفع دولت صادر شد.
غالمرضا صالحى افزود: متهم ردیف اول این پرونده به 
پرداخت بیش از سه میلیارد و 991 میلیون ریال و متهم 
ردیف دوم هم به پرداخت شش میلیارد و 983 میلیون 
ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت محکوم شدند.

ضلع شرقى میدان استقالل 
مسدود مى شود

ضلع شـرقى میدان اسـتقالل بر روى خودروها بسته 
مى شود.

معاون عمران شهرى شهردار اصفهان گفت: به دلیل 
ساخت بخشى از عرشـه پل قطار شهرى، ضلع شرقى 

میدان استقالل به مدت یک ماه بسته است.
ایرج مظفر با بیـان اینکه رانندگان براى دسترسـى به 
ضلع شمالى میدان اسـتقالل باید از مسـیر جایگزین 
اسـتفاده کنند، افـزود: تقاطع پـل شـهیدان امینى در 
خیابـان امام خمینـى(ره) به عنـوان مسـیر جایگزین 

انتخاب شده است.
وى با اشـاره بـه اینکه اجـراى طرح پل قطار شـهرى 
به عهده سـازمان قطار شـهرى اسـت، گفت: اجراى 
450 متر از این پل به دلیل قرار گرفتن  محدوده طرح 
مجموعه پل هـا و میدان اسـتقالل به عهـده عمران 
شـهرى اسـت که هم اکنون 50 درصد این طرح اجرا 

شده است.

آبگیرى 
دریاچه نمک جرقویه علیا

بارش هاى اخیر ، بعد از سال ها موجب آبگیرى دریاچه 
نمک جرقویه علیا شد.

حسـین بهزادفر، بخشـدار جرقویه علیا گفت: دریاچه 
نمک جرقویه علیا 160 هکتار وسعت دارد که در سال 
هاى گذشته 70 درصد آن رو به خشـکى رفته بود، اما 
هم اکنون با بارندگى هاى اخیر، نزدیک به 90 در صد 

دریاچه  براى برداشت نمک احیا شده است.
وى ادامه داد: دریاچه نمک جرقویه علیا یکى از معادن 
زایشى نمک است که نمک آن براى مصارف صنعتى، 

دامى و خوراکى استحصال مى شود.

خبر

ساسان اکبرزاده
در مراســمى با حضور مسئوالن کشــورى و استانى، از 
حدود 50 صادرکننده نمونه استان اصفهان با اهداى لوح 

و تندیس قدردانى و تجلیل شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس ســازمان 
توســعه تجارت ایران در این مراســم گفت: ما در سال 
گذشته، 47 میلیارد دالر صادرات غیرنفتى داشتیم که این 
میزان نسبت به سال 95، شش و نیم درصد رشد نشان 
مى دهد. این در حالى است که میزان صادرات غیرنفتى 
در فروردین ماه سال جارى، رشد 15 درصدى دارد و امید 
است بتوانیم به اهدافمان در برنامه ششم که دستیابى به 

رشد سالیانه 21/7 درصد است برسیم.
مجتبى خسروتاش افزود: براساس گزارشات ارسالى از 
23 استان کشور که فعًال استان اصفهان جزو آنها نیست، 
ما در سال جارى هشت میلیارد دالر راه اندازى پروژه هاى 

صادراتى خواهیم داشت.
وى با برشمردن تراز تجارى منفى و مثبت در بخش هاى 
مختلف صنعت، معدن و... گفت: در صادرات غیرنفتى باید 
ظرفیت سازى ها منظم صورت بگیرد و جدا از بازاریابى، 
ظرفیت سازى داخلى بسیار مهم است و امیدواریم در سال 

جارى ظرفیت هاى صادراتى افزایش یابد.
خسروتاش با بیان اینکه ما باید گوش شنوا داشته باشیم و 
در اینگونه جلسات از نقدها استقبال کنیم، افزود: شرایط 
پیش آمده اخیر در بازار ارز باعث شد سیاست جدید ارزى 

از سوى معاون اول رئیس جمهور مطرح و ابالغ شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صادرکنندگان 
امروز براى صادرات نگرانى نداشته باشند. این در حالى 
است که واحدهاى دولتى نیازمند ارز از طریق سامانه نیما 
اقدام کرده و صادرکنندگان بخش خصوصى هم از محل 

واگذارى اظهارنامه مالیاتى اقدام مى کنند.
■■■ 

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه انسانى استاندار 
اصفهان نیز با بیان اینکه نــگاه مدیران باید تحول خواه 
باشــد، گفت: ما قانون کم نداریم و بــا نگاه تحول خواه 
مدیران مى توان معضالت را در بخش تولید و صادرات 
برطرف کرد ولى باعث تأسف اســت که امروز نگاه به 
اقتصاد مطلوب نیست و برنامه اى براى صادرات نداریم.

محمدعلى شــجاعى اظهار کرد: امروز دنیا محل رقابت 
و مسابقه براى دســتیابى به بازارهاى جدید است و باید 
بدانیم ارائــه آمارها دردى دوا نمى کنــد و معتقدم تا هر 

کسى در جاى خود نباشد کار به سرانجام نخواهد رسید.
وى تنها نسخه درمان اقتصاد را فعالیت بخش خصوصى 
دانست و گفت: اصوًال مدیر دولتى در پى حفظ موقعیت 
موجود است، اما بخش خصوصى تحول خواه و در رقابت 
اســت و مى خواهد برنده باشــد چون بخش خصوصى 
انگیزه کســب درآمد دارد که در سیستم دولتى اینگونه 
نیست. بنابراین ما همواره سعى مى کنیم به عنوان بخش 
دولتى راه را باز کنیم و آمادگى داریم بتوانیم با هم افزایى، 

کمک گر باشیم.

معاون استاندار اصفهان مى گوید: فعاالن اقتصادى استان 
اصفهان، شخصیت تأثیرگذارى در اقتصاد کشور دارند 
و امید است با سیاســت هاى دولت در چارچوب مقررات 
کشور و هم افزایى بخش خصوصى و نمایندگان، بتوانیم 
شاخص اقتصادى را رصد کرده و در بخش صادرات رشد 
کنیم و شاهد شکوفایى بیش از گذشته استان اصفهان 

باشیم.
■■■ 

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان هم در این مراسم 
گفت: فعاالن اقتصادى با مشکالت فراوان صادرات انجام 
مى دهند تا اقتصاد کشور مقاوم و پویا باشد و تحریم هم 
نتواند تأثیرگذار باشــد ولى علیرغــم اینکه رهبر معظم 
انقالب بارها بر صادرات غیرنفتى تأکید دارند اما متأسفانه 

ما در سال گذشته شاهد واردات بودیم.
حجت االسالم و المسلمین سید ناصر موسوى الرگانى 
افزود: ما به صادرکنندگان وعده جایزه صادراتى دادیم، 
ولى نه تنها جایزه صادراتى نداده ایم، بلکه پولى را هم که 
داده بودند پرداخت نکرده ایم و با این وضع راه به جایى 

نمى بریم.
وى ادامه داد: امروز ســنگ قبر به صــورت قاچاق وارد 
کشور مى شــود و ما از ســنگبرى هاى داخلى 9 درصد 
ارزش افزوده مى گیریم، در حالى که در کشورهاى داراى 
رکود، بسته هاى حمایتى در نظر گرفته مى شود اما ما در 
اصفهان متأسفانه ســختگیرى کرده و صد برابر دیگر 
استان ها فشــار وارد کرده ایم که موجب سرمایه گریزى 

و از دستن رفتن اشتغال شده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان یکى از راه هاى 
برون رفت از این مشــکالت را ممنوع کــردن واردات 
دانست و گفت: براى رونق تولید و صادرات، باید دست 
وارد کننده قطع شــود که البته برخى واردکنندگان مافیا 
هستند. وى آنگاه این ســئوال را مطرح کرد که چرا در 

کشور فقط یک نفر باید گندم وارد کند؟
حجت االسالم و المسلمین موسوى الرگانى با بیان اینکه 
بُعد نظارتى مجلس شوراى اسالمى بسیار ضعیف است، 
افزود: مجلس کارخانه تولید قانون شده است و در مباحث 

صادرات و واردات کوتاهى کرده و مى کند.
وى ادامه داد: یکى از مشــکالت کشور، سیاست زدگى 
اســت که با تغییر دولت مى خواهیم از صــدر تا ذیل را 
جابه جا کنیم و ایــن صدمه بزرگى اســت و از نخبگان 
جوان بخاطر نداشتن سابقه استفاده نشده و آنها را بازى 

نمى گیرند.
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان اظهار کرد: براى 
رونق صادرات باید بازاریابى صورت گیرد و بسته بندى 

شکیل باشد. 
■■■ 

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
هم گفت: اگر به تولید و صادرات توجه نشود براى اقتصاد 
کارى نمى توان کرد این در حالى اســت که بخشــى از 
مشــکالت در صادرات مربوط به بخــش خصوصى و 
به علت نداشتن شــرکت هاى صادراتى و عدم آموزش 

صادرات است. از ســوى دیگر واردات برخى کاالهاى 
لوازم خانگى بــه صورت قاچــاق، تولیدکنندگان لوازم 

خانگى داخلى را به گل نشانده که جاى تأسف دارد.
سید عبدالوهاب سهل آبادى ارائه آمار تسهیالت به مردم 
را خطرناك مى داند و مى گوید: تسهیالت با بهره سنگین 
و جریمه، بیمــار را بیمارتر مى کند که البتــه ما بارها به 
مجلس فریاد زدیم که براى مقطعى، دیون را فریز کنند 

تا تولیدکننده نابود نشود.
وى خاطرنشان کرد: پنج ماه است مى خواهم روز صادرات 
را برگزار کنم اما براى اینکه مسئولى را به شهر اصفهان 
که شهر کار و تولید اســت دعوت کنیم مشکل داریم و 
چهار ماه اســت منتظر معاون اول رئیس جمهور براى 

راه اندازى یک واحد جدید در اصفهان هستیم.
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
از برگزارى جلســاتى با اصناف استان اصفهان در آینده 
نزدیک براى ترغیب بیش از پیش مردم به اســتفاده از 
کاالهاى ایرانى خبر داد و گفت: امروز تولیدکنندگان ما 

به جاى کارخانه دارى، انباردارى مى کنند. 
■■■ 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
هم با تبریک به صادرکنندگان نمونه اســتان اصفهان 
گفت: در استان اصفهان که از اســتان هاى اول کشور 
است 9227 واحد صنعتى وجود دارد که از این تعداد 7314 
واحد پروانه بهره بردارى و... دارند و در مجموع 263هزار 

اشتغال را در خود جاى داده است.
اسرافیل احمدیه افزود: سال گذشته 1124 جواز تأسیس 
صادر شــد که 55 هــزار میلیارد ریال ســرمایه گذارى 
مى خواهد تا بــراى 29 هزار نفــر اشــتغالزایى ایجاد 

شود. 
وى بــا بیان اینکه ســال گذشــته 518 مــورد پروانه 
بهره بردارى داشــتیم، گفت: سال گذشــته 305 جلسه 
ستاد تسهیل تشکیل شــد که 204 مورد بانکى و 101 
مورد غیربانکى بــود و 1766 مصوبه در این جلســات 

صورت پذیرفت.
■■■ 

نایب رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان نیز گفت: نیاز عمده فعــاالن اقتصادى، بانک 
اطالعاتى است و براى فعالیت و صادرات با جهان، باید 

مسائل بانکى برطرف شود و کاال و پول باید با هم باشد.
مصطفى رناسى افزود: براساس مصوبه مجلس شوراى 
اسالمى، نرخ ارز باید هر سال تثبیت شود که هیچ دولتى 

این کار را نکرده است و ما شاهد نوسانات هستیم.
در پایان، با حضور مســئوالن کشــور و اســتان از 30 
صادرکننده نمونه اســتان، 4 صادرکننده ملى اســتان 
اصفهان و 14 صادرکننده قابل تقدیر استان اصفهان با 

اهداى لوح و تندیس، تجلیل شد. 
شایان ذکر است شرکت ایران گالب مرغوب صادرکننده 
ممتاز ملى و شرکت فرش قطران طالیى کاشان، شرکت 
پاالیش قیطران ز غال سنگ و شرکت تعاونى چندمنظوره 
عام نوید نور به عنوان صادرکننده نمونه ملى از اســتان 

اصفهان هستند.

در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان اعالم شد 

100 برابر دیگر استان ها به تولید کننده فشار مى آوریم 

ما قانون 
کم نداریم و با نگاه 
تحول خواه مدیران 
مى توان معضالت را 
در بخش تولید و 

صادرات برطرف کرد 
ولى باعث تأسف است 

که امروز نگاه به 
اقتصاد مطلوب نیست 

و برنامه اى براى 
صادرات
 نداریم

رئیس اتحادیه گز و شــیرینى اصفهان گفت: افزایش 
قیمت ها در مواد اولیه و دســتمزد، باعث شده تا پیش 
بینى شود قیمت زولبیا و بامیه امسال با رشد 16 درصدى 

همراه شود.
حسن شــریفى با اشــاره به قیمت زولبیا و بامیه در ماه 
مبارك رمضان امســال بیــان کــرد: افزایش قیمت 
دســتمزدها و مواد اولیه تا 20 درصد مى تواند در رشد 
قیمت زولبیا و بامیه تأثیر داشــته باشــد، اما تا تصمیم 
اتحادیه گز و شیرینى کشــور، قیمت قطعى مشخص 

نیست.
رئیس اتحادیه گز و شــیرینى اصفهان ادامه داد: همین 
افزایش قیمت ها در مواد اولیه و دســتمزد باعث شده تا 
پیش بینى شــود قیمت زولبیا و بامیه امسال با رشد 16 
درصدى همراه شــود که کمبود روغن در بازار، از علل 

عمده این افزایش قیمت خواهد بود.
وى افزود: بازرســى هاى الزم به منظور رعایت قیمت 
و حفظ ســالمت از سوى بازرســى اتاق اصناف، مراکز 

بهداشت و سایر مراجع مربوطه انجام خواهد شد. 

رئیس اتحادیه گز و شیرینى اصفهان مطرح کرد؛

پیش بینى رشد 16 درصدى قیمت زولبیا و بامیه
 در ماه رمضان

چهاردهمین نمایشــگاه بین المللى قطعات 
خودرو، مجموعه ها و صنایع وابســته از 19 

اردیبهشت  ماه در اصفهان آغاز مى شود.
این نمایشــگاه از مجموعه نمایشــگاه هاى 
مرتبط با صنعت خودرو به شمار مى رود که در 
آن 84 مشارکت کننده از استان هاى مختلف 
کشور و همچنین کشــورهاى فعال در زمینه 
قطعه ســازى خودرو حضور دارند و به ارائه 

توانمندى هاى خود مى پردازند.
شرکت هاى معتبرى از استان هاى اصفهان، 
تهران، گیالن، آذربایجان شــرقى، اردبیل، 
خراســان رضوى، مرکــزى و همــدان در 
چهاردهمین نمایشــگاه بین المللى قطعات 
خودرو، مجموعه ها و صنایع وابســته که در 
8500 مترمربع فضاى نمایشــگاهى برگزار 

مى شود، حضور خواهند داشت.
شرکت هایى از کشــورهاى ترکیه و چین نیز 
در این نمایشــگاه حضور دارند تا جنبه هاى 
بین المللى نمایشــگاه چهاردهم اصفهان را 

بیش از پیش تقویت کنند.

19 اردیبهشت ماه؛ برپایى 
نمایشگاه قطعات خودرو 

در اصفهان 

 سالیان درازى ا ســت که دیوارهاى مســجد امام(ره) 
اصفهان، از  آثار ثبت شــده در فهرست جهانى یونسکو، 
با مشــکل نم زدگى روبه رو اســت، اما تا امروز که روز 
به روز به میزان رطوبت این مســجد افزوده مى شــود، 

هیچ فکــرى براى 
آن نشده است. 

میراث  مدیــرکل 
فرهنگــى، صنایع 
دستى و گردشگرى 
استان اصفهان در 
این بــاره مى گوید: 
جداره هاى پیرامون 
مســجد امــام(ره) 
سال هاســت کــه 
داراى نم و رطوبت 

هستند. 
فریــدون اللهیارى 

افزود: بیش از 20 سال است که این مسئله وجود دارد و 
در سال هاى اخیر ما اقدامات مهمى در جهت مهار این 

رطوبت زدگى انجام داده ایم.
وى ادامــه داد: ازجملــه اقدامات انجــام گرفته، یکى 
ساماندهى گذر ضلع جنوب غربى مسجد امام(ره) است 
که با هماهنگى و همکارى شهردارى اصفهان، این گذر 

را 100 متر پایین تر بردیم و به  جاى آسفالت، سنگ فرش 
و آجرفرش کردیم. 

اللهیارى اظهار کرد: تأسیسات داخلى مسجد نیز کامًال 
بازبینى و اصالح شده و رطوبت سرویس هاى بهداشتى 
معضــل  مســجد 
دیگــرى بــود که 
باید رفع مى شــد و 
این ســرویس هاى 
بهداشــتى نیاز به 
تعمیــر داشــتند و 
ى  یس ها و ســر
جدیدى با همکارى 
شهردارى اصفهان 
در کنــار مســجد 

احداث شد. 
داد:  ادامــه  وى 
همچنین با شرکت 
آب و فاضــالب همکارى هایــى در زمینه تأســیس 
اصالحات فاضالبى پیرامون مســجد امام(ره) صورت 
گرفته کــه درنهایت بخــش مهمى از ایــن رطوبت 
کاهش پیدا کــرده، اما کامًال از بین نرفته اســت؛ چون 
ما هنوز برنامه هایى را در دستور کار داریم که باید انجام 

شود.

میراث فرهنگى براى رطوبِت مسجد امام(ره) چه کرد؟ 


