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

1- زیرسازى و آسفالت معابر سطح شهر 
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال 
2- زیرسازى و آسفالت معابر منظریه 

- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال 
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال 

3- آسفالت معابر سطح شهر 
- مبلغ اولیه اعتبار: 10/000/000/000 ریال 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 500/000/000 ریال 
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى 

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/4/12 
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پیشنهادات:  دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/4/13 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 97/4/23 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

آگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

علت سوزش کف پا چیست؟ «حمید صفت» چگونه آزاد شد؟ سینا سرلک باالخره سکوتش را شکستوضع حجاب، دشمن را خیلى خوشحال کرده است چرا تاکسى دارى شغل بى رونقى شده است؟ سالمتحوادثفرهنگ استان جهان نما

مهاجرت نقره کاران اصفهانى به ترکیه و چین
هشدارهاى رئیس اتحادیه صنایع دستى درباره وضعیت بازار صنایع دستى

1400 اصفهانى در سال از کشور مى روند
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نان گران نمى شود

توصیه آبى به 
استاندار اصفهان

بر اساس پیش بینى ها 
جمعه عید فطر است

5
آغاز اقدامات 

خواهرخواندگى میان 
اصفهان و کراکف
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رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان با بیان اینکه در گذشته بیش از دو هزار 
واحد صنفى نقره در اصفهان وجود داشت که تعداد آنها هم اکنون به 300 تا 400 

واحد رسیده، گفت: اکثر این هنرمندان به ترکیه و چین رفته اند، زیرا در آنجا از 
این هنرمندان حمایت مى شود.

عباس شیردل با بیان اینکه نقره به صورت قاچاق وارد کشور مى شود، گفت: چرا 
دولت جلوى مافیاى قاچاق نقره را نمى گیرد، این در حالى است که...

دوازدهمیــن اجــالس شــبکه شــهرهاى 
خالق یونســکو با حضور شــهرداران مختلف 
کالنشهرهاى حاضر در شبکه شهرهاى خالق 

جهان افتتاح شد.
در همین راســتا، پس از آیین افتتاحیه، دیدارى 
میان شهرداران اصفهان و کراکف صورت گرفت.

قــدرت ا... نوروزى، شــهردار اصفهــان گفت: 
وجوه مشترك این دو شــهر، ما را براى تنظیم 
یک برنامــه اجرایــى اقدام مشــترك نزدیک 

مى سازد.
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روشن شدن تنور گرم فوتبال در سرزمین یخ زدهروشن شدن تنور گرم فوتبال در سرزمین یخ زده
جام جهانى از امروز آغاز مى شودجام جهانى از امروز آغاز مى شود
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از سال 90 تا 95 ، بیش از 7 هزار و 180 نفر از مردم استان اصفهان براى سکونت به خارج از کشور مهاجرت کرده اند

تعیین تکلیف 
«میلیونر شو» 
با اجراى 
گلزار 

رونمایى از پسر 
کى روش !

حمله به شیر با یک دل سیر!
 فردا انتظارها به پایان مى رسد و یوزهاى ایران در اولین دیدار خود در جام جهانى روسیه 
به میدان مى روند. تیم ملى فوتبال مراکش ملقب به شیرهاى اطلس نخستین حریف 
تیم ملى ایران در جام جهانى 2018 روسیه است که به عقیده همگان نتیجه بازى با این 
تیم مى تواند سرنوشت تیم ایران در این مسابقات را تعیین کند. از این دیدار به عنوان 

دربى کم شانس هاى این گروه یاد مى کنند.
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 مراکش را بُکش!

چاپ اول

آدرس: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربى 
 32672991نرسیده به چهار راه گلزار

      32655112-5

هرگل که بیشتر به چمن مى دهد صفا
گلچین روزگار امانش نمى دهد

اینک که مشیت الهى براین قرارگرفت تا فرزند شایســته و برومندمان مرحوم مهندس على تاجمیرى (دانشجوى 
دوره دکترى و مدرس دانشگاه) را ناباورانه در سانحه دلخراش تصادف از دست بدهیم ضمن اعالم رضا و تسلیم 
به اراده و مشیت الهى، بدینوسیله مراتب سپاس و تقدیر خود را از همه بزرگوارانى که در مراسم تشییع و تدفین 
و سومین و هفتمین روز درگذشت غم انگیز این عزیز ســفر کرده حضور یافته و ابراز همدردى و تشریک مساعى 
نموده اند اعالم مى داریم بویژه از حضور آحاد و اقشار مختلف مردم عزیز و مسئولین گرامى استان اصفهان ، ائمه 
محترم جمعه و جماعات ، نمایندگان مجلس شوراى اسالمى، مدیران و مسئولین و کارکنان استاندارى، فرماندارى ها،

بخشدارى ها و شهردارى ها، شهردارى اصفهان و ســازمان هاى تابعه و مدیریت هاى مناطق شهرى ، فرماندهان و 
کارکنان نیروهاى نظامى و انتظامى ، مدیران و کارکنان ادارات و ارگان ها و نهادهاى دولتى و عمومى درمرکز استان 
و شهرستان ها، انجمن هاى صنفى و سازمان هاى غیردولتى ، همتباران بختیارى، اهالى فریدن بزرگ، همراهان از 
شهرستان الیگودرز و دوستان و آشنایان و همه عزیزانى که باحضور یا ارســال پیام تسلیت ، تاج گل و نصب بنر و 
...در مراسم یادبود عزیز سفرکرده مان در تاالر تاکسیرانى شــهردارى اصفهان با مصیبت دیدگان ابراز همدردى 
داشــتند قدردانى نموده و از خداوند متعال مى خواهیم فرصت جبران محبت عزیزان را در مراســم هاى شادى و 

معنوى به ما عنایت فرماید.
ازطرف خانواده و بستگان
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مى سازد.

وکى روشکى شک ش !ششش !شوشر کى روش !ى ر

حلول ماه شوال و  فرا رسیدن عید سعید فطر را تبریک مى گوییم
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جزئیات ساخت برنامه 
«میلیونر شو» با اجراى 
محمدرضا گلزار که توسط 
تهیه کنندگان سرى اول 
«دورهمى» تولید مى شود، تا 
فردا نهایى خواهد شد.

هاشم رضایت، تهیه کننده 
تلویزیون در...
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رئیس ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبرى در نشست 
خبرى صبح دیروز چهارشنبه درخصوص رؤیت هالل 
ماه شــوال گفت: به احتمال 90 درصــد جمعه اول ماه 
شوال و روز عید ســعید فطر است اما 120 گروه روز پنج 

شنبه(امروز) براى دیدن هالل ماه شوال اقدام مى کنند.
حجت االسالم و المسلمین احمد مروى درباره همخوانى 
تقویم شمســى با قمرى، افزود: در این ســال ها گاهى 
داشتیم که خالف تقویم پیش آمده است، اما چند وقتى 
است که در تنظیم تقویم با نظرهاى مقام معظم رهبرى 
پیش مى رونــد و با حضور کارشناســان مجرب تنظیم 

مى شود.

وى  اظهار کرد: پیش بینى ها این اســت که اگر شرایط 
مساعد باشد و نتیجه اى به دست آید، طبیعتاً جمعه اول ماه 
شوال خواهد بود و  اگر نتیجه اى بر خالف این به دست 
آید، توسط ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبرى اعالم 
خواهد شد. رئیس ستاد استهالل ماه در پایان گفت: گاهى 
براى مردم سئوال است که چرا رؤیت هالل ماه دیر اعالم 
مى شــود، باید بیان کرد که رؤیت ماه در غروب صورت 
مى گیرد و چون شب اول، توقف ماه توقف در آسمان کوتاه 
است، دیرتر اعالم مى شود، همچنین اینکه چون اعضاى 
گروه رؤیت ماه در کوهستان هستند، مسیر هاى ارتباطى 

دشوار است و طى فرایندى این اعالم صورت مى گیرد.

مقرر شده بود دولت براى قیمت نان، بعد از ماه رمضان 
تصمیم گیرى کند که رئیس اتاق اصناف ایران از احتمال 

افزایش نیافتن قیمت نان خبر داد.
از سال 1393 که قیمت نان تغییرى نکرده بود، نانوایى ها 
و اتحادیه هاى صنفى شان نســبت به این مسئله انتقاد 
کرده بودند؛ چرا که به نظر آنها عوامل مختلفى در هزینه 
تمام شده و قیمت نهایى نان تأثیرگذار است و تنها آرد و 
نان در این زمینه تعیین کننده نیست. لذا در آذرماه سال 
گذشته ســتاد تنظیم بازار، نرخ نان را افزایش داد اما با 
دستور رئیس جمهور این مصوبه لغو و به نانوایى ها اعالم 
شد که قیمت ها به قبل برگردد. البته برخى نانوایى ها به 

بهانه هاى کنجد و دیگر افزودنى ها، قیمت هاى جدید را 
به حالت سابق برنگرداندند.

پیش از ماه رمضان دوباره مســئله افزایش قیمت نان 
مطرح شــد و در این زمینه برخى از مســئوالن از جمله 
رئیس اتاق اصناف ایران و مدیرعامل شرکت بازرگانى 
ایران اعالم کردند که تصمیم گیرى براى افزایش قیمت 
نان به بعد از ماه رمضان موکول شده است. در این زمینه 
على فاضلى، رئیس اتاق اصناف ایران به ایســنا گفت: 
هنوز هیچ گونه تصمیم و برنامه اى براى افزایش قیمت 
نان در هیئ ــت دولت و دســتگاه هاى تصمیم گیر وجود

 ندارد.

بر اساس پیش بینى ها 
جمعه عید فطر است

نان 
گران نمى شود

احساس فساد داریم
  تابناك | على بختیار، نماینده گلپایگان 
و خوانسار گفت: شاید هیچکدام از ما به پلیس 
رشوه نداده باشیم اما از هر کسى سئوال شود آیا 
پلیس رشوه مى گیرد مى گوییم بله پلیس رشوه 
مى گیرد. چرا این اتفاق مى افتد چون ادراك و 
احساس فساد در کشــور ما بیش از آن چیزى 
است که اتفاق مى افتد و به همین دلیل کشور ما 
در موضوع فساد در جهان وضعیت خوبى ندارد.

مى خواستم بروم اما...
احســان علیخانــى،    کافه سینما |
مجرى و تهیه کننده «ماه عسل» درگفتگوى 
مســتقیم با مخاطبان این برنامه تصریح کرد: 
امسال کار به جایى رسید که یکى دو مرتبه از 
فرط خستگى از ادامه برنامه منصرف شدیم ولى 
وقتى لطف بى نهایت مردم را  دیدیم، احساس 

 کردیم که باید با قدرت به کار ادامه دهیم.

واردات روغن پالم فاسد
  تسنیم| در ســال 96 محموله اى به 
حجم 12 هزار تن روغن پالم که تاریخ مصرف 
آن هم منقضى شده بود، وارد کشور شده است. 
بر اساس این گزارش، دستگاه دولتى که متولى 
واردات این روغن پالم بوده، گزارش غلطى را 
به نهادهاى مسئول در خصوص تاریخ انقضاى 
این روغن ها داده است. این محموله که بیش 
از حجم مصرف داخلى هم هســت، از گمرك 

ترخیص شده است.

بحران در راه ساخت دارو
  ایسنا| سخنگوى سازمان غذا و دارو با 
اشاره به حجم باالى بدهى هاى سازمان هاى 
بیمه گر بــه حــوزه دارویى کشــور گفت: در 
صورت ادامه این روند، ممکن اســت برخى از 
تولیدکنندگان داخلى نتواننــد مواد اولیه همه 
داروها و خطــوط تولیدشــان را تأمین کنند و 
در برخى موارد دچار کمبود در زمینه داروهاى 

تولید داخل شویم.

سرگردانى هواداران ایرانى
  فارس| شــمارى از هواداران تیم ملى 
فوتبال ایران در حالى که فن اى دى مسابقات 
را از طریق فیفا دریافــت کرده اند اما اکنون در 
روسیه براى دریافت بلیت هاى مسابقات دچار 
مشکل هستند.  به برخى از آنها اعالم شده بود 
که  در مسکو بلیت سه مسابقه به شما تحویل 
خواهد شد اما این اتفاق رخ نداده است و رسید 
اینترنتى که آنها دارند ظاهراً رسید معتبر و قابل 
اتکایى نیســت! برخى دیگر هم مدعى هستند 
که به آنها گفته شــده بلیت هایشان در ایران 

تحویل شده است!

مساحت ایران کم مى شود
  تسنیم| ســید محمد بهشتى، رئیس 
پژوهشــگاه میراث فرهنگى و گردشــگرى 
گفت: ایران شامل ســه قطعه بوده است که در 
اثر حرکت ها و تحت فشــار سایر صفحات به 
صورت طبیعى و مداوم حدود 23 تا 30 میلیمتر 
در سال فشرده تر شده و از مساحتش کاسته و 

به ارتفاعش اضافه مى شود.

عزل 4  مدیر مدرسه معین 
  رویداد 24| میرحمایــت میــرزاده، 
سخنگوى کمیســیون آموزش مجلس با اشاره 
به وضعیت مدرسه معین گفت: چهار نفر از مدیران 
مدرسه که وظیفه نظارتى داشتند، عزل شدند و 
پرونده نیز در اختیار شــوراى نظارت بر مدارس 
غیردولتى براى بررسى انحالل قرار گرفته است. 
از ســوى دیگر منتظریم ببینیــم رأى دادگاه در 

خصوص متهم این پرونده چه خواهد بود.   

صداى کل کشــیدن و حرکات موزون دســتمال بــازى اهالى ایل با 
لباس هاى دیدنى شان شور و شوقى در چادرهاى سیاه عشایر برپا کرده 
است. عروسى همه عشایر ایل باصرى فارس را جمع مى کند تا زمانشان 

را به شادى بگذرانند و عروس و داماد را راهى زندگى مشترك کنند.
این بار اما عروسى متفاوتى در ایل برپا شده است. عروس اهل برزیل و 
داماد اهل آلمان است و آنها هزاران کیلومتر سفر کرده اند تا عروسى شان 
را به سبک عشایر فارس و در محل زندگى آنها برگزار کنند. این عروسى 
به شکل سنتى ایل برگزار شد و این زوج به دور از وطن هاى خود، زندگى 

مشترکشان را در ایران و در میان عشایر جشن گرفتند.
امیر میرى، مدیر اقامتگاه بومگردى «آقامیر» درباره برگزارى این عروسى 
مى گوید: یک خانم برزیلى و آقاى آلمانى درخواست داده بودند که مراسم 

عروسى خود را در ایل و به سبک و سیاق ســنتى آن برگزار کنند و این 
درخواست خودشان بود. عروسى را در ایل عشایرى باصرى و با رسوم 

این ایل برگزار کردیم.
او درباره نحوه برگزارى این عروسى مى گوید: تنها مراسم عروسى اینجا 
برگزار شد. احتماالً آنها ثبت رسمى ازدواج شــان را در کشور خودشان 
انجام داده اند. عروس و داماد تنها بودند و مهمانى نداشتند اما مراسم آنها 
همزمان با یک عروسى عشایرى دیگر شد و هر دو را با هم برگزار کردیم.

میرى درباره جذابیت عروســى  عشــایر براى گردشــگران مى گوید: 
سال هاست که عروسى عشایرى جزو برنامه هاى ما براى گردشگران 
خارجى است و تور عروسى عشایر ما بین شرکت هایى که تور ورودى 

خارجى برگزارى مى کند، شناخته شده است.

قطع ارتباط با شهردارى 
  تسنیم| مجتبـى شـاکرى، عضـو سـابق 
شوراى شهر گفت: بسـیارى از پروژه ها در دوره قبل 
با کمک پیمانکارى قرارگاه خاتم(ص) سـاخته شده 
است اما االن این نوع ارتباطات در شهردارى را به هم 
زدند و پیمانـکار جدیدى هم که آورده داشـته باشـد 

نیاوردند.

چرخش عجیب 
مجلس نمایندگان کانادا با اکثریت    تسنیم|
آراء و بـا همراهـى نخسـت وزیر ایـن کشـور، طـرح 
عدم احیاى روابط با ایران را تصویب کرد. این طرح با 
همراهى «جاستین ترودو»، نخست وزیر کانادا همراه 
بود. اقدام نخسـت وزیر کانادا در حمایت از این طرح 
تعجب آور بـود چون ترودو زمانى که به قدرت رسـید 
قول داد تا در راستاى احیاى روابط با ایران گام بردارد. 
کانادا سال گذشته دو بار دیپلمات هاى خود را به ایران 

اعزام کرده بود.

بعداً حرف مى زنیم!
اسـحاق جهانگیـرى، معـاون اول    جماران|
حسن روحانى گفت: شـرایط دولت راهم باید در نظر 
گرفت؛ باید بیشـتر بعد از ماه رمضان در مورد شرایط 
کشور با مردم صحبت کنیم تا مردم در جریان شرایط 

دولت قرار بگیرند.

شکایت از طوسى در ترکیه
  تابناك | محمـود صادقـی، نماینـده مـردم 
تهران در مجلس خبر داده که خانواده شاکیان پرونده 
سعید طوسـی پرونده شـکایتی در کمیسـیون اصل 
90 بـاز کرده اند. آنهـا امیدوارند از طریق کمیسـیون 
اصـل 90 بتوانند زمینـه را براي تجدیدنظـر در حکم 
تبرئه طوسـی بـه وجـود آورنـد. صادقـی همچنین 
گفته حتی شـنیده ام کـه یکـی از خانواده ها بنـا دارد 
پرونـده شـکایتی علیـه طوسـی در کشـور ترکیـه 

بگشاید.

به صالحش نیست
  تسنیم| محمد مهدى زاهـدى،  وزیر علوم 
دولت نهـم و نماینده امـروز مجلس گفـت: اقدامات 
اخیرى که آقـاى احمدى نژاد انجـام داد و یا برخى از 
ایـن نامه نگارى ها، واقعًا به صالحش نیسـت. گاهى 
انسـان براى مصالح باالتر باید سکوت کند. در اینکه 
قوه قضائیه ما اشکال دارد، شـکى نیست اما نکته اى 
که وجود دارد این اسـت که ما نباید بـه گونه اى جلوه 
دهیم که همـه قضات کشـور فاسـد ند. این مسـئله 
ظلـم بـه دسـتگاه قضاسـت. قاضى عـادل نیـز کم

 نداریم.
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آیت ا... مظاهرى، رئیس حوزه علمیه اصفهان در سلسله 
جلســات اخالق خود در ماه رمضان، این بار به موضوع 
بدحجابى پرداخت که بخش هایى از اظهارات او را به نقل 

از خبرگزارى «حوزه» مى خوانید:
■ در روایات داریم که نگاه هاى شــهوت آمیز در همین 
دنیا موجب ضعف چشــم و در روز قیامت موجب کورى 
مى شــود. یکى از علماى بزرگ اصفهان خیلى پیر شده 
بود، اما چشــم هاى جوانى داشــت. به او مى گفتند آقا 
چشم هاى جوانى دارى، چه کردى؟ مى گفت قرآن زیاد 

خواندم و مى خوانم و نگاه به نامحرم هم نداشتم.
■ قرآن مى فرماید خانم باید در مقابل نامحرم مقنعه سر 
تا پا پوشیده داشته باشد اما قرآن فقط به مقنعه اکتفا نکرده 
است، مى فرماید زن مؤمن کســى است که چادر داشته 

باشد و با چادرش سر تا پا پوشیده باشد.
■ خانمى که در مقابل نامحرم در کوچه ها بى چادر باشد، 
در پیش خدا در عالم ملکوت شناخته شده به زن عفیف 
نیست، زن عفیف زنى اســت که چادر داشته باشد و به 

واسطه چادر سر تا پایش پوشیده باشد.
■ مواظب باشید اختالط بین زن و مرد و جلسه زن و مرد 
و گفتن و خندیدن و شوخى هاى بى معنا نباشد و بدانید 
این گونه مجالس و این گونه اختالط هاى بین زن و مرد، 
موجب فساد مى شود. االن وضع جامعه ما از نظر حجاب 
و بدحجابى و بى حجابى خوب نیســت و مرِضى آقا امام 

زمان(عج) نیست.
■یکى از بزرگان مى گفت یکى از علماى بزرگ خراسان 
دلش هواى امام زمان(عج) کرده بود، لذا نذر کرده بود که 
در همه مساجد خراسان یک نماز امام زمان(عج) بخواند 
براى اینکه خدمت آقا برسد. گفته بود نمازها را خواندم تا 
نماز چهلم و کسى آمد و به من گفت آقا امام زمان(عج) در 
این خانه است و تو را مى طلبد، رفتم در خانه و دیدم خانم 

خانه از دنیا رفته است. آقا امام زمان(عج) آمدند نماز این 
خانم را بخوانند. آقا تعریف این زن را کردند و گفتند که 
این خانم بخاطر چادرش و بخاطر عفتش در زمان پهلوى 
از خانه بیرون نیامد و براى همین عفت و عصمتش من 

آمدم تا نماز میت این خانم را بخوانم.

■این وضعى که ما در حجاب راجع به خانم ها و راجع به 
اختالط بین زن و مرد داریم، دشمن را خیلى خوشحال 

کرده است.
■همه مى دانیم که پهلوى یعنى رضاشاه را انگلیس ها 
روى کار آوردنــد، انگلیس ها او را بــراى دو چیز آورده 

بودند و او هم تا توانست روى آنها کار کرد، نخست روى 
حجاب و چادر خیلى کار کرد و خیلى چادرها را پاره کرد 
و روسرى ها را برداشت و زن ها را اذیت کرد و دومى هم 
راجع به مسجد و حسینیه ها و اینکه روضه و نماز جماعت 

نباشد و بعد هم برداشتن عمامه از سر روحانیت بود. 

آیت ا...  مظاهرى:

وضع حجاب، دشمن را خیلى خوشحال
 کرده است

عروسى دختر برزیلى و پسر آلمانى در میان عشایر فارس 

روزنامه «شرق» دیروز در یکى از چند یادداشت صفحه 
اول خود خواستار ایجاد «ایستگاه هاى کارتى توزیع آب» 
در شهر اصفهان شــد. در این یادداشت به قلم  مهدى 
فصیحى هرندى، پژوهشــگر حکمرانى آب دانشــگاه 
دلفت هلند و مدرس مدعو دانشــگاه تهــران، ابتدا به 
تجربه سال 1386 و قطع شدن سراسرى آب در اصفهان 
به دلیل نشت نفت به تصفیه خانه آب اشاره شده و با بیان 
اینکه در آن روز مشکل را با آب معدنى حل کردند، آمده 
که وضعیت فعلى آب در اصفهان دیگر با آب معدنى یا 

چاه هاى کمکى قابل حل نیست.

این پژوهشگر، براى حل مشکل آب اصفهان راهکارى 
ارائه کرده که جزئیات آن را به نقل از روزنامه «شرق» 
مى خوانید:  «نگارنــده قویًا معتقد اســت باید به تنها 
راه باقیمانــده یعنى جیره بندى آب توجــه جدى کرد.
 البته نــه به روش ســنتى آن و آبرســانى بــا تانکر. 
جیره بندى باید مکانیزه شــود. چگونــه؟ در بهمن ماه 
1396 در جلســه اى غیررســمى با یکى از مشــاوران 
اســتاندار محترم اصفهان، عنوان کردم بى آبى مطلق 
شــهر کیپ تاون آفریقاى جنوبى جلوى چشم ماست و 
اخبار آن روزانه (در آن زمان) مخابره مى شود. مى توان 

از آن مدل براى بى آبى محتمل شهر اصفهان استفاده 
کرد... یکى از ســناریو ها که آن را اجرایــى  کرد، تعبیه 
200 ایســتگاه  توزیع آب در چهار  راه هاى ســطح شهر 
بود. بنابراین به جــاى اینکه آب به خانه  اهالى شــهر 
برود، اهالى شــهر به محــل توزیــع آب مى رفتند (و 
احتماًال همچنان مى روند). شــهر قم سال هاســت از 
این مکانیسم براى تحویل آب شــیرین در بسیارى از 
مناطق خود بهره  مى گیرد. آقاى اســتاندار! اجراى این 
ایســتگاه هاى کارتى توزیع آب را هرچــه زودتر آغاز 

کنید.»

توصیه آبى به استاندار اصفهان

بررسى قیمت تورهایى که به مناسبت تعطیالت عید فطر 
اجرا مى شود، نشان مى دهد نرخ برخى سفرهاى داخلى، 
به ویژه در مقاصدى چون کیش و شــیراز با ســفرهاى 
کوتاه مدت خارجى برابرى مى کند. یک ســفر سه روزه 
به جزیره کیش با اقامت در بهترین هتل آن برابر اســت 
با سفرى کوتاه به استانبول یا گرجستان، البته با اقامت 
در هتلى متوســط یا نازل. هزینه این ســفر سه روزه به 
کیش براى یک نفر حدود 560 هزار تومان تمام مى شود 
درحالى که اگر اقامت در بهترین هتل جزیره باشد، نرخ 
این ســفر به بیش از دو میلیون و 300 هزار تومان براى 

یک نفر مى رسد.
سفر هوایى به مشهد آن هم فقط براى دو شب با اقامت 
در هتلى 3 ستاره براى یک نفر دستکم 500 هزار تومان 
خرج برمى دارد که اگر بهترین هتل را براى اقامت انتخاب 
شــود، این نرخ به باالى یک میلیون تومان مى رســد. 
انتخاب هتل هاى متوســط نیز حدود 900 هزار تومان 

هزینه دارد.
اما تور هوایى شــیراز در این روزهاى گــرم با اقامت در 
نازل ترین هتل هاى شهر دست کم 700 هزار تومان تمام 
مى شود که اگر هتل 5 ستاره اختیار شود، قیمت این سفر 

چهار روزه براى هر نفر به یک میلیون تومان مى رسد. 

نرخ نجومى 
سفرهاى داخلى در 
تعطیالت عید فطر

چالش دستشویى!
به تازگى وزیر آموزش و پرورش پیشــنهاد عجیبى را 
براى حل مشکل سرویس بهداشــتى یکى از مدارس 
مطرح کرده است. این در حالى است که همزمان حسن 
کامران، نماینده اصفهان در مجلس نیز در همین باره اما 
نه سرویس بهداشتى مدارس، مطالبى را مطرح کرده که 
به نظر مى رسد شاید بتوان میان این دو دیدگاه ارتباطى 

برقرار کرد.
سید محمد بطحائى روز سه شنبه در نشست ستاد عالى 
تشکیالتى گسترش و ارتقاى فعالیت هاى تربیت بدنى به 
بیان برخى از مشکالت موجود در مدارس کشور پرداخت 
و گفت: بازدیدى از یک مدرسه داشــتیم که متأسفانه 

سرویس بهداشــتى نداشــت، با این حال در مجاورت 
مدرسه، ســاختمانى با امکانات بهداشتى وجود داشت، 
[خب؛ چه از این بهتر] چــرا نباید این امکانات در اختیار 

دانش آموزان قرار بگیرد؟!  
به گفته این  آقاى وزیر، اگر در منطقه اى یک حســینیه 
وجود داشته باشد که تنها در سال یک یا دو مرتبه مورد 
اســتفاده قرار مى گیرد و در کنارش یک مدرسه باشد 
که نیازمند یک فضاى مناســب ورزشى و یا هر فضاى 
دیگرى باشد روا نیست فضاى حسینیه بالاستفاده بماند. 
بسیارى از سالن هاى ورزشــى صبح ها خالى هستند و 
اگر در کنار این سالن ها مدرسه اى باشد که از کمترین 

امکانات برخوردار است باید در ورزشگاه باز باشد تا مورد 
استفاده مدرسه قرار بگیرد.

جالب آنکه در همان روز ســه شنبه، حســن کامران، 
نماینده اصفهان در گفتگو با یکى از خبرنگاران پارلمانى 
از هزینــه 300 میلیونى براى تعمیر دستشــویى هاى 
مجلس پرده برداشت و گفت: دستشویى هاى سالم را 
خراب کردند و دستشویى جدید ساختند، االن مجلس 
هفت طبقه و در هر طبقه دو دستشــویى دارد که روى 
هم رفته و با حســاب سرانگشــتى، در مجموع چیزى 
حدود 300 میلیون تومان براى تعمیر آنها هزینه شــده 

است.
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ــــــــــــبهترین هاى طنز 
ــــــــــــــــــبا «هزار پا»
ـــــــــــــــمى آیند! ـ 

سینماى ایران در سال 97 تاکنون شاهد اکران 14 فیلم ســینمایى در ژانرهاى متفاوت و مختلف بوده که هر کدام به 
نوعى توانسته اند مخاطبان را به خود جذب کنند. به طور معمول اکران نیمه اول سال و مخصوصاً اکران نوروزى بهترین 
زمان عرضه آثار سینمایى براى فیلمسازان است. به همین دلیل اکثر فیلمسازان همواره تالش مى کنند تا فیلم خود را 

به اکران نوروز برسانند.
در این میان بازیگران بسیارى در این 14 فیلم سینمایى به ایفاى نقش پرداختند. در میان بازیگران زن سینماى ایران 

سه تن از آنان تا زمان فعلى اکران بهار بیش از یک فیلم داشته اند.

فیلم سینمایى «هزارپا» به کارگردانى ابوالحسن 
داودى و تهیه کنندگى رضا رخشان به زودى در 
سینماهاى کشور اکران خواهد شد. پیش بینى 
مى شــود این فیلم یکى از فیلــم هاى کمدى 

پرفروش سینما باشد.
«هزارپا» اولین تجربه مشــترك رضا رخشان 
و ابوالحسن داودى اســت که هر کدام سابقه 
دریافت ســیمرغ بهترین فیلم بابت فیلم هاى 

«ضد گلوله» و «رخ دیوانه» را دارند.
رضا رخشان، تهیه کننده  «هزار پا» در ارتباط با 
این فیلم  به «صبا» گفت:  حضور رضا عطاران، 

جواد عزتى و ســارا بهرامى در کنار لیست بلند 
باالیى از دیگر ســتارگان طنز بــه کارگردانى 
ابوالحســن داودى، ترکیبى کم نظیر و شــاید 

تکرار نشــدنى را در سینماى 
ایران تشکیل داده است.

فیلمنامه ایــن فیلم به 
نویسندگى امیر برادران، 
پیمان جزینى و مصطفى 

زندى جزو فیلمنامه هاى پر سر و صداى 
سال گذشته بوده و تاکنون توجه اهالى سینما را 

به خود جلب کرده است.

دیگر بازیگران این فیلم عبارتند از مهران 
احمدى، شهره لرستانى، امیرمهدى ژوله، 
الله اسکندرى، نعیمه نظام دوست، سعید 

امیر سلیمانى  و سپند امیرسلیمانى  و...

جزئیات ساخت برنامه «میلیونر شو» با اجراى محمدرضا گلزار که توسط تهیه کنندگان سرى اول 
«دورهمى» تولید مى شود، تا فردا نهایى خواهد شد.

هاشــم رضایت، تهیه کننده تلویزیون در گفتگو با یک خبرگزارى درباره آخرین وضعیت برنامه 
گفتگو محور با اجراى محمدرضا گلزار گفت: طبق مذاکراتى که پیش از این داشته ایم این برنامه به 

نام «میلیونر شو» قرار است با اجراى محمدرضا گلزار به صورت هفتگى از شبکه 3 سیما پخش شود.
وى در همین راســتا افزود: تکلیف برنامه  و جزئیاتى که قرار است روى آنتن ببریم به زودى مشخص 

مى شود، ضبط و پخش میلیونر شو قطعى است ولى در حال حاضر زمان شروع ضبط آن مشخص نشده است 
چراکه هنوز درگیر جلسات و مذاکرات براى مقدمات این برنامه گفتگو محور هستیم.

گفتنى است، چندى پیش خبرى در رسانه ها با عنوان پخش برنامه گفتگو محور با اجراى محمدرضا گلزار در شبکه نسیم رسانه اى شد. 
خبرى که در صحت و سقم آن اطمینان کافى وجود نداشت تا اینکه معاون سیما درباره یک برنامه جدید با ساختار گفتگو محور با اجراى 

محمدرضا گلزار در شبکه 3 سیما خبر داد.
برنامه «میلیونر شو» که توسط تهیه کنندگان سرى اول برنامه «دورهمى»  تولید مى شود در صورت شروع ضبط و پخش آن اولین حضور 

محمدرضا گلزار در تلویزیون به عنوان مجرى را رقم مى زند.  

به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر، شبکه 2 سیما ویژه برنامه هاى متعدد، فیلم هاى 
سینمایى و... را براى مخاطبان این شبکه تدارك دیده است.

ویژه برنامــه «آیینه خانه» به بهانه عیــد بندگى و عبادت با رویکــرد ویژه اى تقدیم 
مخاطبان خواهد شد. این برنامه کارى است از گروه خانواده که با حضور حجت االسالم 
شهاب مرادى و به تهیه کنندگى سعید ستودگان جمعه و شنبه (25 و 26 خرداد) ساعت 
11:00 روانه آنتن خواهد شــد. از دیگر تدارکات شــبکه 2، پخش دو قسمت جدید از 
مجموعه «کاله قرمزى» است که جمعه و شــنبه (25 و 26 خرداد) ساعت 12:00 به 
روى آنتن مى رود. تکرار این مجموعه نیز در همان روز ساعت 17:00 پخش مى شود.

در روز عید سعید فطر فیلم سینمایى «کادوى در به در» به کارگردانى یوسف تیمورى 
و با بازى یوسف تیمورى، رضا داودنژاد و سحر ولدبیگى ساعت 8:00، درام خانوادگى 
«نبرد خرگوشى» محصول سال 2018 کشور اسپانیا کارى از «ویل گالك» ساعت 
17و30دقیقه و «کلبه هورنر» به کارگردانى «جوئل هاپکینز» محصول 2017 کشور 

انگلستان ساعت 23و30دقیقه روانه آنتن شبکه 2 خواهند شد.
همچنین شنبه 26 خرداد ماه ســینمایى «من پلیس نیســتم» به کارگردانى مهران 
غفوریان و با بازى مهران غفوریان، ســحر ولدبیگى، کیانــوش گرامى، رضا ناجى، 

امیر نــورى، ملکه رنجبــر و... ســاعت 8:00، پویانمایى «مبارك» بــه کارگردانى 
محمــد رضا نجفى و بــا حضور الناز شاکردوســت و فیلــم ســینمایى «راننده» به 
کارگردانى «ادگار رایت»  محصول 2017 کشور آمریکا در جدول پخش برنامه هاى 

قرار گرفته است.

ى ایران را بشناسید
ترین بازیگران زن سینما

پرکار

الناز حبیبى که تا چند سال پیش تنها در سریال هاى تلویزیونى بازى مى کرد این روزها در آثار سینمایى کارگردانان تلویزیونى 
به ایفاى نقش پرداخته و در کنار دولتشاهى و ساداتى سومین بازیگر دو فیلمه در اکران بهار است.

وى در فیلم «خجالت نکش» ساخته رضا مقصودى نقشى فرعى و کوتاه را ایفا کرد. این فیلم با حضور احمد مهرانفر و شبنم 
مقدمى نظرات تقریباً مثبتى را از سوى منتقدین از آن خود کرد.

حبیبى دومین فیلم خود را در فصل دوم اکران بهار داشت. وى در فیلم «ناخواسته»  نقشى جدى تر را ایفا کرد. وى در این فیلم 
که گیشه مناسبى نداشته با مهتاب کرامتى و ستاره اسکندرى همبازى شده است.

این سه بازیگر با دو فیلم پرکارترین بازیگران سینماى ایران در فصل بهار محسوب مى شوند. با این حال اکران سه ماهه اول 
سال 97 را باید اکرانى کم کار براى بازیگران زن تلقى کرد. مهتاب کرامتى، شبنم مقدمى، ماهور الوند، پانته آ پناهى ها، ساغر 
قناعت، پریوش نظریه، بهاره کیان افشار، ترالن پروانه و سیما تیرانداز از جمله بازیگرانى هستند که تنها با یک فیلم در اکران 

بهار سینماى ایران حضور دارند.

مینا ساداتى در کنار بابک حمیدیان همسرش توانست جزو پرکارترین 
بازیگران سینماى ایران در اکران فصل بهار باشد. وى با دو فیلم جزو 
بازیگران زن پرکار اکران بهار قرار گرفــت. وى در اکران نوروزى 
سینماى ایران با فیلم «خرگیوش» در کنار حمیدیان به ایفاى نقش 
پرداخت اما این فیلم با وجود فضایى کمیک نتوانســت در گیشه به 
موفقیت برسد. ســاداتى بار دیگر در اکران بهار بازى در کنار بابک 
حمیدیان را در فیلمى با نام «جشن دلتنگى» تجربه کرد که آن فیلم 

هم به کارگردانى پوریا آذربایجانى در گیشه شکست خورد.

سحر دولتشــاهى که حاال دیگر جزو بازیگران صاحب سیمرغ جشنواره فیلم فجر نیز 
به حساب مى آید امسال با حضور در دو فیلم سینمایى توانست یکى از بازیگران پرکار 
سینماى ایران در فصل بهار باشد. دولتشاهى امســال در فیلم سینمایى «فرارى» به 
کارگردانى علیرضا داودنژاد در چرخه اکران نوروزى ســینماى ایران قرار گرفت. البته 
اولین تجربه اکران سال 97 براى دولتشاهى به شکستى مالى انجامید. دولتشاهى در 
اکران دوم نوروز فیلم موفق «چهارراه استانبول» ساخته مصطفى کیایى را داشت. این 
فیلم با محوریت قراردادن موضوع حادثه پالسکو اکران تقریبًا موفقى را در فصل بهار 

تجربه کرد.

ترین بازیگران زن سینماى زن3
پرکار

 زن

ایناین
سحر دولتشاهى

 (2 فیلم)
مینا ساداتى

 (2 فیلم)

الناز حبیبى
 (2 فیلم)

ویژه برنامه هاى شبکه 2 در روز عید فطر

از «کاله قرمزى» تا پخش فیلمى به کارگردانى کمدین «خندوانه»
تعیین تکلیف «میلیونر شو» با اجراى گلزار 

ــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مى در کنار لیست بلند 

ن طنز بــه کارگردانى 
یبى کم نظیر و شــاید 

نماى 

،
ى

ى پر سر و صداى 
نتوجه اهالى سینما را 

دیگر بازیگران این فیلم عبارتند از مهران 
احمدى، شهره لرستانى، امیرمهدى ژوله، 
الله اسکندرى، نعیمه نظام دوست، سعید

امیر سلیمانى  و سپند امیرسلیمانى  و...

قناعت، پریوش نظریه، بهاره کیان افشار، ترالن پروانه و سیما تیر
بهار سینماى ایران حضور دارند.

کرده بود و طرفداران محسن چاوشــى را هم از صفحه خود گذشــته بارها با جمالت کنایه آمیز از محسن چاوشى انتقاد حالى ماجراى اختالفش با چاوشــى را تکذیب کرد که سال با محســن چاوشى ســخنان جالبى گفت. ســینا سرلک در مدیرى در برنامــه «دورهمى» پیرامون شــایعه اختالفش حالى اســت که وى همین چند ماه پیش در گفتگو با مهران هم بخوانند. اما حمله تند این خواننده به محســن چاوشى در در فیسبوك پیدا کرده و پیشــنهاد داده یک کار دوصدایى با برمى گردد که چاوشــى در گفتگویى عنوان کرد سرلک او را ماجراى دوســتى و همــکارى این دو خواننده به ســال 94 از اختالفش با این خواننده پرده برداشت. «شهرزاد» اجرا کرد، همزمان با اتمام پخش سریال «شهرزاد» سینا سرلک که قطعات مختلفى را با محسن چاوشى در سریال 
بالك کرد. 

متأسفانه یک عده اى بدون اینکه اطالعى داشته باشند حاشیه قسمت هاى آینده "شهرزاد" قطعه مشــترك داشته باشیم. در بخشــى از کار در یک زمان نباشــد. البته قرار اســت دراز کار کارگردان و تهیه کننده تصمیم مى گیرند که هنرمندى اینطور نیست. محسن عزیز از دوستان من هستند. در مقطعى «اختالف نداریم، همه فکــر کردند ما باهم اختالف داریم اما او در پاسخ به مجرى برنامه درباره اختالفش با چاوشى گفت: 
ســرلک با نام «تنها امید زندگى» براى سریال «شهرزاد» از «شهرزاد» از یک سو و دلخورى چاوشى از قطعه تک صدایى نبودن نامش در کنار نام محسن چاوشى بر روى جلد سریال صداى ســرلک از قطعه «خداحافظى تلخ» و اعتراض او به ولى از اواخر سال 95 زمزمه اختالفشــان شنیده شد. حذف «افســار»، «فندك تب دار» و «دل اى دل»را با هم خواندند ایــن دو خواننده چند قطعــه از جمله « مینــا»، «کجایى»، درست مى کنند.» 

حرف هایى خواهم زد که آن وقت متوجه مى شــوند اشکال آمده، ادامه پیدا کند، آن وقت من هم ســکوتم را مى شکنم و «اگر فضاى منفى که توســط همین به ظاهر دوستان پیش مشکالت را تقریبًا علنى کرد. در اســتورى سرلک خواندیم: اختالف نــدارد جمــالت تهدیدآمیزش، اختــالف نظرها و یک استورى با وجود آنکه خواست که بگوید با هیچ هنرمندى مجبور به بستن کامنت هایش شــد و باالخره برآشفت و در طرفدارانش با ســینا ســرلک ادامه پیدا کرد و این خواننده «آنفالو»کرد. ایــن دعواى مجــازى در میدان چاوشــى و سینا سرلک را نیز از لیســت دوستان خود خارج و به اصطالح دوست دشمن است شکایت کجا برم؟» و این در حالى بود که به عنوان یکى از پست هاى خود انتخاب کرد و نوشت: «چون که کار به فضاى مجازى کشید و چاوشى مصرعى از سعدى را شدن اختالف میان سرلک و چاوشى را به وجود آورد تا جایى سویى دیگر از جمله مواردى اســت که زمینه هاى شعله ور 

 نیست که از کسى یا کســانى ابایى داشته باشم بلکه بخاطر پایانى حــذف کرد. اگر مــن چیزى نمى گویــم بخاطر اینمحســن چاوشــى اســم و بعــد صــداى مــرا از تیتــراژ چند بــار دیدید که این اتفــاق تکرار شــد و در یک دوره اى حفظ کننــد و حق و حقــوق هر دو نفع حفظ شــود. شــما اگر یک کارى دو نفره  اســت، آدم ها بایــد حریم همدیگر را این کمبودهــا، کمبودهاى کارى ندارد! چــون نیازى ندارد. و دوســتش را قیچى نمى کند که خودش را نشــان بدهد. از  خوبى که دارد این اســت که همــکارش را ضایع نمى کند ارتباطش با محسن چاوشــى مى گوید: «رضا گلزار اخالقاســت، در گفتگویى درباره همکارى اش با گلزار و همچنین که اخیــراً قطعه اى دو صدایــى با محمدرضا گلــزار خوانده حاال با گذشت دو سال ســرلک ســکوتش را مى شکند. او اصلى کار از کجاست!» 
شخصیت من است.»

سینا سرلک باالخره سکوتش را شکست
محیا حمزه

رپ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمى آیند!
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نصف جهان  فردا انتظارها به پایان مى رسد و یوزهاى ایران در اولین دیدار خود در جام 
جهانى روســیه به میدان مى روند. تیم ملى فوتبال مراکش ملقب به شیرهاى اطلس 
نخستین حریف تیم ملى ایران در جام جهانى 2018 روسیه است که به عقیده همگان 
نتیجه بازى با این تیم مى تواند سرنوشت تیم ایران در این مسابقات را تعیین کند. از این 
دیدار به عنوان دربى کم شانس هاى این گروه یاد مى کنند. دو تیمى که به نسبت اسپانیا 

و پرتغال شانس کمترى براى صعود دارند اما هیچکدام نا امید نیستند.
قطعاً تیم ملى فوتبال مراکش را در جام جهانى نباید دستکم گرفت. مراکشى ها که تنها 
رقیب غیر اروپایى ما در گروه دوم این مسابقات هستند با تیمى مملو از ستاره هایى که در 
کشورهاى اروپایى توپ مى زنند راهى جام جهانى شده اند. مراکشى ها براى نخستین بار 
در جام جهانى 1970 مکزیک طعم حضور در این رویداد مهم را چشیدند و آنها هم مثل 

تیم ملى کشورمان قرار است براى پنجمین بار در جام جهانى شرکت کنند.
قهرمان قاره آفریقا تا پیش از روســیه در چهار جام جهانى حضور داشته که دو بار این 
مسابقات در کشور مکزیک بوده است. آنها در 1970 و 1986 مکزیک به عالوه 1994 
آمریکا و 1998 فرانسه نیز مسافر جام جهانى بوده اند. مراکش بر خالف ایران یک بار در 
تاریخ جام هاى جهانى موفق به صعود از گروه مقدماتى شده که آن به حضور این تیم در 

جام جهانى 1986 مکزیک باز مى گردد. 
این تیم آفریقایى در جام جهانى 1986 در گروه ششــم مســابقات در کنار تیم هاى 
ملى انگلســتان، پرتغال و لهستان حضور داشــت. مراکشــى ها در مرحله گروهى 
مسابقات شگفتى ساز شــدند و در بین تیم هاى انگلســتان، پرتغال و لهستان با یک 
پیروزى و دو مســاوى به عنوان صدرنشــین راهى مرحله بعدى مســابقات شــدند. 
اما آنها بدشــانس بودند که در مرحله یک هشــتم نهایى مســابقات کــه به صورت 
تک حذفى برگزار مى شــد با یکى از بهتریــن تیم هاى تاریخ فوتبــال آلمان برخورد 
کردند تــا با پذیرفتن شکســت 2 بر صفــر از راهیابى بــه مرحله بعدى بــاز مانند. 

تیم ملى مراکش با سه دروازه بان عازم روسیه شده اســت. «یاسین بونو»، دروازه بان 
27 ســاله اى که در تیم خیرونا اســپانیا بازى مى کند و در جام جهانى روسیه صاحب 
پیراهن شماره یک تیم ملى مراکش شــده تا به احتمال زیاد دروازه بان اول این تیم در 

این مسابقات باشد. 
«منیر مهند محمدى» دیگر دروازه بان تیم ملى مراکش است. وى در اغلب دیدارهاى 
رسمى و دوستانه تیمش در راه رسیدن به جام جهانى در ترکیب اصلى قرار داشته و در 
جام جهانى پیراهن شماره 12 به او رسیده است. اما امکان اینکه این دروازه بان 29 ساله و 
190 سانتى که از باشگاه نومانسینا اسپانیا به تیم ملى مراکش رسیده همچنان در ترکیب 

اصلى این تیم قرار داشته باشد زیاد است.
«احمدرضا تفناوتى» جوان ترین دروازه بان مراکشى حاضر در روسیه است. وى با 22 
سال سن و 188 سانتیمتر قد در جام جهانى با شماره 22 تیم ملى کشورش را همراهى 
مى کند و از شانسى به مراتب کمتر نســبت به دو دروازه بان دیگر براى قرار گرفتن در 

درون دروازه تیم ملى کشورش بهره مند است.
به سراغ مدافعان این تیم مى رویم. «اشرف حکیمى» را باید سرشناس ترین مدافع و حتى 
بازیکن تیم ملى مراکش دانست. مدافع جوانى که از تیم رئال مادرید به تیم ملى مراکش 
رسیده است و در جام جهانى نیز با پیراهن شماره 2 به میدان خواهد رفت و قطعاً یکى از 

بازیکنان مراکش است که بیش از سایرین در کانون توجه قرار دارد.
«حمزه مندیل» نیز یکى دیگر از مدافعان جوان و سرشناس تیم مراکش است که با 20 
سال سن عضویت تیم لیل فرانسه را داشته و در جام جهانى با پیراهن شماره 3 به میدان 

خواهد آمد. این مدافع 20 سال سن و 179 سانتیمتر قد دارد و شانس زیادى براى قرار 
گرفتن در ترکیب ثابت تیمش در جام جهانى دارد. «مانوئل باتیستا» مدافع 32 ساله و 
190 سانتیمترى مراکش که در تیم استانبول باشاك ترکیه بازى مى کند در جام جهانى 
با پیراهن شماره 4 به میدان خواهد رفت. وى باتجربه ترین مدافع تیم ملى مراکش در 
این مسابقات است که در چهار بازى آخر مراکش نیز براى این تیم به میدان رفته و یک 

بار هم گلزنى کرده است. 
مراکشى ها یک مدافع بسیار سرشــناس دیگر هم دارند که از تیم یوونتوس مى آید. 
«مهدى بن عطیه» مدافع 31 ساله تیم یوونتوس ایتالیا و تیم ملى مراکش است که در 
روسیه پیراهن شماره 5 را براى این تیم به تن مى کند. این بازیکن هم همچون اشرف 

حکیمى از جمله سرشناس ترین بازیکنان تیم ملى مراکش هستند. 
اما کمربند خط میانى این تیم را چه کسانى تشکیل مى دهند؟«رومن سایس» هافبک 
دفاعى و بلند قامتى که از تیم ولور همپتون قهرمان لیگ «چمپیون شیپ» انگلستان به 
تیم ملى مراکش رسیده است. این بازیکن 28 ساله است و در همه دیدارهاى رسمى و 
تدارکاتى تیمش در راه رسیدن به جام جهانى حضور داشته و در جام جهانى نیز پیراهن 
شــماره 6 تیم ملى کشورش به او رســیده اســت.یکى از کلیدى ترین و مطرح ترین 
هافبک هاى تیم ملى مراکش «حکیم زباش»، بازیکن تیم آژاکس هلند اســت. این 
بازیکن که با شماره 7 در تیم ملى کشورش در روسیه بازى خواهد کرد در پست هافبک 
میانى بازى کرده و در مسابقات انتخابى جام جهانى نیز با دو گل و دو پاس گل از جمله 
بازیکنان مؤثر تیمش بوده است. این بازیکن 28 سال سن، 180 سانت قد داشته و چپ 
پاست و از جمله بازیکنانى است که احتمال انتقالش بعد از جام جهانى به تیم هاى متمول 

و سرشناس اروپایى وجود دارد. 
«کریم االحمدى»، هافبک 33 ســاله و باتجربه تیم ملى مراکش هــم از دیگر تیم 
سرشانس هلندى که فاینورد باشد مى آید. این بازیکن که در روسیه با پیراهن شماره 8 
به میدان مى رود از جمله اصلى ترین بازیکنان این تیم است و در همه دیدارهاى رسمى 
و تدارکاتى تیمش در نقش هافبک میانى حضور داشته و در مسابقات انتخابى جام جهانى 

نیز یک بار پاس گل داده است. 
«یونس بلهنده»، هافبک تهاجمى و بازیساز اصلى تیم ملى مراکش با 28 سال سن و 
177 سانتیمتر قد از تیم گاالتاسراى مى آید. این بازیکن با پیراهن شماره 10 براى تیم 
ملى کشورش در روسیه به میدان مى رود و یکى از نفراتى است که شانس زیادى براى 

قرار گرفتن در ترکیب ثابت تیمش دارد. 
«فیصل فجر» نیز از اللیگا و از تیم ختافه به تیم ملى کشورش رسید. این هافبک 29 
ساله و 178 سانتیمترى با پیراهن شماره 11 براى تیمش بازى مى کند و شانس زیادى 
براى قرار گرفتن در ترکیب ثابت تیمــش دارد. وى در دیدارهاى انتخابى جام جهانى 
یک بار براى تیمش گلزنى کرده اما در اغلــب این دیدارها در ترکیب ثابت تیمش قرار 

داشته است.
«مبارك بوصوفا» الاقل براى ما ایرانى ها چهره اى آشناست. هافبک-مهاجم تیم ملى 
مراکش که در تیم الجزیره امارات بازى مى کند و بارها در لیگ قهرمانان آســیا مقابل 
تیم هاى ایرانى به میدان رفته است. این هافبک - مهاجم کوتاه قامت در جام جهانى 
با پیراهن شماره 14 به میدان مى آید. وى اغلب به عنوان بازیکن جانشین در تیم ملى 
کشورش بازى مى کند اما با سه پاس گل یکى از بهترین گلسازان این تیم در مسابقات 

انتخابى جام جهانى بوده است.
«یوسف آیت بن ناصر»، هافبک 21 ساله اى که با 184 سانتیمتر قد از تیم کان فرانسه 

به تیم ملى مراکش رســیده اســت. این بازیکن جوان در جام جهانى شماره 15 بر تن 
مى کند اما بعید است که در ترکیب اصلى تیمش جایى داشته باشد.

«نبیل دیرار» هم یکى دیگر از هافبک هاى باتجربه اى اســت کــه عمدتًا به عنوان 
بازیکن جانشین براى تیم ملى کشورش به میدان مى رود. این بازیکن هم از تیم معروف 
ترکیه اى فنرباغچه به جام جهانى آمده و با 32 ســال سن و 187 سانتیمتر قد هافبک 
میانى و دفاعى تیمش است که دیدارهاى انتخابى جام جهانى نیز یک بار براى تیمش 

گلزنى کرده است. وى با پیراهن شماره 17 در جام جهانى حضور دارد.
«امین حارث»، هافبک 20 ساله و دو ملیتى است که با ملیت فرانسوى-مراکشى براى 
تیم ملى مراکش بازى مى کند. وى از بوندســلیگا و از تیم شالکه 04 راهى جام جهانى 
شده و با پیراهن شماره 18 براى مراکشــى ها به میدان مى رود. وى تنها 20 سال سن 
داشته و قدى معادل 179 سانتیمتر دارد. این بازیکن جوان هم شانس زیادى براى قرار 
گرفتن در ترکیب ثابت تیمش ندارد. «ســفیان امرابات» هافبک راست و 21 ساله تیم 
ملى مراکش است که عضویت تیم سرشناس هلندى فاینورد را دارد. این بازیکن قرار 
است با پیراهن شماره 21 براى تیم ملى کشورش بازى کند و از شانس زیادى براى قرار 

گرفتن در ترکیب اصلى برخوردار نیست.
 به سراغ واحد تهاجمى شیرهاى اطلس مى رویم. جایى که مهاجمان خطرناکى وجود 
دارد.بهترین مهاجم و گلزن تیم تیم ملى مراکش «ایوب الکعبى» اســت. مهاجم 24 
ساله اى که در همه دیدارهاى اخیر تیم ملى مراکش گلزنى کرده و آنها امید زیادى در 
جام جهانى به ساق هاى این بازیکن بسته اند. الکعبى با پیراهن شماره 9 براى تیم ملى 
کشــورش بازى مى کند. این بازیکن یکى از گلزنان برجسته در جام ملت هاى آفریقا 

نیز بود.
«خالد بوطیب» هم یکى دیگر از گلزنان برجسته تیم ملى مراکش است که عضویت 
تیمى از ترکیه با نام ینى ملیطه اسپور را دارد. این بازیکن 31 ساله و 190 سانتى با چهار 
گل زده در مسابقات انتخابى جام جهانى در آفریقا یکى از برجسته ترین مهاجمان تیم 
ملى مراکش است که آنها امید زیادى به گلزنى او بسته اند. وى با پیراهن شماره 13 براى 

تیم ملى مراکش بازى مى کند.
«نورالدین امرابات»، مهاجمى است که بیشتر در گلسازى براى تیمش تأثیر دارد. این 
بازیکن نیز 31 سال سن و 178 سانتیمتر قد دارد و مهاجمى است که قابلیت استفاده از 
هر دو پاى خود را دارد. وى با پیراهن شماره 16 براى تیمش در جام جهانى به میدان مى 
رود و یکى از بازیکنانى است که یا به عنوان بازیکن اصلى و یا به عنوان بازیکن ذخیره 

احتمال به میدان رفتنش در روسیه زیاد است.
«عزیز بوهدوز»، مهاجم 31 ساله تیم ملى مراکش است که عضو تیم سن پائولى آلمان 
است. این مهاجم نیز با  188 سانتیمتر قد، قابلیت استفاده از هر دو پاى خود را دارد. بوهدوز 
در بازى هاى زیادى در آخرین دیدارهاى هاى تیمش به میدان نرفته است اما در جام 

جهانى مى تواند مهره اى تعیین کننده و خطرناك در خط حمله این تیم باشد. 
سرمربى تیم ملى مراکش «هروه رنار» از کشور فرانسه است. این فرانسوى 49 ساله 
عمده عمر مربیگرى اش را در کشــورهاى آفریقایى پشت ســر گذاشته است و به جز 
مدت کوتاهى که در سال 2015 هدایت لیل فرانسه را بر عهده داشت، در سایر دوران 

مربیگرى اش در قاره آفریقا بوده است.
وى هدایت تیم هاى ملى زامبیا، آنگوال، ساحل عاج و مراکش را تجربه کرده است و در 
رده باشگاهى هم در کشوهاى الجزایر، مراکش و تونس هدایت تیم هایى را بر عهده 
داشته است. جام جهانى 2018 روسیه نخستین تجربه حضور این سرمربى تقریباً جوان 

در جام هاى جهانى است. 
 به گزارش نصف جهان، مراکش با کسب سه برد و ســه تساوى، زدن 11 گل و بدون 
خوردن حتى یک گل، باالتر از ســاحل عاج به جام جهانى صعود کرد. با تکیه بر همین 
آمار مى توان فهمید که مراکش تیمى ســختکوش، دونده و با دفاع تیمى خوب است. 
نکته مهم درباره مراکش این اســت که در این تیم چیزى به نام فوق ستاره وجود ندارد 
و بازیکنانش کامًال یکدســت هســتند و کار تیمى را به خوبى انجام مى دهند. ویژگى 
اصلى این تیم، اجراى موفق و دقیق پرســینگ اســت که باعث مى شود تیم حریف 
نتواند تاکتیک خود را به خوبى در زمین پیاده کند. یکى از رموز گل نخوردن این تیم در 
رقابت هاى انتخابى جام جهانى هم همین پرسینگ کامل و کم نقص است. البته بعید 
است آنها با همین روش به مصاف پرتغال و اسپانیا بروند اما در برابر ایران قطعاً با همین 
استراتژى بازى خواهند کرد. با توجه به اهمیت پیروزى در این بازى، آنها از همان دقایق 
ابتدایى، وارد زمین ایران خواهند شد و سعى خواهند کرد با فشار زیاد روى هافبک  ها و 
مدافعان ایران، آنها را وادار به اشتباه کنند تا براى خود موقعیت هاى گلزنى ایجاد کنند. 
خوشبختانه تیم ملى ایران با چنین شــرایطى کامًال آشناست. مى شود گفت تخصص 
شاگردان «کارلوس کى روش» بازى مقابل حریفانى است که به پیروزى مقابل آنها نیاز 
دارند. ایرانى ها در چنین وضعیتى، توپ را به تیم حریف مى دهند و آنها را به زمین خود 
مى کشانند و با بستن راه نفوذ و گرفتن توپ از آنها، ضدحمله هاى سریع و مرگبارى را آغاز 
مى کنند. تنها نیاز ایران در چنین مصاف هایى، بازى کم اشتباه و البته استفاده از سرعت و 
دقت در ضدحمالت است که قبًال نمونه هاى موفق آن را در چند بازى این تیم دیده ایم.

تیم ملى بعد از حضورى عالى در مرحله انتخابى جام جهانى 2018، حســى بین همه 
ایرانى ها رقم زد که همه چیز طورى گردهم آمده تا اولین حضور ایران در مرحله حذفى 
جام جهانى سرانجام تحقق پیدا خواهد کرد، اما با قرعه بى رحمانه اى که نصیب ایران 
شد، ناامیدى در روزهاى اول پس از قرعه کشــى به پرخاشگرى در ماه  هاى بعد رسید؛ 
اما حاال در آستانه پنجمین حضور در جام جهانى آن چیزى که از اردوى ایران در روسیه  
توســط خبرنگاران اعزامى مخابره مى شود لبخند مطمئن ســتاره هاى ایران است. 
خیلى ها ادعا دارند تیم ملى توانایى شکست دادن مراکش را دارد ولى فراموش نکنیم در 
جام جهانى قبل نیز تیم ملى در آخرین دیدار خود به مصاف تیم بوسنى هرزگوین رفت و 
برخالف انتظار فوتبالدوستان شکست سنگینى دریافت کرد. حال رقیبمان تیم قدرتمند 
مراکش است که به مراتب رقیب سخت تر از بوسنى براى تیم ملى است. کسب 3 امتیاز 
از بازى اول ایران را در مسیر درستى قرار مى دهد. شکى نیست تیم ملى قادر به کسب 
امتیاز در مقابل تیم هاى پرتغال و اسپانیا بر روى کاغذ نخواهد بود ولى آشنایى کارلوس 
کى روش، با سبک فوتبال کشورش پرتغال و اســپانیا، مى تواند به تیم ملى در این دو 
دیدار کمک کند. اگر ایران بتواند از گروه خود صعــود کند، دلیلى وجود ندارد که نتواند 
حتى کمى بیشتر در این تورنمنت پیشــروى کند.کى روش تا آخرین روز حتى در بازى 
تدارکاتى با لیتوانى نیز ترکیب فیکس خود را در زمیــن نچید تا مربیان و آنالیزورهاى 
مراکش، اســپانیا و پرتغال شناخت کافى از ما نداشته باشــند. آخرین بازى تدارکاتى 
تیم ملى یک هفته قبل از بازى با مراکش پشت درهاى بسته انجام شد. استراتژى 

هوشمندانه براى غافلگیرى مربیان و آنالیزورهاى مراکش، اسپانیا و پرتغال . آنها 
به دنبال فلسفه، استراتژى و تاکتیک هاى ما در آخرین دیدار بودند که کى روش 

با این ترفند از برمالشــدن تفکراتش جلوگیرى کرد. فردا(جمعه) همه ما 
ساعت19و30دقیقه بى قرار نمایش دلپذیر یوزهاى مان و حمله جانانه 

آنها به شیرهاى اطلس هستیم.

حمله به شیر با یک دل سیر!
 مراکش را بُکش!

ایرانى ها مدل هستند

پوشش ظاهرى بازیکنان تیم ملى فوتبال ایران نظرها را در آستانه آغاز جام جهانى 2018 به خود جلب کرده 
است.

یک  سایت انگلیسى در گزارشى نوشت: «بازیکنان تیم ملى فوتبال ایران بیشتر شبیه مدل هستند تا فوتبالیست. 
شیک پوشى بى اندازه بازیکنان تیم ملى فوتبال ایران، غوغایى در شبکه هاى اجتماعى به خصوص «توئیتر» به 
راه انداخته است و راحت مى شود فهمید که دلیل این موضوع چیست. در حالى که تیم هایى همچون آرژانتین، 
برزیل، انگلیس، فرانسه، آلمان و اســپانیا جزو مدعیان قهرمانى مسابقات جام جهانى 2018 روسیه به شمار 
مى روند، تیم ملى ایران به عنوان یکى از تیم هایى که قدرت آنچنانى ندارند با اســتایل خاصى راهى روسیه 
شد. در تصاویر منتشرشده مى توان دید که فوتبالیست هاى تیم ملى کت وشلوار آبى رنگ بسیار زیبایى را به 

تن کرده اند.»  
در ادمه این گزارش آمده است: «یک نگاه اجمالى به شــبکه هاى اجتماعى نشان مى  دهد که چقدر پوشش 
ظاهرى آنها مورد توجه مردم سراسر جهان قرار گرفته اند. امیدواریم که آنها به مانند ظاهرشان، خوب هم بازى 
کنند. تیم ملى فوتبال ایران ساعت 19و30دقیقه جمعه 25 خرداد در اولین بازى خود در گروه B جام جهانى 

2018 به مصاف مراکش مى رود و سپس باید با اسپانیا و پرتغال دیدار کند.»

نصف جهــان با شروع مسابقات جام جهانى، ویژه برنامه هاى «فوتبال به 
وقت اصفهان» دوباره کلید مى خورد.

«فوتبال بــه وقت اصفهــان» عنوان ویــژه برنامه هایى اســت که به 
همت شــهردارى منطقه 2 اصفهان و با پخش و کارشناسى فینال لیگ 
قهرمانان اروپــا بین دو تیم رئــال مادرید و لیورپول چنــدى پیش آغاز

شد. 
این برنامه ها البته صرفاً مختص پخش فوتبال نیست و با حضور جمعى از 
ستارگان و پیشکسوتان فوتبال اصفهان تبدیل به یک ُجنگ فوتبالى شده 

است.
با آغــاز رقابت هاى جــام جهانى این ویــژه برنامه ها دوباره اســتارت 

مى خورد.
قرار است فردا (جمعه) یک ساعت و نیم قبل از آغاز دیدار تیم ملى ایران و از 
ساعت 18 بازى در فرهنگسراى اسوه واقع در خیابان صمدیه لباف جمعى 
از پیشکسوتان و ســتارگان فوتبال اصفهان در مورد این دیدار به بحث و 
تبادل نظر بنشینند و سپ س تماشاگر این مسابقه بر روى پرده فرهنگسرا

باشند.

فوتبال به وقت اصفهان 
در میان شما



ورزش 3242سال پانزدهم0505 پنج شنبه  24 خرداد  ماه   1397

 بازیکن مورد عالقه کى روش چه کسى است؟ پاســخ به این سوال شاید 
کمى کار سختى باشد. کى روش در این سال ها نشان داده که روى انتخاب 
هیچ بازیکنى تعصب چندانى نداشــته و در صورت نیــاز تاکتیکى و فنى و 
یا حاشــیه اى خیلى راحت روى بازیکنان حتى مــورد عالقه اش خط قرمز 

کشیده است.
 خط خــوردن مهدى رحمتــى به عنوان یکــى از ســتون هاى تیم ملى، 
نیمکت نشین کردن رحمان احمدى، کنار گذاشتن سیدجالل حسینى همه 
نمونه هایى از این مساله اســت. با این حال در تیم کى روش هم مى توان 
بازیکنى را پیدا کرد که تعداد بازى هایش در تیم این مربى نشــان از عالقه 
ویژه مرد پرتغالى به او دارد. احســان حاج صفى با انجام 55 بازى براى تیم 
کى روش بیشــترین بازى را در میان تمام بازیکنان انجام داده و رکورددار 
اســت. آمارى که نشــان مى دهد حاج صفى مورد عالقه و عصاى دست 
سرمربى تیم ملى است. بازیکنى که سال ها در فوتبال ایران به عنوان دفاع 
چپ بازى مى کرد در تیم کى  روش هم در ابتدا در همین پست فرصت بازى 
پیدا کرد. تغییر پست و حضور در هافبک چپ و بعد از آن هم هافبک دفاعى 
نشان داد که او توانایى هاى زیادى براى بازى  در پست هاى مختلف دارد و 

کى روش این توانایى او را به خوبى دریافته است.
 این توانایى باعث شــده که با وجود حضور چند هافبک دفاعى تخصصى، 
حاج صفى در کنار عزت اللهى گزینه هاى اول بــراى رهبرى میانه میدان 
باشــند. نفر بعدى این لیست ســیدجالل حسینى اســت. بازیکنى که با 
خط خوردن از فهرســت جام جهانى فرصت رسیدن به صدر این لیست را از 
دست داد. اشکان دژاگه و پژمان منتظرى نفرات بعدى هستند. بازیکنانى 
که به احتمال زیاد جام جهانى آخرین فرصت و شانس شــان براى بازى در 
ترکیب تیم ملى خواهد بــود و کریم انصارى فرد هم بــه عنوان نفر بعدى 
بازیکن فیکس کى روش نیست. با رد شدن از نام هاى آندرانیک تیموریان، 
قوچان نژاد، نکونام و شجاعى به جهانبخش مى رسیم. بازیکن فیکس تیم 
ملى که 37 بازى را براى خودش ثبت کرده است. با این وضعیت، حاج صفى 
همچنان یکه تاز لیست بازیکنان موردعالقه و مورد اعتماد کى روش خواهد 
بود. بازیکنى که با درخشش خود در تیم ملى و تیم باشگاهى اش نشان داده 

که اعتماد کى روش به او بیهوده نبوده است.

 

رونمایى از پسر کى روش !

از امروز فوتبال در یکى از سردترین نقاط جهان داغ داغ مى شود و همین گرما هم شاید از سرماى 
روسیه کم کند. حاال حال و هواى این کشور سرد اروپایى کامال فوتبالى است. در جاى جاى این 

کشور پهناور مى شود حس فوتبال را درك کرد. 
در تمام نقاط شهر مسکو نماد هاى فوتبالى مدام به شما یادآورى مى کنند که وضعیت چطور است. 
حتى انگار مجسمه هاى بزرگ داخل شهر و ســاختمان هاى رنگارنگ مسکو هم منتظر شروع 
جذاب ترین مسابقات جهان هستند. فرقى نمى کند شما ایرانى باشید یا براى هر کشور دیگر و با 
زبان هاى مختلف، اینجا در مسکو همه با زبان فوتبالى با هم ارتباط دارند و انگار حرف یکدیگر 

را به خوبى متوجه مى شوند. 
هرچه هست از امروز تنور فوتبال در یکى از سردترین نقاط جهان داغ مى شود و همگان 

شاهد انفجار هیجان در سرزمین یخى خواهند بود.

از امروز فوتبال در یکى از سردترین نقاط جهان داغ داغ مى شود و همین گرما هم شاید از سرماى 
روسیه کم کند. حاال حال و هواى این کشور سرد اروپایى کامال فوتبالى است. در جاى جاى این 

کشور پهناور مى شود حس فوتبال را درك کرد. 
در تمام نقاط شهر مسکو نماد هاى فوتبالى مدام به شما یادآورى مى کنند که وضعیت چطور است. 
انگار مجسمه هاى بزرگداخل شهر و ســاختمان هاى رنگارنگ مسکو هم منتظر شروع  حتى
جذاب ترین مسابقات جهان هستند. فرقى نمى کند شما ایرانى باشید یا براى هر کشور دیگر و با 
زبان هاى مختلف، اینجا در مسکو همه با زبان فوتبالى با هم ارتباط دارند و انگار حرف یکدیگر 

را به خوبى متوجه مى شوند. 
هرچه هست از امروز تنور فوتبال در یکى از سردترین نقاط جهان داغ مى شود و همگان 

شاهد انفجار هیجان در سرزمین یخى خواهند بود.

روشن شدن تنور گرم فوتبال روشن شدن تنور گرم فوتبال 
در سرزمین یخ زدهدر سرزمین یخ زده

جام جهانى از امروز آغاز مى شود جام جهانى از امروز آغاز مى شود 

 اخیرا شایعه استعفاى جواد نکونام از هدایت نساجى مازندران 
در برخى رسانه ها منتشر شد. گفته مى شد بعد از کناره گیرى 
على امیرى از مدیرعاملى نساجى اتفاقاتى در این باشگاه 
رخ داده و نکونام هم دیگــر تمایلى به ماندن در 
قائمشهر ندارد. اماامیرى به تیمش بازگشت 
و استعفاى نکونام هم منتفى شد. یک روز 
بعد از این اتفاقات فرشاد فرجى بازیکن 
فصل گذشته خونه به  خونه به نساجى 
پیوســت. بازیکنى که در هفته هاى 
گذشــته حرف و حدیث هاى زیادى 
پیرامــون او و مصدومیت و غیبتش 
در بــازى فینال جــام حذفى مقابل 

استقالل به وجود آمده بود.
فرجى در بازى آخر خونه به خونه در لیگ 
یک مقابــل برق نوین شــیراز در ترکیب 
اصلى تیم بابلى حضور داشت و اتفاقا زننده گل 
اول تیمش هم بود. او تا پایان بازى در زمین حاضر 
بود و اتفاقى که باعث مصدومیتش شود رخ نداد. توضیحات 
پزشک خونه به خونه را در این مورد بخوانید:  فرجى در آخرین 
بازى فصل ما برابر برق شــیراز بازى کرد و هیچ مشــکلى 

نداشت؛ بعد از این مسابقه هم ما دو، سه روز در بابل بودیم ولى 
او راجع به مصدومیت به بنده زنگ نزد یا به کلینیک پزشکى 
باشــگاه مراجعه نکرد. اما زمانى که قصد حرکت به تهران و 
رفتن به فرودگاه داشتیم، متوجه شــدیم آقاى فرجى همراه 
تیم نیست؛ با او تماس گرفتیم که قرار شد در فرودگاه به تیم 
محلق شود ولى او در چنین شرایطى تیم را تنها گذاشته است؛ 
من به عنوان پزشــک تیم مى گویم فرجى مصدومیتى ندارد؛ 
ایشان کســى بود که در طول فصل هم مصدومیتى نداشت 
و به طور فعال در تمرینات و بازى ها حضور پیدا مى کرد.» در 
نهایت فرجى در بازى فینال بــه بهانه مصدومیت بازى نکرد 
و قاسم حسن زاده مالک باشگاه خونه به خونه در تماس زنده 
تلفنى با برنامه نود، از او و یکى دو بازیکن تیمش گالیه کرد و 
مدعى شد که آنها مصدوم نیستند و خودشان را به مصدومیت 

زده اند.»
حاال اما اتفاق جالبى افتاده اســت. همان بازیکنى که بدون 
هماهنگى با باشگاه و به بهانه مصدومیت در بازى فینال جام 
حذفى غیبت داشت، به تیم رقیب خونه به خونه یعنى نساجى 
پیوســته اســت. اتفاقى که مى تواند دوباره پرونده جنجالى 
هفته آخــر لیگ یک و ماجــراى تبانــى را وارد فاز جدیدى 

کند.  

 بازیکن متهم در نساجى!
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 بازیکن مورد عالقه کى
کمىکار سختى باشد.
هیچ بازیکنى تعصب چ
یا حاشــیه اى خیلى راح

کشیده است.
 خط خــوردن مهدى
نیمکت نشین کردن رح
نمونه هایى از این مسا
بازیکنى را پیدا کرد که
ویژه مرد پرتغالى به او
کى روش بیشــترین ب
اســت. آمارى که نشـ
سرمربى تیم ملى است
چپ بازى مى کرد در تی
پیدا کرد. تغییر پست و
نشان داد که او توانایى
کى روش این توانایى او
 این توانایى باعث شــ
حاج صفى در کنار عزت
باشــند. نفر بعدى این
خط خوردن از فهرســت
دستداد. اشکان دژاگ
که به احتمال زیاد جام
ترکیب تیم ملى خواهد

بازیکن فیکس کى روش
و ش قوچان نژاد، نکونام
7ملى که 37 بازى را براى
همچنان یکه تاز لیست
درخ بود. بازیکنى که با
که اعتماد کى روش به

رونمایى از پس
تا قبل از اینکه مهدى شــریفى پرسپولیســى شود شایعات 
زیادى درباره بــى اعتقادى برانکو به گادوین منشــا 
منتشر شــده بود و حاال که قرمزها مهاجم جدیدى 
گرفته اند احتمال جدایى او از این تیم بیشتر هم شده 
اما منشا مى خواهد با تمام این شایعات بجنگد. او 
به خبرآنالین گفته:» با باشگاه پرسپولیس قرارداد 
دارم و به خاطر عالقــه اى که به بازى در این تیم 
پیدا کردم، اصال نمى خواهم شانس ادامه همکارى با 
پرسپولیس را از دست بدهم. تماشاگران همیشه از من 
حمایت کردند و بهترین شرایط ممکن را در تهران داشتم. 
امیدوارم در کنار ســایر بازیکنان، یک فصل بى نظیر را پشت سر 
بگذارم به خصوص که مى خواهیم در این فصل، هم قهرمانى مان را تکرار کنیم و هم در آسیا به 

مقام خوبى برسیم. اینها براى مان اهمیت فوق العاده اى دارد.»

با اعالم مســوول نقل و انتقاالت باشگاه استقالل این 
تیم در کنار تیام قصد جــذب یک مهاجم خارجى 

دیگر دارد
پندار توفیقى در مورد شــایعاتى که در مورد 
جذب یک مهاجم خارجى بــه وجود آمده به 
ورزش سه گفت: بله این موضوع درست است. 
آقاى شفر به ما اعالم کردند که چون ما  درگیر 
لیگ قهرمانان آسیا هستیم و هدف مهمى را در 
پیش داریم، باید در کنار تیام یک مهاجم خارجى با 

کیفیت دیگر هم جذب کنیم.  
او در مورد بازیکنانى که نام شان در رسانه ها مطرح مى شود هم 
گفت: این اسم ها درست نیست چون هنوز آقاى شفر نامى به ما اعالم نکرده است. هر بازیکنى که 

ایشان نامش را اعالم کنند ما فورى براى جذبش اقدام مى کنیم.
این در حالى است که سیدرضا افتخارى مدیرعامل استقالل پیش از این اعالم کرده بود که به دلیل 

نوسانات بازار ارز این باشگاه بازیکن جدید خارجى جذب نخواهد کرد.
 

کادرفنى جدید تیم ذوب آهن اصفهان بعد از تعطیالت عید فطر به طور رسمى معرفى مى شود.  
هفته گذشته امید نمازى به عنوان سرمربى جدید تیم ذوب آهن اصفهان انتخاب شد و به جاى امیر 

قلعه نویى بر مسند مربیگرى این تیم تکیه زد.
حال با تصمیم باشگاه ذوب آهن مراســم معارفه کادرفنى ذوب آهن روز یکشنبه مورخ 27 خرداد 

در کمپ اختصاصى این باشگاه برگزار شده و تمرینات این تیم به طور رسمى استارت مى خورد.
پیش از این امیر قلعه نویى هدایت این تیم اصفهانى را بر عهده داشت و همراه ذوب آهن مقام نایب 

قهرمانى لیگ هفدهم را به دست آورد.
هم چنین قرار است وحید رضایى، مهدى رجب زاده و یک مربى ایرلندى امید نمازى را در ذوب آهن 

همراهى کنند.
این تیم تا به اینجا محسن مسلمان، مسعود حسن زاده، مسعود ابراهیم زاده و رضا حبیب زاده را در 

فصل نقل و انتقاالت به خدمت گرفته و به دنبال ادامه روند درخشان خود است.

تیم فوتبال ســپاهان تمرینات خود را با حضور امیرقلعه نویى از 26 خــرداد در نقش جهان آغاز 
خواهد کرد.

اولین تمرین تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان در ورزشگاه نقش جهان انجام خواهد شد.
 امیر قلعه نویى سرمربى تیم فوتبال سپاهان به زودى در اصفهان حاضر خواهد شد و اولین تمرین 
طالیى پوشان روز شنبه 26 خرداد ماه از ساعت 18:30 در ورزشگاه نقش جهان، با حضور هواداران 

سپاهان، کلید خواهد خورد.

منشا در برابر شایعات 

 شفر یک مهاجم خارجى دیگر مى خواهد

معرفى نمازى بعد از عید فطر

استارت سپاهان از 26 خرداد  
 دوشنبه شــب نخســتین برنامه 2018 عادل فردوسى پور روى 

آنتن رفت.
مجرى موفق 90 در این برنامه جدیدش که به مناسبت جام جهانى 
روى آنتن مى رود اعالم کرد که هر شب و به قید قرعه به کسانى 
که در مسابقه پیامکى شرکت کنند یک دستگاه خودرو 206 اهدا 

مى شود.
این اتفاق در حالى افتاد که عادل در برنامــه بعدى اش گفت:  از 
طرف اسپانســر به ما اعالم شده چون ممکن اســت قیمت این 
خودرو حتى به 100 میلیون! هم برسد، هر شب به برندگان مسابقه 

نظرسنجى، نفرى 30 میلیون تومان اهدا خواهد شد. 

دردسر گرانى خودرو براى 
برنامه عادل

 رشید مظاهرى در حاشــیه تمرین ملى پوشــان در کمپ لوکوموتیو مسکو درباره 
شرایط تیم ملى گفت: از نظر امکانات هیچ چیزى کم نداریم و در ادامه اردوى قبلى 
که در ترکیه همه چیز برایمان مهیا بود اینجا هم کم و کسرى نداریم و همه امکانات 

فراهم است.  
او ادامه داد: از نظر روحى و روانى و همینطور وضعیــت بدنى هم در بهترین حالت 
خود قرار داریم و فکر نمى کنم شرایطى از این بهتر را هر کدام از ما بازیکنان تجربه 

کرده باشیم. 
گلر تیم ملى درباره احتمال بازى کردن خود در بازى هاى پیش رو گفت: مسلمًا من 
هم به این فکر مى کنم که بتوانم بازى کنم. من هم مانند نفرات دیگر امید دارم تا در 
تیم ملى به میدان بروم اما تصمیم آخر را سرمربى تیم ملى مى گیرد و هر کسى را که 

او تشخیص داد به دروازه تیم ملى مى رسد.
مظاهرى در پاسخ به سئوالى که درباره امیدوارى آنها به صعود به مرحله بعد پرسیده 
شد گفت: به نظر من شما خیلى ناامید هستید. لغو بازى هاى تدارکاتى باعث شد تا 
یک همدلى و اتحاد بین اعضاى تیم ملى به وجود بیاید و اکنون همه ما دست به دست 
هم دادیم تا نشان دهیم چه تیمى هســتیم. به همین دلیل باید بگویم مردم منتظر 

یک سورپرایز باشند.
او در این باره ادامه داد: همه ما به صعود فکر مى کنیم. شــخص من شب و روز به 
صعود فکر مى کنم و این موضوع کامال ملکه ذهنم شده است. با موفقیت ما آنهایى 
که مدتى ما را اذیت کردند هم ناراحت مى شوند و به همین دلیل باید به همه آنهایى 
که نگذاشتند کار تیم ملى به خوبى پیش برود بگویم در انتظار یک غافلگیرى باشند.

رشید مظاهرى:  
منتظر یک سورپرایز بزرگ باشید



0606سالمتسالمت سال پانزدهم 3242پنج شنبه  24 خرداد  ماه   1397

این روزها به دلیل مشغله هاى زیاد، حمام کردن به شکل 
سنتى تقریبًا کمرنگ شده اســت و اغلب افراد به دوش 
ســریع شــبانه اکتفا مى کنند؛ اما باید بگوییم که حمام 
کردن هاى طوالنى تر و با آب گرم، مانند آنچه سابق بر 
این بیشتر مورد استفاده بود، فوایدى براى سالمتى ما دارد 

که در این مطلب به آنها پرداخته ایم.

حمام کردن روحیه تان را بهتر مى کند
یک حمام آب گرم مى تواند احساس افسردگى و بدبینى را 
از شما دور کند و به شما این امکان را مى دهد تا ترکیبى از 
تنهایى و سکوت و راحتى را احساس کنید. به طور کلى، 
حمام کردن با تقویت حس راحتى و آرامش به ذهن اجازه 
مى دهد نوعى امنیت را تجربه کند و در نتیجه، بدن هم 

آرام شود.

حمام کردن کمکتان مى کند بهتر بخوابید
براى خیلى از افراد سخت است که بتوانند هشت ساعت 
خواب باکیفیت شبانه داشته باشند. یکى از تئورى ها، ادعا 
مى کند پایین بودن دماى بدن کمــک مى کند بهتر به 
خواب بروید و به همین دلیل، دانشمندان توصیه مى کنند 
دماى اتاق خواب را پایین نگه دارید. اما یک حمام گرم 
قبل از خواب هم همین نتیجه را دارد. در شب، دماى بدن 

ما به طور طبیعى افت مى کند و سیگنال تولید مالتونین 
را مى فرستد. حمام آب گرم، دماى بدن را باال مى برد و آن 
را تشویق مى کند تا زودتر خودش را خنک کند، بنابراین 
تولید مالتونین را بیشتر مى کند و شما براى خواب بهتر 

آماده مى شوید.

حمام گرم، درد عضله را تسکین مى دهد
گرما موجب گردش خــون بهتر مى شــود و مى تواند 
عضالت گرفته شده را شــل کند. افزودن نمک به وان 
آب گرم نیز مى تواند از التهاب مفاصل، ناشى از آرتروز یا 
سایر بیمارى هاى عضالنى کم کند. همچنین خاصیت 
ضدالتهابى حمام نمک، تأثیر مثبــت براى آنهایى دارد 
که از بیمارى هاى متابولیکى چون دیابت نوع دوم رنج 

مى برند.

حمام کردن به سالمت قلب کمک مى کند
حمــام آب گرم بــه طور منظــم کمک مى کنــد تا از 
فشارخونتان کم شــود. این مزیت قابل توجهى است، 
زیرا کاهش فشارخون براى پیشگیرى از مشکالت جدى 
قلب مانند حمله  قلبى مفید اســت. استفاده از گرما براى 
جریان بهتر خون در بدن، مانند این اســت که به بدنتان 

تمرین مالیمى بدهید.

حمام کردن کالرى مى سوزاند
درست است که در حمام تمرین هوازى انجام نمى دهید 
و فعالیت خاصــى ندارید، امــا عرق کــردن در حمام 
گرم مى تواند به اندازه  دویدن، کالرى ســوزى داشــته 

باشد.

حمام کردن مى تواند عالیم سرماخوردگى 
و آنفلوآنزا را تسکین دهد

بخار حمام آب گرم براى کاهش درد سینوس ها، گرفتگى 
بینى و سرفه هاى شدید عالى اســت. گرفتگى بینى به 
دلیل التهاب در راه هاى هوایى بینى ایجاد مى شوند و بخار 
باعث مى شود رگ هاى خونى صورت و بینى حرکت کنند. 
از این رو، ترشحات بینى، شل و رقیق مى شوند. حمام آب 
گرم کمک مى کند سیستم ایمنى بدن با ویروس ها بهتر 

مبارزه کند.

حمام کردن از حساسیت پوست کم مى کند
آب خیلى گرم مى تواند پوست را حساس تر کند، اما وان 
آب گرم همراه با عصاره هایى چون روغن نارگیل، روغن 
زیتون یا عصاره  اســطوخودوس و همچنین جو دوسر 
مى توانند به پوست آبرسانى کند و خشکى و حساسیت 

پوست را التیام بدهد.

مصرف آبمیوه هاى تازه، بهترین گام براى تأمین 
ویتامین ها، آنتى اکسیدان ها و مواد معدنى مورد 
نیاز بدن است، ضمن اینکه اثرات قابل توجه ضد 

پیرى نیز دارد.
براى جلوگیرى از روند پیرى، هیچ گام درمان قطعى 
وجود ندارد، ولى نوشیدن چند نوع آبمیوه یا سبزى، 
به شما براى کاهش سرعت پیرى و حفظ سالمت 

کلى پیشنهاد شده است.

آب گوجــه فرنگى: حاوى بیشــترین میزان 
آنتى اکســیدان به نام «لیکوپن» است. رنگدانه 
«کاروتنوئیــد» و مواد شــیمیایى گیاهى موجود 
در ایــن نوشــیدنى، منجر بــه مبارزه بــا اثرات 
رادیکال هاى آزاد مى رود. رادیــکال هاى آزاد از 
عوامل اصلى آسیب به سلول ها و افزایش سرعت 

پیرى هستند.

 k آب کلم: برگ هــاى کلم، غنــى از ویتامین
هســتند؛ یک ماده مغذى مفید براى جلوگیرى از 

بیمارى هاى قلبى و پوکى استخوان. 
آب کلم همچنین حاوى مواد معدنى از جمله منگنز، 
مس، کلسیم، آهن و منیزیم به همراه ویتامین هاى 
B2 ،B1 ،B6، ویتامین E، فیبر و اسیدهاى چرب 

غیر اشباع است.

آب انگور: پوست و دانه هاى انگور براى سال ها 
در محصوالت زیبایى ضد پیرى استفاده شده است. 
انگور حاوى «رسوراترول» است؛ آنتى اکسیدانى 

که به مبارزه با نشانه هاى پیرى مى رود.

آب انار: این نوشــیدنى، به کاهش کلسترول بد 
یا همان LDL کمک مى کنــد ضمن اینکه راه 
مفیدى براى مبارزه با چین و چروك هاى صورت 
است. نوشــیدن آب انار، یک راه سالم براى حفظ 

سالمت مثانه و کلیه ها نیز هست.

آب هندوانه: نوشیدن آب هندوانه یک راه عالى 
براى تأمین آب بدن و حفظ سالمت پوست است. 
هندوانه غنى از ویتامین A براى بازسازى پوست، 
مرطوب نگه داشتن پوســت و مبارزه با خشکى و 

چین و چروك پوست است.

آب کیوى: آنتى اکسیدان هاى موجود در کیوى 
از قبیل ویتامین C و ویتامیــن E، براى کاهش 
آســیب هاى پوستى ناشــى از رادیکال هاى آزاد 

بسیار مفید است. 
ویتامین C موجود در کیوى، به تولید کالژن کمک 
مى کند(کالژن نوعى پروتئین بافت همبند است که 
سبب استحکام پوست انسان مى شود). با افزایش 
سن، تولید کالژن کاهش یافته و خاصیت ارتجاعى 
پوست از دست مى رود. مواد تحریک کننده کالژن 
مانند عصــاره کیوى، به محصــوالت مراقبت از 
پوست اضافه مى شوند تا با استحکام بخشیدن به 
بافت پوست، ظواهر و نشانه هاى پیرى پوست را 

به تعویق بیاندازند.

طالبى مانند خربزه و هندوانه داراى مقدار زیادى آب است (درحدود 90 درصد) اما این بدان معنا نیست که این 
میوه محبوب، ارزش تغذیه اى ندارد.

طالبى سرشار از مواد مغذى است. طالبى داراى ویتامین A (به شکل بتاکاروتن)، همچنین ویتامین C و به عالوه 
منبع خوبى از پتاسیم است. یکى دیگر از مزایاى این میوه خوشمزه این است که گوشت نارنجى رنگ این میوه، 

پر از عطر و طعم و در عین حال کم کالرى است.
یک فنجان طالبى حاوى فقط 55 کالرى است که بیش از 100 درصد نیاز روزانه ویتامین A، بیش از 50 درصد 

نیاز روزانه ویتامین C را تأمین مى کند و منبع خوب پتاسیم و حاوى 1/5 گرم فیبر است.
طالبى منبع غذایى غنى از ویتامین هاى A و C است. این ویتامین ها هر دو آنتى اکسیدان هایى هستند که بدن 
شخص را سالم نگه مى دارند. آنتى اکسیدان ها مى توانند اثرات محافظتى را با خنثى سازى رادیکال هاى آزاد 
داشته باشند که مى تواند DNA را به سلول هاى آسیب دیده برسانند و باعث التهاب مزمن بدن شوند. از دیگر 

موارد مفید طالبى به شرح زیر است:

سالمت قلب:براساس شواهد موجود، رژیم غذایى غنى از میوه ها و سبزیجات، با کاهش خطر بیمارى قلبى و 
سکته مرتبط است و مى تواند با کاهش فشار خون همراه باشد.

سالمت چشم: با گنجاندن مقــدار بیشتر میوه ها و سبزیجات در 
رژیم غذایى خود، مى توان چشم هاى خود را سالم نگه داشت 

و همینطور سبب دفع آب مروارید شد.

هضم: مقادیر باالى 
فیبر و آب در طالبى 
مى تواند به هضم 
غذا و جلوگیرى از 
یبوست کمک کند. 

آب سرد
آب ســرد یکی از بهترین روش هاي خانگی بــراي درمان 
سوزش کف پاست ، زیرا سبب تسکین ســریع سوزش، بی 

حسی و تورم پا مى شود.

سرکه سیب
سرکه سیب به شما کمک می کند تا سطح PH بدن خود را 
حفظ کنید، همچنین براي درمان ســوزش کف پا نیز بسیار 

مؤثر است.

زردچوبه
زردچوبه حاوي مقادیر زیادي کورکومین اســت که کمک 
می کند تا جریان خون و گردش خون در سراسر بدن شما بهبود 
پیدا کند. عالوه بر این، زردچوبــه داراي خواص ضد التهابی 
است که به درمان سوزش پا و همچنین درد پا کمک می کند.

B3 ویتامین
ویتامین B3 همچنین به عنوان نیاســین شناخته شده است 
و به بهبود گردش خون، تقویت اعصاب و درمان داغ شــدن 
کف پا کمک می کند، زیرا کمبود B3 یکی از علل اصلی این 

مشکل است. 
براي مصرف B3 سبوس گندم، شــیر، ماست، سبزیجات، 
لوبیا، نخود فرنگی، بادام زمینی و زرده تخم مرغ مصرف کنید. 
همچنین براي درمان ســوزش کف پا می توانید با مشورت 

پزشک مکمل هاي B3 مصرف کنید.

زنجبیل
زنجبیل یکی دیگر از داروهاي مؤثر براي درمان سوزش کف پا 
می باشد، زیرا داراي عامل فعال است که باعث افزایش گردش 
خون در بدن می شــود که به نوبه خود، باعث کاهش سریع 

احساس سوزش می شود.

دفع سموم از بدن و احیاى سالمت، مى تواند در دو گام 
خالصه شود: اول، حذف سموم شناخته شده، دوم اضافه 
کردن مواد مغذى خاص که به دفع ســموم بدن کمک 

مى کنند. 

براى اینکه عمل دفع سموم به خوبى انجام شود، شما باید 
مواد مغذى را هدف قرار دهید که به کبد کمک مى کنند. 
موادى مانند کافئین، داروها و حتى محصوالت جانبى، 
متابولیسم طبیعى را به موادى خنثى تبدیل کند تا قبل از 

هرگونه ضررى از بدن دفع شوند.
غذاهایى که در ادامه به شما معرفى مى کنیم، حاوى مواد 
مغذى هستند که به بدن در دفع این سموم و دست یافتن 

به سالمت کلى کمک مى کنند.

7 فایده حمام آب گرم
علت سوزش کف پا چیست؟

بعضی از افراد همیشه از سوزش کف پا ناله می کنند. علت سوزش کف پا متعدد و مختلف است و
 می تواند از یک خستگی ساده تا شرایط جدي تر همچون وارد شدن آسیب به اعصاب، ناهنجاري 
ستون فقرات یا مشکالت چرخش خون را شامل شوند. سوزش کف پا، عالمتی است که بیماران 
زیادي با شک به آن به پزشــکان مختلف مراجعه می کنند و اغلب آن را به عالیم چربی خون باال 
مرتبط می کنند، اما معموًال خواب رفتن انگشتان و خصوصاً علت داغ شدن کف پا به علت عوارض 

چربی خون باال نیست.
بعضی بیماران ممکن است عالیم درگیري عصب را به صورت بی حس شدن انگشت پا و خارش 
کف پا یا حتی خارش ســاق پا ذکر کنند. اما همه این عالیم، مربوط به طیف هاي گسترده عالیم 
دیگر عصب می باشد و علت خواب رفتن دست وپا و علت خارش کف پا را باید در مشکالت اعصاب 

و عضالت جستجو کرد. در ادامه راهکارهایی براي درمان سوزش کف پا ارائه می شود.

پ

ویت
و به
کف
مش
برا

بهترین نوشیدنى ها 
براى کاهش سرعت پیرى

سالمت چشم: با گنجاندن مقــدار بیشتر میو
رژیمغذایى خود، مى توان چشم هاى خو
و همینطور سبب دفع آب مروارید شد

ه

ارزش تغذیه اى بى نظیر طالبى

با این مواد غذایى از کبد خ ود مواظبت کنید

سیر
دالیل بسیارى وجود دارد که چرا سیر یکى 
از درمانى ترین غذاهاســت. ترکیب ارگان 
سولفور موجود در سیر با مزایاى بسیارى، 
از ضد تجمع پالکت گرفته تا ضد سرطان 
در ارتباط است. ترکیبات حاوى گوگرد در 
سیر نشان داده اند مى توانند با فعال کردن 
گلوتاتیون، به فرآیند دفع سموم کمک کنند.

چغندر
چغندر حــاوى دو ترکیب 
خاص است که عملکرد کبد 
را بهبود مــى دهند: بتائین 
و بتالین. بتائین نشان داده 
مــى تواند باعــث کاهش 
تجمع چربى در کبد شود، در 
حالى که بتالین باعث فعال 
شدن فاز دوم دفع سموم از 

بدن مى شود.

مارچوبه
هیچ فرآیند دفع ســمومى، بدون حضور متصل کننده اصلى گلوتاتیون کامل نمى شــود. گلوتاتیون از سه آمینو اسید گلیسین، 
سیستئین و گلوتامین تشکیل شده است. گلوتاتیون آنتى اکسیدان و دفع کننده سموم اصلى در بدن انسان است. گلوتاتیون بهبود 
دهنده فاز اول و فاز دوم دفع سموم در کبد است. موارد بسیارى باعث کمبود گلوتاتیون مى شوند که در نتیجه در برابر سموم محیطى 

آسیب پذیر مى شوید. مارچوبه نه تنها منبع گلوتاتیون است، بلکه حاوى آنتى اکسیدان هاى ضد سموم اضافى است.

بروکلى
بروکلــى از غذاهایــى اســت که 
بیشترین تحقیقات درباره خاصیت 
دفع سموم و درمانى آن انجام شده 
است. بروکلى نیز درست مانند کلم، 
حاوى گلوکوزینوالت و مشتقاتى به 
نام ایسوتیوسیانات است که فاز دوم 

فرآیند دفع سموم را فعال مى کنند.

کلم ترش
کلم ترش خواص درمانى دارد که با فعالیت آنزیم هاى دفع سموم 
در ارتباط است. کلم تخمیر شده یک ویژگى خوب دیگر نیز دارد: 
باکترى هاى پر خاصیتى که در طــول فرآیند تخمیر تولید مى 

شوند، عمل دفع سموم در روده را نیز بهبود مى دهند.

نارنگى
نارنگى نیــز مانند چاى 
سبز، داراى موادى است 
که بــه تحریــک کبد 
کمک مى کنند. پرتقال 
و لیمو نیــز حاوى چنین 

موادى هستند.

چاى سبز
دفع ســموم از کبد، دو گام اساســى دارد که با نام هاى فاز اول دفع سموم و فاز 
دوم دفع سموم شناخته مى شــوند. در فاز اول، سموم از طریق آنزیم هایى مانند 
cytochrome P450 محلول در آب مى شــوند. در فاز دوم، سموم به مواد 
شیمیایى محافظت کننده اى متصل مى شوند که یا آنها را خنثى مى کند و یا توسط 
مدفوع و ادرار از بدن دفعشان مى کند. چاى سبز به همین دلیل اهمیت بسیارى 

دارد. وقتى نوبت به سم زدایى مى شود، مزیت آن دو برابر است.

از ضد تجمع پالک
ت در ارتباط است.
سیر نشان داده اند
گلوتاتیون، به فرآی

ى دو ترکیب 
ه عملکرد کبد 
 دهند: بتائین 
ن نشان داده 
عــث کاهش 
ر کبد شود، در 
ن باعث فعال 
کلم ترشدفع سموم از 

ک
ک

و و ى ى ه و ى
دن دفعشان مى کند. چاى سبز به همین دلیل اهمیت بسیارى 

ه سم زدایى مى شود، مزیتآن دو برابراست.
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مردى اهل نیجریه با نام «آزوبویکه»، پدرش را 
در اتومبیل جدید و گرانقیمتــش به جاى تابوت 

دفن کرد.
پســر ثروتمند تصمیم گرفت که بــراى این کار 
ماشــین جدید «بى ام دبلیو» به قیمت 66 هزار 
پوند بخرد. او به پدرش قول داده بود که ماشــین 
«پرسرعتى» را به او هدیه دهد اما تا پیش از مرگ 
پدرش موفق به این کار نشد. براى همین تصمیم 
گرفت که با روش غیرمعمولى ایــن هدیه را به 

پدرش تقدیم کند. عکاس مراسم خاکسپارى به 
شهرت باالیى دست یافت و خیلى زود عکس در 
شبکه هاى اجتماعى منتشر شد. بسیارى از کاربران 
براى اولین بار دیدند که چطــور به جاى تابوت، 
ماشین گرانقیمتى با جسد مرده به خاك مى رود. 

به نوشته روزنامه «دیلى میل» در عین حال برخى 
کاربران از اتالف پول ها براى مراسم خاکسپارى 
شاکى بودند. به عقیده آنها این پول ها مى توانست 

در راه بهترى خرج شود.

2 قاچاقچى مواد مخدر در عملیاتى مشــترك با 
پلیس استان اصفهان و تهران دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پلیس پایتخت 
با اعالم خبر دستگیرى دو قاچاقچى مواد مخدر، 
گفت: در عملیاتى مشترك با فرماندهى انتظامى 
اســتان اصفهان، 90 کیلوگرم تریاك از کامیون 
متهمان کشف شد. ســرهنگ محمد بخشنده، 
اظهار کــرد: در پى دریافت خبــرى و تحقیقات 
انجام شده توسط مأموران پایگاه دهم این پلیس، 
مشخص شد که دو تن از قاچاقچیان مواد افیونى، 
قصد دارند مقادیرى مواد مخدر از جنوب کشــور 

خریدارى و آن را با یک دستگاه کامیون به شهر 
همدان منتقــل کنند. وى افــزود: با هماهنگى 
فرماندهى انتظامى اســتان اصفهــان و اجراى 
عملیات مشــترك، خودروى متهمان در یکى از 
محور هاى مواصالتى به شهر همدان شناسایى 

شد و تحت مراقبت ویژه قرار گرفت.
این مقام انتظامى با اشــاره بــه توقیف خودرو و 
دستگیرى متهمان، گفت: در بازرسى از کامیون، 
مقدار 90 کیلوگرم تریاك کشف شد و متهمان پس 
از تشکیل پرونده براى سیر مراحل قانونى به مرجع 

قضائى تحویل داده شدند .

رئیــس کالنتــرى 190 مجیدیه تهــران از 
دســتگیرى ســرایدارى که اقدام به ســرقت 
از ســاختمان محــل ســکونتش کــرده بود، 

خبر داد.
ســرهنگ على نعمتى در این باره گفت: چندى 
پیش به دنبال تماس یکى از شهروندان با مرکز 
فوریت هاى پلیسى 110 و اعالم سرقت طال و 
وجوه نقد از منزلش، تیمى از مأموران کالنترى 
به آدرس اعالمى اعزام شد و در بررسى هاى خود 
مشــاهده کردند هیچ گونه آثار تخریبى از ورود 
سارق به منزل به چشم نمى خورد. وى با بیان 
اینکه در تحقیقات پلیسى مشخص شد که سارق 
به محیط آشــنا و به احتمال زیادى داراى کلید 
بوده، گفت: این فرد به راحتى توانسته بود که در 
خانه را باز کرده و طال و وجوه نقد را سرقت کند.

رئیس کالنترى 190 مجیدیه با اشاره به انجام 
تحقیق از ســاکنان ســاختمان تصریح کرد: 
مأموران در پرس و جو از ســاکنان ســاختمان 

به اظهارات ســریدار خانه مشــکوك شدند و 
در بررسى ســوابق وى متوجه شدند که متهم 
فردى معتاد و داراى ســابقه کیفرى است که 
اتفاقًا تعــدادى از کلیدهاى واحدهــا را نیز در 
اختیار دارد. ســرهنگ نعمتى با اشاره به احضار 
متهم و انجام بازجویــى از وى، اظهارکرد: در 
بازجویى هاى پلیسى این فرد به سرقت وجوه نقد 
و طالجات از اتاق خواب شاکى اعتراف کرده و 
گفت که طالهاى مســروقه را بــه یک مالخر 
فروخته است. وى افزود: متهم در بازجویى هاى 
انجام شده به سرقت دیگرى از همان ساختمان
 نیز معترف شــد و گفت که چند ماه پیش نیز از 
واحد دیگرى سرقت کرده اســت که پیگیرى 

نشده است.
به گفته رئیس کالنترى 190 مجیدیه، براى این 
فرد پرونده اى تشکیل شد و پس از تکمیل براى 
ادامه روند رسیدگى به جرم و سیر مراحل قانونى 

در اختیار مرجع قضائ ى قرار گرفت.

عامالن تیراندازى و قتل در کالله استان گلستان 
دستگیر شدند و قاتل به جرم خود اعتراف کرد.

ساعت 23 و 50 دقیقه شامگاه 19 خردادماه سال 
جارى در یکى از خیابان هاى شهرستان کالله 
فردى با شلیک گلوله توسط اسلحه شکارى به 
جوان 23 ساله اهل یکى از روستاهاى شهرستان 

گالیکش باعث مرگ این جوان شد.
پس از اعالم موضوع بــه پلیس 110، مأموران 
کالنترى 11 شهرســتان کالله به محل اعزام 
شــده و مشــاهده کردند که این جوان از ناحیه 

ســر و صورت و شــکم مورد اصابــت گلوله 
اسلحه شــکارى قرار گرفته است. مجروح که 
به بیمارستان منتقل شــده بود، با وجود تالش 
پزشکان به دلیل شدت جراحات وارد شده جان 

خود را از دست داد.
مجتبى مروتى، رئیس پلیس آگاهى گلســتان 
اظهار کرد: با تالش پلیس پس از گذشــت 24 
ساعت از وقوع این حادثه، سه نفر از عامالن این 

جنایت شناسایى و دستگیر شدند.
بر اساس این گزارش، در این عملیات شناسایى 
و دستگیرى عامالن وقوع این جنایت فرد اصلى 
که اقدام به تیراندازى کرده بود نیز دستگیر شد 
و به جرم خود اعتراف کرد که در اعترافات خود، 
علت و انگیزه ارتکاب به ایــن جرم را اختالف 
خانوادگى با همسر سابق خود بیان کرد. تالش 
کارآگاهان براى دســتگیرى یکى دیگر از افراد 

مؤثر در این درگیرى و تیراندازى ادامه دارد.

3 متهم پرونده قتل «صادق برمکى» به قصاص محکوم شدند اما انگیزه قتل فجیع این جوان مهابادى همچنان 
در ابهام قرار دارد.

یونس محمــدى، وکیــل اولیاى 
دم پرونده قتــل «صادق برمکى»  
روز سه شــنبه 22 خرداد از صدور 
حکم عامالن قتل ایــن جوان 19 
ساله مهابادى خبر داد و گفت: حکم 
قصاص از طریق اعدام با طناب دار 

براى متهمین ردیف اول تا سوم (دانیال، کمال و سید دانیال ) به جرم قتل عمد صادر شده است. وى افزود: متهم 
ردیف چهارم «حسین. ج» نیز به جرم معاونت در قتل عمد، که آالت قتاله دو قبضه ساطور و تبر با علم به نقشه 

قتل، در اختیار قاتالن قرار داده است، به ده سال و یک روز زندان محکوم شده است.
متهمان این جنایت که سوم مهرماه سال گذشته رخ داد، پس از شکنجه دوست خود یعنى صادق برمکى، او را به 
آتش کشیدند و از صحنه جنایت فیلم گرفتند و براى این قتل فجیع خود ابتدا انگیزه «ناموسى» و سپس «شیطان 
پرستى» را مطرح کردند.  محمدى در گفتگو با روزنامه «جام جم» درباره انگیزه متهمان از قتل جوان مهابادى 
گفته است: متهمان در جلسه دادگاه درباره انگیزه شان هیچ صحبتى نکردند . آنها ابتدا قتل با انگیزه ناموسى را 
مطرح کردند، اما در ادامه این موضوع رد شد. دانیال ادعا کرده بود، صادق به دختر مورد عالقه اش پیشنهاد دوستى 
داده که دختر جوان این ادعا را رد کرد. او در ادامه نظر داشتن مقتول به خواهرش را دلیل قتل اعالم کرد، اما خودش 
در تحقیقات این ادعایش را رد کرد و گفت که صادق خواهر مرا مثل خواهر خودش مى دانست. وى درباره قتل 
با انگیزه شیطان  پرستى هم اظهار کرد: این ادعا ابتدا از سوى متهمان مطرح شده بود. یکى از آنها عضو سایت 
«دارك وب» و اعالم کرده بود مى خواهد فیلم جنایت را در این سایت بارگذارى کند. یکى از متهمان هم اعالم 
کرده بود، شیطان  پرست است. چهار متهم در حالى محکوم شده اند که هنوز انگیزه اصلى جنایت را بازگو نکرده اند. 

چند هفتــه پیش بود کــه نام «حمید صفــت» دوباره 
ســرزبان ها افتاد. عکس ها و تصاویر این خواننده رپ 
در شبکه هاى مجازى دست به دست شد و اخبار ریز و 
درشتى در خصوص او و پرونده جنجالى اش منتشر شد. 
این خواننده رپ حدود 11 ماه به اتهام قتل ناپدرى اش 
در زندان بود و در این مدت کمتر خبرى از او و جزئیات 
پرونده اش به بیرون درز کــرد. اما به یکباره خبر آزادى 
او همه را شوکه کرد. درگیرى با ناپدرى براى حمایت از 
مادر همه آن چیزى بود که ایــن خواننده رپ را به جرم 
قتل عمد روانه زندان کرده بود. البته مراحل رسیدگى به 
پرونده او همچنان ادامه داشت و همه در انتظار برگزارى 
جلسه دادگاه و رسیدگى به این پرونده جنجالى بودند که  
خبر آزادى حمید با قرار وثیقه از زندان از سوى وکالى 
مدافع آن اعالم شــد. از همان روز هم بازار اخبار ضد و 
نقیض رونق گرفت و شایعات و حواشى حمید صفت و 
پرونده اش همچنان ادامه دارد. خبرگزارى «تابناك » 
براى روشن شدن ماجرا و اطالع از آخرین وضع پرونده 
به ســراغ یکى از وکالى مدافع این خواننده رپ رفته و 

گفتگویى با او انجام داده است که در ادامه مى خوانید:
حمید چطور آزاد شد؟

به حکم دادگاه از زندان آزاد شــد. براســاس ماده 241 
قانون آیین دادرســى کیفرى وقتى که کسى 50 درصد 
در قتل مقصر شناخته شــود مى توان در قرار وثیقه اش 
تخفیف قایل شــد. دلیل اصلــى آزادى حمید همین 
موضوع بوده اســت. البته حکم را شــعبه دهم دادگاه 

کیفرى یک تهران ابالغ کرد و او از زندان آزاد شد.
تخفیف در قتل؟ بیشتر توضیح دهید.

براساس اعالم نظر کمیسیون هفت نفره مرگ ناپدرى 
حمید دو دلیل عمده داشــته اســت. 50 درصد حمید 
و درگیرى او بــا ناپدرى اش باعث این حادثه شــده و 
50 درصد دیگر هم بیمارى هــاى متوفى عامل مرگ 

تشخیص داده شده است.
این کمیسیون به درخواست حمید و 

مادرش تشکیل شد؟
نه اتفاقًا. این کمیسیون هفت نفره به درخواست اولیاى 
دم تشکیل شد. در واقع به درخواست دو پسر و تنها دختر 

متوفى این کمیسیون تشکیل شد.
چطور این درخواســت از ســوى 

خانواده مقتول مطرح شد؟
همان ابتدا حمیــد بارهــا در اظهاراتش بــه بیمارى 
ناپدرى اش اشاره کرده بود. همسر متوفى یا همان مادر 
حمید هم به این موضوع تأکید داشت. در واقع آنها معتقد 
بودند که بیمارى هاى زمینه اى به خصوص نارســایى 

قلبى باعث مرگ او شــده اســت. ضمن آنکه متوفى 
چند روز بعــد از آن درگیرى در بیمارســتان فوت کرد.
 پرونده هاى پزشکى هم بیمارى هاى ناپدرى حمید را 
تأیید مى کرد. شرح جزئیات ماجرا هم نشان مى داد که 
حمید ضربه محکمى به او وارد نکرده اســت. یعنى آن 

شدتى که باعث مرگ شود وجود نداشته. به همین دلیل 
ابتدا اسناد و مدارك پزشکى مورد بررسى قرار گرفت و 
بعد هم نخستین کمیسیون براى این پرونده تشکیل شد. 
کمیسیون نخست سه نفره بود و رأى نهایى به این قرار 
بود که حمید 85 درصد مقصر مرگ ناپدرى اش است. 

اما حمید به این رأى اعتراض کرد.
بعد از آن چه شد؟

براساس قانون درصورت اعتراض باید، کمیسیون پنج 
نفره تشکیل شود. این کمیسیون هم تشکیل شد و پس 
از بررســى هاى مفصل و مرور پرونده پزشکى و بالینى 
متوفى رأى صادر کرد. براساس اعالم آنها حمید در این 
حادثه 33 درصد مقصر بود و 67 درصد علت مرگ هم 
بیمارى هاى متوفى بوده است. اما این بار اولیاى دم به 

این رأى اعتراض کردند.
تا جایى که در خبرهــا آمده بود این 
ســه نفر در خارج از کشور زندگى 

مى کنند؟
بله همه آنها در خارج از کشــور هستند. یکى از برادرها 
همراه با خواهرش در آلمان زندگى مى کند و یکى دیگر 
هم سوئد است. البته آنها وکیل دارند و از آن طریق پیگیر 
پرونده هســتند. در واقع از طریق وکیل آنها درخواست 

برگزارى کمیسیون بعدى مطرح شد.
و درکمیسیون هفت نفره چه اتفاقى 

افتاد؟

همانطورکه گفتم نتیجه نهایى این کمیسیون 50 درصد 
حمید را مقصر معرفى کرد. آنها با بررسى اسناد و مدارك 
پزشکى به این نتیجه رسیدند که50 درصد مرگ ناپدرى 
حمید به دلیل بیمارى هایش بوده اســت. که در نهایت 
رأى اعضاى کمیسیون باعث آزادى حمید از زندان شد.

در این مدت سعى نکردید با خانواده 
ناپدرى حمید دیدار داشته باشید تا 
شاید به طریق دیگرى و با سازش 

این پرونده حل و فصل شود؟
چندبارى تالش شد تا نشســتى برگزار شود. یکبار هم 
این اتفاق افتاد و با پا درمیانى سرپرست دادسراى جنایى 
جلسه اى تشکیل شد. حدود شش ماه از حادثه گذشته 
بود که در آن جلسه «توماس» و «سهیل» دو پسر متوفى 
براى حمید درخواست قصاص کردند. در واقع آن جلسه 
به نتیجه نرسید و اصرار خانواده مقتول به قصاص باب 

سازش را بست.
یعنى هیچ امیدى به سازش در این 

پرونده وجود ندارد؟
نمى توان به طــور قطع اظهار نظر کــرد. اما همانطور 
که گفتم درآخرین جلســه اى که برگزار شــد، اولیاى 
دم تقاضاى قصاص کردند. با این حال شــاید این نظر 

کمیسیون باعث تجدید نظر آنها شود و روند این پرونده 
به طورکلى تغییر کند.

آزادى حمید موقت است؟
تا زمان برگزارى دادگاه، حمید آزاد است. البته او به قرار 
وثیقه به ارزش 600 میلیون تومان از زندان بیرون آمده 

است. تا در نهایت دادگاه تشکیل و رأى صادر شود.
آیا رأى کمیسیون و مقصر تشخیص 
دادن حمید در ایــن حادثه به میزان 
50 درصد، در رأى دادگاه تأثیر دارد؟
بى تأثیر نیست، اما اینکه حکم نهایى دادگاه درخصوص 

این حادثه چه باشد، مشخص نیست.
چند روز پس از آزادى حمید از زندان 
خبرى درخصوص حضور حمید صفت 
در تلویزیون منتشر شد، اما بعد این 

خبر به کل تکذیب شد.
واقعیت این اســت که خانواده حمید اصًال عالقه اى به 
رسانه اى شدن این موضوع ندارند. به همین دلیل هم 
همیشه از مواجهه با رسانه ها خوددارى کرده اند. درباره 
حضور در برنامه «ماه عســل» هم، مــادر حمید با این 
موضوع مخالــف بود و براى همین حضــور آنها در آن 

برنامه منتفى شد.

2 گوشى هوشــمند سامســونگ که در 
داشبورد خودروى یک شهروند آمریکایى 
قرار داده شــده بود، جرقه زد و خودرو را 

دچار حریق کرد.
یک زن اهل «دیترویت» واقــع در ایالت 
متحده آمریکا مى گوید که در حال رانندگى 
در خیابان بوده اســت که مى بیند یکى از 
دو گوشى سامسونگى که داخل داشبورد 
گذاشته است، جرقه مى زند. وى در تشریح 
این واقع مى گوید: «همین که متوجه شدم 
از داشبورد ماشــینم جرقه آتش به چشم 
مى خورد، کنــار زدم و خــودرو را در کنار 
خیابان نگه داشتم. ناگهان آتش شعله ور 
شد و تمامى خودروى شخصى ام را گرفتار 

حریق کرد.»
وى دو گوشــى گلکســى اس 4 و اس 8 
سامسونگ را در داشــبورد خودروى خود 
گذاشته بوده است که تحلیلگران بسیارى 
بر این باورند حضور طوالنــى مدت این 
گوشى ها در کنار هم و ماندن خودرو در یک 
محیط گرم موجب آتش گرفتن آن شــده 
است.در اعالمیه ایســتگاه آتش نشانى 
دیترویت نیز این گزارش تأیید شده است. 
«جرالد ترزول»، به عنوان دادســتان این 
حادثه نیز اعالم کرده اســت که با شرکت 
کره اى سامسونگ تماس گرفته شده است 
و آنها نیز ضمن همدردى بــا قربانى این 
اتفاق، عنوان کرده اند که قطعاً یک تیم از 
متخصصان خود را بــراى آگاهى از علت 
حادثه مذکور بــه دیترویت اعزام خواهند 

کرد.
سامســونگ در بیانیه اى کــه در این باره 
منتشــر کرده، گفته اســت: ما پا به پاى 
یکایک مشتریان خود و کاربران آمریکایى 
سامســونگ  هوشــمند  گوشــى هاى 
ایستاده ایم و همواره از آنها در همه شرایط 
پشــتیبانى خواهیم کرد. بــا اینکه درباره 
کیفیت باالى محصوالت خــود اطمینان 
داریم، اما با اعزام تیم متخصصان مربوطه 
به بررســى زود هنگام علــت این حادثه 

خواهیم پرداخت.

 «حمید صفت» چگونه آزاد شد؟ 
 اتومبیل گرانقیمت، تابوت پدر شد!

عملیات مشترك پلیس تهران و اصفهان براى 
دستگیرى 2 قاچاقچى 

سرایدار خائن به دام افتاد

جوان 23 ساله؛ قربانى اختالف قاتل با همسر سابقش 

2موبایل،  خودرو را
پیرزنى 71 ساله ساکن روستاى «مفید آباد» کردکوى بامداد  به آتش کشیدند!

یک شنبه توسط فرد یا افرادى ناشناس در منزلش به قتل رسید.
رئیس پلیس آگاهى گلســتان با تأیید این خبر گفت: این فرد 
یک زن مغازه دار در شهرستان کردکوى بوده که بامداد روز 20 

خردادماه سال جارى به قتل رسید.
مجتبى مروتى ادامه داد: فرزندان این پیرزن شب قبل از وقوع 
حادثه وى را زنده مشاهده کردند اما زمانى که صبح روز بعد به 
منزل مادرشان مراجعه مى کنند با جســد مادرشان در حیاط 

منزل مواجه شدند.
رئیس پلیس آگاهى گلستان خاطرنشــان کرد: این پیرزن با 
ضربات چاقو به قتل رسید و در بازرسى و تحقیقات انجام شده 
مشخص شد که مقدارى از اموال منزلش هم به سرقت رفته 
است. مروتى گفت: سرنخ هاى مختلفى از این پرونده توسط 
کارآگاهان به دست آمده اما با وجود سرقت اموال از منزل به نظر 
مى رسد انگیزه هاى دیگرى در وقوع این جنایت وجود داشته 
است. وى متذکر شد: تالش براى شناسایى و دستگیرى عامل 

و یا عامالن وقوع این جنایت ادامه دارد.

مادربزرگ آمریکایى که براى بیرون بردن نوه هایش آنها را در 
قفس حیوانات مى انداخت از سوى پلیس دستگیر شد.

«لیموم چیک» 62 ســاله با نوه هایش همچون ســگ هاى 
خانگى رفتار مى کرد و هنگامى که مى خواست آنها را بیرون 
ببرد هر دو بچه را در قفس مى انداخت. مردم با مشاهده این دو 
کودك در قفس حیوانات خانگى موضوع را به پلیس گزارش 
کردند. هنگام دستگیرى این مادربزرگ بى رحم توسط مأموران 
پلیس ایالتى تنســى، نوه هاى هفت و هشت ساله وى اظهار 
کردند که مادربزرگشان همیشــه به آنها گفته است به  دلیل 
کمبود جا در خودرو باید آنها را داخــل قفس بیا ندازد تا بتوانند 

براى تفریح به خارج از خانه منتقل شوند.

علت  قتل پیرزن مغازه دارصدور حکم قصاص براى 3 عامل قتل «صادق برمکى» 
 در هاله اى از ابهام

نگهدارى از نوه ها در قفس سگ

جوان آبادانى که در حالت خمارى براى خرید مواد مخدر پشت فرمان خودروى پدرش نشسته بود 
در اقدامى عجیب نامادرى اش را زیر گرفت.

عصر دوشنبه 21 خرداد ماه امسال مأموران پلیس آبادان در جریان تصادف عمدى در منطقه طیب 
آبادان قرار گرفتند و خیلى زود تیمى از مأموران براى بررسى موضوع در محل حاضر شدند.

مأموران وقتى پاى در محل گذاشتند با جسد زن میانسال که یک خودرو از روى او عبور کرده بود 
روبه رو شدند. همین کافى بود تا تیمى از مأموران دایره جنایى پلیس آگاهى آبادان براى دستگیرى 

عامل این جنایت وارد عمل شدند.
کارآگاهان در تحقیقات میدانى پى بردند پســر جوان که اعتیاد به مواد مخــدر دارد در حالى که
 نامادرى اش مانع بیرون رفتن او از خانه شده در زمان فرار اقدام به زیر گرفتن نامادرى اش کرده 
است.بدین ترتیب بازپرس کشــیک قتل دستور انتقال جسد به پزشــکى قانونى را صادر کرد و 
ردیابى ها براى دستگیرى پسر افیونى آغاز شد. مأموران با اقدامات فنى و پلیسى خیلى زود موفق 

شدند پسر جوان را در عملیات پلیسى دستگیر کنند.
کارآگاهان در بازجویى از جوان 38 ساله پى بردند که وى براى خرید مواد مخدر قصد خارج شدن 
از خانه را داشته و زمانى که سوار بر خودروى تاکســى پدرش مى شود نامادرى اش جلوى راه او 
را مى بندد و این جوان افیونى که خمارآلود بوده بدون توجــه به نامادرى اش، او را زیر گرفته و به 

مسیرش ادامه داده است.
بنا به این گزارش، متهم براى تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران پلیس آگاهى آبادان قرار گرفته 

است.

جوان خمار با تاکسى  از روى نامادرى اش رد شد! 

یکى از وکالى رپر معروفى که متهم به قتل ناپدرى اش است توضیح مى دهد؛



کسى که از خود حساب کشد، ســود مى برد و آنکه 
از خود غفلت کنــد زیان مى بیند و کســى که از خدا 
بترسد ایمن باشد و کســى که عبرت آموزد آگاهى 
یابد و آنکه آگاهى یابد مــى فهمد و آنکه بفهمد دانش 

موال على (ع)آموخته است!

ارتقاء کّمى و کیفى خدماتارتقاء کّمى و کیفى خدمات
 بیمه اى و درمانى تأمین اجتماعى  بیمه اى و درمانى تأمین اجتماعى 

و جلب رضایتمندى بیمه شدگان محور و جلب رضایتمندى بیمه شدگان محور 
فعالیت هاى سازمان تأمین اجتماعى استفعالیت هاى سازمان تأمین اجتماعى است

با آرزوى قبولى طاعات و عبادات روزه داران عزیز به درگاه ایزد یکتا، فرا رسیدن عید سعید فطر 
را به عموم مسلمین تبریک و تهنیت عرض مى نماییم 

روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان

شهردارى طرق رود به استناد مصوبه شماره 17 مورخ 97/01/26 شوراى 
اسالمى شهر، در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه کامیونت زباله 
تیپ z24f مدل 1384 با ظرفیت حمل بار 3800 کیلو با سوخت بنزین 
با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومى براساس قیمت کارشناسى 
116000000 ریال موضوع ماده 13 آیین نامه مالى شــهردارى ها اقدام 

نماید.
شرایط شرکت در مزایده:

1- واریز مبلغ 5٪ مبلغ پیشنهادى به شماره حساب 0104629754001 
نزد بانک صادرات به نام شــهردارى طرق رود یا ضمانت نامه  بانکى با 

اعتبار 3 ماه.
2- در صورت عــدم انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ قرارداد توســط 
برندگان اول و دوم و سوم مزایده، ســپرده هاى آنان به ترتیب به نفع 

شهردارى ضبط خواهد شد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.

4- دریافت فرم پیشنهاد قیمت و سایر اســناد مزایده از امور مالى 
شهردارى طرق رود الزامى مى باشد.

5- مهلت قبول پیشــنهادات تا ســاعت 12 روز پنج شنبه مورخ 
1397/04/14 مى باشد.

6- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 54332787 تماس 
گرفته شود.

آگهى مزایده عمومى نوبت اول

جمشید اسماعیلى- شهردار طرق رود

چاپ اول

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد تعداد محدودى از زمین هاى مسکونى، مسکونى ویژه، تجارى، خدماتى، 
درمانى، ورزشى، آموزشى، فرهنگى و واحدهاى تجارى ساخته شده خود را از طریق فراخوان عمومى فروش به صورت 
نقد و نقد و اقساط به شرح مذکور و با جزییات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

(www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 200971352000001 به صورت الکترونیکى به فروش برساند: 
* زمان انتشار در سایت: 97/03/24 ساعت 8 صبح.

* مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت: 97/04/03 تا ساعت 14. 
* تاریخ بازدید فقط براى واحدهاى تجارى ساخته شــده از 97/03/28 لغایت 97/04/09 روزهاى زوج (شنبه، دوشنبه، 

چهارشنبه) ساعت 9 صبح مى باشد.
* آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت در سایت: 97/04/10 ساعت 14

* زمان بازگشایى: 97/04/11 ساعت 10 صبح (تحویل فیش سپرده شرکت در مزایده در زمان بازگشایى توسط شرکت کننده 
یا نماینده قانونى وى الزامى است).
* زمان اعالم به برنده: 97/04/13

 • حضور متقاضى در کمیسیون بازگشایى بالمانع است.
@ bnt.ir :(سروش) کانال اجتماعى شرکت •                                     www.bnt.ir : پایگاه اینترنتى •

آگهى مزایده عمومى فروش شماره 97/05
به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر

شرکت عمران شهر جدید بهارستان
م الف: 188703

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها
 و مؤسسات تجارى و صنعتى

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

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما.

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاى روز بیست و نهم ماه مبارك رمضان:
ْحَمه، َواْرُزْقنى فیِه التَّْوفیَق َوالِْعْصَمَه، َوَطهِّْر  نى فیِه بِالرَّ اَللّـُهمَّ َغشِّ

َقْلبى ِمْن َغیاِهِب التَُّهَمِه، یا َرحیمًا بِِعباِدِه الُْمْؤِمنیَن.
خدایــا! فراگیر مــرا در این روز بــه مهر خــود و روزیم کن در 
آن بــه توفیق و پاکدامنى و پــاك کن دلم را از تیرگــی هاى تهمت، 

اى مهربان نسبت به بندگان مؤمن خود.

نوبت اول
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اعتبارهاى تملک دارایى کاشان 
30 میلیارد است

معاون استاندار و فرماندار ویژه کاشان گفت: اعتبارهاى 
تملک دارایى این شهرستان در سال جارى 300 میلیارد 
ریال است که این رقم، در کمیته برنامه ریزى به تناسب 

بین دستگاه هاى اجرایى تقسیم خواهد شد.
حمیدرضـا مؤمنیـان بیان کـرد: تأمین آب آشـامیدنى 
شهرى و روستایى، بهداشـت، منابع طبیعى، مدیریت 
بحران، ورزش و جوانان، بنیاد مسکن و امور روستایى، 
راه و شهرسـازى، جهاد کشـاورزى، میراث فرهنگى و 
گردشـگرى اولویت هاى این اعتبارهاست. وى افزود: 
این رقم نسبت به سال گذشته 52 درصد کاهش یافته، 
اما با توجه بـه اعتبارهاى طرح هاى ملى و اسـتانى، در 

سرجمع اعتبارها تفاوتى ایجاد نشده است.

فوالدگر، رئیس کمیسیون ویژه 
باقى ماند

انتخابات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملى و نظارت 
بر اجـراى اصـل 44 قانون اساسـى مجلس برگـزار و 
حمیدرضا فوالدگر به عنوان رئیس کمیسیون در سال 

سوم ابقا شد.
حمیدرضا فوالدگر، نماینده مـردم اصفهان در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: براساس رأى گیرى انجام شده 
در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملى و نظارت 
بر اجراى اصل 44 قانون اساسى، بنده به عنوان رئیس 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملى و نظارت بر اجراى 

اصل 44 قانون اساسى در سال سوم انتخاب شدم.

ثبت تپه تاریخى«وداغ» 
گلپایگان در آثار ملى کشور 

رئیـس نمایندگـى میـراث فرهنگـى، صنایع دسـتى 
و گردشـگرى شهرسـتان گلپایـگان گفـت: تپـه 
تاریخى«وداغ» واقع در شـهر گلشـهر در فهرست آثار 

ملى ایران به ثبت رسید.
مصطفى قانونى افزود: این تپه با قدمتى درحدود 2000 
سال، به شماره 32030 در فهرست آثار ملى کشورمان 

ثبت شد. 

مراجعه داوطلبانه
 380 محکوم مالى به زندان

رئیس کل دادگسـترى اسـتان اصفهان گفـت: از اول 
ماه مبارك رمضان امسـال، 380 نفر محکـوم مالى با 
پاى خود به زندان مراجعه کرده اند و این یعنى به دست 
خیران استان امید دارند. احمد خسـروى وفا افزود: باید 
قبول کنیم که شـرایط اقتصادى سـختى وجود دارد و 
برخى در تأمین معیشت خود دچار مشکل هستند و این 
مشکل، در مالقات هاى عمومى دادگسترى کامًال قابل 
لمس است.  وى در پایان تصریح کرد: امسال با تالشى 
که صورت گرفت، بیش از 4/5 میلیارد تومان از مطالبات 

شاکیان از زندانیان، از سوى این افراد بخشیده شد.

آغاز فعالیت کانون هاى اوقات 
فراغت در کاشان از تیرماه

کارشـناس مسـئول فعالیت هاى فوق برنامه مدیریت 
آموزش و پرورش شهرستان کاشان گفت: کانون هاى 
غنى سـازى اوقات فراغت دانش آموزان کاشان در 40 
مرکز، فعالیت خود را از تیرماه آغاز خواهند کرد که این 

رقم نسبت به سال قبل 60 درصد رشد دارد.
محمدرضا معصومى افزود: براى برنامه ریزى در جهت 
غنى سـازى اوقات فراغت کودکان و نوجوانان، باید به 
انگیزه هاى درونى و انتخاب فعاالنه آنها توجه کنیم، در 
حالى که بسـیارى از خانواده ها بر اسـاس عالقه خود، 
فرزندانشـان را در کالس هایى ثبت نـام مى کنند که 

مورد عالقه آنها نیست. 
وى تصریـح کـرد: برنامـه هاى سـتاد اوقـات فراغت 
دانش آموزان کاشان در قالب آموزش 60 رشته فعالیت 
هاى هنرى، مهارت هـاى حرفه آموزى و ورزشـى، با 
حضور اسـتادان مجرب طراحى شده که در قالب رشته 
هاى کامپیوتر، رباتیک، آموزش شـهروندى، نقاشـى، 
خوشنویسى، تئاتر، نجوم، معرق، شطرنج، گویندگى و 

رشته هاى ورزشى ارائه خواهد شد.

خبر

معاون توسعه مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد امام 
خمینى(ره) اســتان اصفهان گفت: هر ســاله خیریه ها 
و مؤسســاتى اقدام به جمع آورى فطریــه مى کنند که 
گذاشتن هر صندوقى براى اخذ فطریه به غیر از کمیته 

امداد، باید با دریافت مجوز از شوراى زکات استان باشد.
مهدى رنجکش  با اشــاره به آمادگى کمیته امداد براى 
جمع آورى فطریه مردم، اظهار کرد: تمامى شعب زیر نظر 
کمیته امداد امام خمینى(ره) در استان اصفهان آمادگى 

دریافت فطریه از مردم را دارد.
وى با بیان اینکه در هر شعبه چهار صندوق وجود دارد، 
گفت: امسال فطریه براساس قوت غالب مردم که گندم 

است و به ازاى هر نفر، هشت هزار تومان در نظر گرفته 
شده اســت. وى  مبلغ کفاره غیر عمد را دو هزار و 500 
تومان و کفاره عمد را 150 هزار تومان عنوان کرد و بیان 
کرد: میزان فطریه ها و کفاره هایى که در هر شعبه اى از 
کمیته امداد جمع آورى مى شود، خرج نیازمندان تحت 

پوشش آن شعبه خواهد شد.
وى با اشاره به اینکه سال گذشته نزدیک به شش میلیارد 
تومان فطریه در استان اصفهان جمع آورى شد که فرداى 
روز عید فطر به حساب نیازمندان واریز شد، گفت: در حال 
حاضر صد هزار خانوار نیازمند تحت پوشش کمیته امداد 

استان اصفهان است.

مدیر اداره راه و شهرســازى شهرستان شهرضا از ایجاد 
تســهیالتى براى واگذارى زمین به برخــى از واجدان 

شرایط در مناطق حاشیه اى این شهرستان خبر داد.
غالمرضا سبزوارى اظهار کرد: در ســالیان گذشته در 
بعضى مناطق شهرســتان به ویژه در منطقه طالقانى، 
افرادى بدون آگاهى از قوانیــن دولتى، اقدام به تصرف 

اراضى و ساخت و ساز در آنها کرده اند.
وى افزود: براساس اعالم وزارت راه و شهرسازى فروش 
زمین این گونه واحدهاى مســکونى طبــق ضوابط و 

مقررات خاصى صادر شده است.
سبزوارى تصریح کرد: متقاضیان در صورتى مى توانند از 

تسهیالت این طرح استفاده کنند که عملیات ساختمانى 
آنها تا پایان ســال 1383 پایان یافته باشــد. وى گفت: 
متقاضیان باید پنج سال ســابقه سکونت در شهرستان 
شهرضا را داشــته، متأهل و حداقل 18 سال سن داشته 
باشــند؛ همچنین متقاضیان نباید از 22 بهمن ماه سال 

1357 تاکنون از امکانات دولتى استفاده کرده باشند.
رئیس اداره راه و شهرسازى شــهرضا تأکید کرد: افراد 
متقاضى واجد شرایط اســتفاده از تسهیالت این طرح 
مى توانند حداکثر تا ابتداى مردادماه امســال با مراجعه 
به این اداره براى تشــکیل پرونده و سیر مراحل قانونى 

اقدام کنند.

مرداد،  پایان مهلت واگذارى 
زمین به حاشیه نشینان

خیریه ها براى جمع آورى 
فطریه باید مجوز بگیرند

استاندار اصفهان با بیان اینکه اشتغال جوانان، مستلزم پرداخت 
وام ها و اعتبارات بانکى است، گفت: اینکه بانک ها با سلیقه 
خود، دستورالعمل هایى را تعریف و تغییر دهند، با روند کلى 
توسعه کشور هماهنگ نیست، بنابراین بانک هاى غیر همراه 
با برنامه هاى مدیریت استان، تغییر و یا حتى تعطیل مى شوند.

محســن مهرعلیزاده در خصوص آخرین وضعیت اســتان 
در بخش هاى اشــتغال و پروژه هاى عمرانــى، اظهار کرد:
 پیگیرى هاى اساسى در زمینه هاى طرح هاى اشتغالزایى در 
بخش هاى مختلف در حال انجام است و امیدواریم تعهد صد 

هزار شغل در سال 97 به نتیجه برسد.
وى با بیان اینکه براساس آمار، استان اصفهان 225هزار نفر 
بیکار دارد، افزود: حتى اگر به تعهد اشتغال امسال عمل کنیم، 
این میزان بیکارى به عنوان رسوب باقى خواهد ماند و به همین 
دلیل، باید بیش از ورودى به بازار کار، ایجاد اشــتغال کرده و 

تالش کنیم تا اشتغال موجود حفظ شود.
اســتاندار اصفهان گفت:  باید مشخص شــود چه بانکى با 
همکارى خوب، براســاس وظیفه اش به فعالیت در استان 
ادامه مى دهد و مدیرعامل کدام بانک باید تغییر کند و یا کدام 
بانک اساساً باید در استان تعطیل شود. وى با تأکید بر اینکه 
نباید منتظر اعتبارات دولتى باشیم، افزود: اعتبارات کافى در 
استان وجود دارد و باید بدانیم اگر با سرمایه گذار به خوبى رفتار 
شود، نیازى به اعتبارات مرکز وجود ندارد. وى تأکید کرد: باید 
بتوانیم واحدهاى تولیدى خود را سرزنده نگه داریم و با اتکا به 
داخل، ظرفیت هاى دیگرى را در بخش هاى مختلف به منصه 

ظهور برسانیم.
■■■

مهرعلیزاده در بخش دیگرى از ســخنانش با بیان اینکه 

طرح هاى عمرانى بــا جدیت در حال پیگیرى اســت، 
افزود: اراضى متعلق به ارتش براى توسعه فرودگاه بین 
المللى اصفهان خریدارى شده و در اختیار فرودگاه قرار 

گرفته است.
وى اضافه کرد: طرح هــاى دیگرى از جملــه مترو و 
قطارشــهرى اصفهان، تصفیه خانه ها و شــبکه هاى 

آبرسانى براى شهرهاى مختلف نیز فعال است.
■■■

استاندار اصفهان با بیان اینکه مدیریت استان در خصوص 

گردشگرى و عینیت بخشــى به خواهرخواندگى ها، به 
صورت جدى در حال فعالیت است، افزود: در نظر داریم 
که با چند شهر مهم دنیا به صورت مستقل ارتباط برقرار 

کنیم و پروازهاى مستقیم داشته باشیم.

استاندار اصفهان:

بانک هاى غیر همراه با برنامه هاى مدیریت استان
 تعطیل مى شوند

  باید مشخص شود 
چه بانکى با همکارى 

خوب، براساس 
وظیفه اش به فعالیت 

در استان ادامه 
مى دهد و مدیرعامل 

کدام بانک باید 
تغییر کند و یا کدام 
بانک اساساً باید

 در استان تعطیل 
شود

مدیرکل پیشــگیرى و رفع تخلفات شــهرى شهردارى 
اصفهان گفت: با وانت هاى دوره گردى که بدون مجوز 
در محالت شهر اصفهان خرید و فروش مى کنند، برخورد 

قضائى صورت مى گیرد.
حسن محمدحسینى اظهار کرد: گروه ضربتى رفع تخلفات 
شهرى، به محض اطالع تخلفاتى همچون ساخت و ساز 
خالف، حضــور وانت هاى دوره گرد در محــالت و...  از 
سوى شهروندان با ســامانه 137 شهردارى اصفهان، در 

کوتاه ترین زمان ممکن به محل اعزام مى شوند.
وى با بیان اینکه متأســفانه بارها دیده شده که برخى از 
وانت هاى دوره گرد در محله هاى مختلف شــهر با ایجاد 
آلودگى صوتى امرار معاش مى کنند، افزود: طبق بند 20 
ماده 55 اصالحى قانون شــهردارى،  سدمعابر عمومى، 

اشــغال پیاده روها و اســتفاده غیرمجاز از آنها، میدان ها، 
پارك ها و باغ هاى عمومى  براى کسب و سکونت ممنوع 

است.
مدیرکل پیشــگیرى و رفع تخلفات شــهرى شهردارى 
اصفهان ادامه داد: رانندگان برخى از وانت هاى دوره گرد، 
براى جمع آورى بازیافت، برخى خرید لوازم دســت دوم، 
تعدادى نیز براى فروش اغذیه، لباس و لوازم خانگى اقدام 
مى کنند که این دوره گردها، دسته بندى شده و دستور مقام 

قضائى براى برخورد با آنها دریافت شده است.
وى فعالیت وانت بارهاى دوره گرد در محله ها را، مصداق 
بارز سد معبر دانست و خاطرنشان کرد: در مناطق 15 گانه 
شهردارى اصفهان، 15 گروه ضربتى رفع تخلفات شهرى 

فعال شده و آماده خدمت رسانى به  شهروندان است.

 شهردار شــهرضا گفت: با رایزنى هاى انجام شده با فرماندار 
شهرضا، مقدمات صدور مجوز براى واگذارى میدان دام به 
بخش خصوصى از طرف شهردارى فراهم شده است که به 

زودى به نتیجه مى رسد.
رحیم جافرى اظهار کرد: طرح احداث میدان دام شهرضا از 
دوران شهرداران و شوراهاى اسالمى پیشین آغاز شده و هنوز 
تکمیل نشده است. وى با بیان اینکه تاکنون براى ساخت این 
مجموعه، حدود سه میلیارد تومان هزینه شده است، تصریح 
کرد: با اســتناد به مفاد اصل 44 قانون اساسى، براى تکمیل 
این طرح الزم است از ظرفیت بخش خصوصى که در اینجا 
اتحادیه صنفى است، استفاده شود. شهردار شهرضا ادامه داد: 
باتوجه به اینکه عرصه محل احداث پروژه میدان دام شهردارى 
متعلق به جهاد کشــاورزى و اعیانى آن متعلق به شهردارى 

است، با رایزنى هاى انجام شــده با فرماندار، مقدمات صدور 
مجوز براى واگذارى به بخش خصوصى از طرف شهردارى 

فراهم شده است که به زودى به نتیجه مى ر سد.
جافرى همچنین با اشاره به دیگر پروژه هاى عمرانى شهردارى 
شهرضا اظهارکرد: احداث تقاطع غیرهمسطح چهارراه آیت ا...
طالقانى که امکان اتصال خیابان هاى حافظ شرقى و غربى را 
فراهم مى کند و همچنین تقاطع غیرهمسطح خیابان انقالب 
اسالمى و ادامه خیابان آیت ا...طالقانى، از مهمترین پروژه هاى 

عمرانى شهردارى هستند.
شهردار شــهرضا تصریح کرد: گذشــت زمان براى انجام 
مطالعات این طرح ها و اخذ مجوز از شوراى ترافیک شهرستان 
و استان، علت طوالنى شدن آغاز اجراى آن تاکنون بوده است.

برخورد با وانت هاى دوره گرد در شهر شهردار شهرضا:

میدان دام شهرضا به بخش خصوصى واگذار مى شود

طراحى نرم افزار هوشمند مراکز درمانى 
در مرکز رشد دانشگاه آزاد خمینى شهر

افزایش 10 درصدى 
کودکان کار در استان 

مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان گفت: 
درحدود 300کــودك کار در این اســتان 
تحــت پوشــش بهزیســتى هســتند که 
بیش از 70درصد آنها را پســران تشــکیل 

مى دهند. 
مرضیه فرشاد با بیان اینکه حدود 53درصد 
این کــودکان و نوجوانــان از اتباع خارجى 
هســتند، افزود: ایــن کــودکان، در مرکز 
دولتى«هدایــت» و بخــش خصوصــى 
«ســرمد» حمایــت و آمــوزش داده 

مى شوند. 
وى گفت: آموزش، تأمین مالى خانواده ها، 
حمایت حقوقى و تأمین سالمت و بهداشت، 
از جملــه برنامه هاى بهزیســتى براى این 

کودکان است.
فرشــاد از راه انــدازى دومیــن مرکــز 
خصوصــى کــودکان کار تحــت حمایت 
بهزیســتى در چند ماه آینده نیــز خبر داد و 
افزود: ایــن کودکان تا زمانــى که فرهنگ 
کار نکــردن ایــن اقشــار در خانــواده ها 
نهادینــه شــود، تحت حمایت بهزیســتى

 مى گیرند. 
وى ادامه داد: تعداد کودکان کار اســتان در 
مقایسه با ســال هاى قبل رشد 10درصدى 

داشته است.

یک شرکت دانش بنیان وابسته به مرکز رشد دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد خمینى شهر، موفق به طراحى و تجارى 
سازى نرم افزار بیمارستان هوشــمند شد که به کمک 
آن، تشــکیل پرونده بیماران از حالت کاغذى، خارج و 

الکترونیکى مى شود.
مدیر عامــل شــرکت دانش بنیــان «پردازشــگران 
صنعــت پزشــکى» اظهار کــرد: ایــن نرم افــزار به 
گونــه اى کامــًال کاربــردى و جامع طراحى شــده 
اســت و مى تواند نیازهــاى جزئى و کلى پزشــکان و 
بیمــاران را در محیطــى جــذاب و امــن برطــرف 

کند.

محمد مهدى دخت درباره طراحى این نرم افزار، گفت: 
نرم افزار HIS با تکنولوژى ابرى امن و کاربرى آســان 
طراحى شده و قابلیت نصب بر روى گوشى هاى هوشمند 

و ویندوز دارد. 
وى با بیان اینکه این نرم افزار، قابلیت اجرا در تمام مراکز 
درمانى، مطــب و کلینیک ها را دارد، افــزود: نرم افزار 
HIS پرونده بیماران را به صورت کامــًال الکترونیکى 

ذخیره مى کند و پزشــک معالج مى تواند به صورت 24 
ســاعته با کادر درمان در ارتباط باشد و دستور پزشکى 
الزم را به صــورت کتبى و آنالین به پرســتاران ابالغ

 کند.  

مدیرعامل سـازمان آرامستان هاى شـهردارى اصفهان 
گفـت: در راسـتاى خدمـات رسـانى بیشـتر بـه مـردم، 

آرامستان باغ رضوان تجهیز مى شود.
رضـا جعفریـان اظهـار کـرد: سـازمان آرامسـتان هاى 
شهردارى اصفهان در راستاى تسـهیل در ارائه خدمات 
به شهروندان اقدام به توسعه و بازسازى سالن تطهیر باغ 

رضوان کرده است.
وى با بیان اینکه توسـعه و بازسـازى در چند فاز تعریف 
شده است، افزود: در فاز نخست، احداث سردخانه حجمى 
و افزایش تجهیزات سـالن از جمله افزایش سـنگ هاى 
تغسیل در دست اجراست که تاکنون این مهم 50 درصد 

پیشرفت فیزیکى داشته است.

مدیرعامل سـازمان آرامستان هاى شـهردارى اصفهان 
ادامه داد: اجراى این طرح، تأثیر بسزایى در کاهش زمان 
انتظار وابسـتگان متوفـى و کاهش فشـارهاى روحى و 

روانى آنها دارد.

باغ رضوان مجهزتر مى شود
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مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان بــا بیان اینکــه حتى یک قطره از آب شــرب 
براى آبیارى فضاى سبز اســتفاده نمى شود، گفت: 20 
درصد فضاى سبز شــهر اصفهان از طریق تصفیه خانه 

سپاهان شهر آبیارى مى شود.
فروغ مرتضایى نژاد اظهار کرد: برنامه ریزى شــهردارى 
اصفهان تأمین آب مورد نیاز فضاى سبز از طریق پساب 
است. وى با بیان اینکه در حال حاضر 3700هکتار فضاى 
سبز شهر اصفهان باید آبیارى شود تا از بین نرود، افزود: 
این در حالى است که حقابه زاینده رود تخصیص نیافته 
و شاید ناچار باشــیم درحدود 50 حلقه چاه موجود را نیز 

در تابستان امسال براى تأمین آب شــرب در اختیار آبفا 
بگذاریم. مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز 
شهردارى اصفهان تصریح کرد: تنها منبع آب در اختیار 
شهردارى، تعدادى چاه است که برخى از آنها نیز با کاهش 
منابع آبى خشک شده و در این راستا، براى حفظ سبزینگى 
شهر به سمت کاشت گونه هاى گیاهى و گل هایى با نیاز 

آبى کم حرکت کرده ایم.
مرتضایى نژاد ادامه داد: در حال حاضر 20 درصد فضاى 
سبز شــهر اصفهان از طریق تصفیه خانه سپاهان شهر 
آبیارى مى شــود و به زودى تصفیه خانه شاهین شهر در 

مدار قرار مى گیرد.

مشاور عالى شهردار اصفهان گفت: در برنامه سال 97، 
نزدیک به 800 میلیارد تومان بودجه براى سازمان قطار 

شهرى اختصاص یافته است.
جواد شعرباف اظهار کرد: این سازمان از نظر توان فنى و 
اجرایى و سطح  سواد و تجربه در شرایط خوبى قرار دارد.

وى با اشــاره به تالش هاى صورت گرفته در خصوص 
ســاخت خطوط متروى اصفهان گفت: طى سال هاى 
گذشــته، تالش هــاى بســیارى در ســازمان قطار 
شــهرى اصفهان صورت گرفته که بایــد آن را ادامه

 داد.
وى بــا بیــان اینکه امــروز ســازمان قطار شــهرى 

اصفهــان جایگاه قابــل توجهى در مدیریت شــهرى 
اصفهان به خــود اختصــاص داده اســت، ادامه داد: 
تکمیل خط یــک متــروى اصفهان نشــان مى دهد 
که حرکت هاى مناســبى در راســتاى تحقق اهداف 
مدیریــت شــهرى در ایــن زمینــه عملیاتى شــده

است.
وى به پروژه هاى در دست اجراى این سازمان اشاره و 
خاطرنشــان کرد: خط دوم متروى اصفهان یک پروژه 
بزرگ به شمار مى رود و در این خصوص، باید اقداماتى 
جدى عملیاتى شود تا مردم اصفهان به حق خود در این 

زمینه دست پیدا کنند.

آب شرب پاى فضاى سبز 
نمى رود

تخصیص 800 میلیارد تومان 
به متروى اصفهان 

تولید نهال با گواهى اصالت در 
اردستان

براى نخسـتین بار در کشـور، نهال باگواهـى اصالت در 
آزمایشگاه کشت بافت تولید شد.

مجرى این طـرح گفت: ایـن آزمایشـگاه داراى گواهى 
بهداشـت و گواهى اصالت مورد تأیید مؤسسـات ثبت و 
گواهى بذر و نهال کشور و وزارت جهاد کشاورزى است. 
هادى جوزى افزود: استفاده از نهال هاى دانه دار و هسته 
دار اصیل و سالم و بدون ویروس، باعث افزایش بازدهى 
تولید، بازگشت سرمایه و کمک به اقتصاد کشاورزى است.  
وى با بیان اینکه گونه هاى تولیدى در این طرح شامل ارقام 
متنوعى از آلو، هلو، شلیل، بادام، سیب، گالبى وگیالس 
هستند، افزود: این ارقام براى سازگارى حداکثر با مناطق 
مختلـف آب و هوایى ایـران، با هماهنگـى مراکز معتبر 
علمى وتحقیقاتى انتخاب مى شـود و مقاوم به کم آبى و

 خاك هاى آهکى است.

آغاز برداشت گندم از 
1300هکتار از مزارع شهرضا

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان شهرضا از آغاز برداشت 
گندم از 1300هکتار مزارع زیر کشت این محصول در این 
شهرستان خبر داد. رضا باقرى اظهارکرد: بیش از نیمى از 
این مساحت، در دشـت هاى مهیار و پرزان قرار دارد. وى 
افزود: با آغاز برداشت این محصول، پیش بینى مى شود به 
طور متوسط از هر هکتار سطح زیر کشت این محصول، 

در حدود پنج ُتن گندم برداشت شود .

خبر
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اشکان، پالك 17 که ســند مالکیت آن در صفحه 22 دفتر 542 امالك به نام آقاى علیرضا احمدى 
فرزند على اصغر ثبت و صادر شده است و طبق نامه 1396/42/421031- 96/7/10 اداره ثبت منطقه 
جنوب اصفهان حدود اربعه بدین شرح مى باشد: شماال: در دو قسمت اول دیوار به دیوار قطعه چهارم 
تفکیکى به طول 6/50 متر دوم دربى اســت به کوچه منســده به طول 1/40 متر شرقا: در دو قسمت 
دیواریست به شارع به طول هاى 10/20 و 2/60 متر جنوبا: درب و دیواریست به شارع به طول 7/25 
متر غربا: دیوار به دیوار قطعه ششــم تفکیکى به طول 12/40 متر حقوق ارتفاقى ندارد که طبق نظر 
هیئت کارشناسان رسمى پالك فوق مسکونى است در سه سقف، دو طبقه همکف و اول و با زیرزمین 
داراى عرصه به متراژ حدود 210 مترمربع با قدمتى بیش از 25 ســال، ساختمان با ستون هاى فلزى، 
سقف تیرآهن و طاق ضربى، هر طبقه داراى یک اتاق خواب و سالن و آشپزخانه و سرویس حمام، بدنه 
و سقف سفیدکارى و رنگ، پنجره ها و درب حیاط و تراس و ورودى ساختمان پروفیل آهن، آشپزخانه 
ها بدنه کاشى، کف سنگ و سرامیک، سیستم ســرمایش کولر آبى، گرمایش بخارى گازى، ملک در 
دو وجه شرقى و جنوبى داراى عقب نشینى مى باشد که عرصه بعد از عقب نشینى حدود 81 مترمربع 
خواهد شد. داراى انشعابات، آب و گاز یک انشعاب مشترك و انشــعاب برق هر واحد کنتور مجزا مى 
باشد و مورد وثیقه فاقد بیمه مى باشد. طبق سند رهنى شماره 8580- 94/11/13 تنظیمى دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 390 شــهر اصفهان بابت بدهى آقاى علیرضا احمدى در رهن خانم الهام حدادان 
خوزانى واقع مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 97/4/9 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقى، چهارراه الهور، اداره ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان، 
طبقه سوم، شعبه دوم اسناد رهنى به مزایده گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ پایه 3/300/000/000 
ریال (سه میلیارد و سیصد میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
نقدا فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ 
اصفهان مورخ 97/3/24 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول 
مى گردد توضیحًا جهت شرکت در جلســه مزایده: مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى 
ایران در وجه اداره اجراى اســناد رســمى اصفهان، به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناســایى 
معتبر الزامیســت ضمنا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش 
مخصوص در حسابدارى اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 6732 اداره  اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /3/521
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960616 شماره دادنامه: 9609976795502553- 96/11/29 مرجع رسیدگى: شعبه 
25 شوراى حل اختالف خواهان: سید فرهاد رهنمائى به نشانى شهرك امیریه خ اول فرعى هفتم پ 
8 خوانده: على طالب زاده به نشانى مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ 13/800/000 ریال بابت 
واریزى به حساب خوانده گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعواى خواهان آقاى سید فرهاد رهنمایى فرزند 
ســیدمحمد به طرفیت على طالب زاده به خواســته مطالبه مبلغ 13/800/000 ریال بابت واریزى به 
حساب خوانده به انضمام مطلق خسارات قانونى و با توجه به محتویات پرونده مدارك استنادى خواهان 
صورت جلســه مورخه 96/10/13 که خواهان حاضر و چنین اظهار داشته که مبلغ مورد خواسته را به 
عنوان قرض الحسنه از طریق اینترنتى به حساب خوانده واریز نموده که از مسترد نمودن آن خوددارى 
مى نماید شورا با توجه به ارائه پرینت حساب خواهان و اســتعالم اخذ شده از بانک ملت شعبه میدان 
ارتش اصفهان به شماره 9193/27 مورخه 96/10/7 که حکایت از واریز مبلغ 13/800/000 ریال طى 
پنج مرحله به حساب خوانده دارد و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى حاضر گردیده هیچگونه 
اعتراضى و یا الیحه اى که حکایت از برى الذمه بودن خویش باشد ارائه ننموده است دعوى خواهان 
را وارد دانسته و مستندا به مواد 198- 519 - 525 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 301 - 265 قانون 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ یکصد و نود  دو هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ مطالبه 96/7/25 لغایت وصول طبق نرخ شــاخص تورم بانک مرکزى که  اجراى آن بر 
عهده اجراى احکام شوراها مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى ظرف 
20 روز قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 6097 شعبه 25 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /3/528
ابالغ وقت رسیدگى 

در خصوص پرونده کالسه 970124 خواهان روح اله مسعودى دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه چک 
به طرفیت حجت کاظم پور تقدیم نموده است. وقت رســیدگى براى مورخه 97/5/2 ساعت 4 عصر 
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 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 6886 شعبه 28 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /3/574
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9710106797200543 شــماره پرونده: 9809986797200103 شماره بایگانى 
شعبه: 970103 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقى: اســفندیار عبادى جداقیا فرزند محرم کدملى: 
6369797758 به نشــانى مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/05/03 چهارشــنبه ساعت 15:30 

محل حضور: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى مدرس ه نیلى پور، جنب ساختمان 
صبا، پالك 57 در خصوص دعوى حسن دانشور به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
این شعبه حاضر شوید. م الف: 6866 شعبه 42 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید 

حججى) /3/575
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9710106797100605 شــماره پرونده: 9709986797100084 شماره بایگانى 
شعبه: 970084 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى اســفندیار عبادى جداقیا فرزند 
محرم خواهان آقاى حسن دانشور دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى اســفندیار عبادى جداقیا به 
خواسته مطالبه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709986797100084 
شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهید حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/04/31 ساعت 16:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خیابان ســجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى مدرسه نیلى 
پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57. م الف: 6865 شعبه 41 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهید حججى) /3/576
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9710106797100600 شــماره پرونده: 9709986797100136 شماره بایگانى 
شعبه: 970136 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به ســرگیس باغومیان سگنباراتى فرزند 
لئون خواهان آقاى مسعود ابراهیمى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى سرگیس باغومیان سنگبارانى 
به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9709986797100136 
شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهید حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/04/31 ساعت 16:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خیابان ســجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى مدرسه نیلى 
پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57. م الف: 6909 شعبه 41 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهید حججى) /3/577
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106796301202 شــماره پرونده: 9709986796300300 شماره بایگانى 
شعبه: 970302 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به محمد افشارى فرزند نعمت اله- خواهان 
مصطفى کریمى دادخواســتى به طرفیت خوان ده محمد افشارى به خواســته مطالبه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986796300300 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف 
اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/01 ساعت 8:30 تعیین 
که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شــهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. 

م الف: 6904 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /3/578
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106796301204 شــماره پرونده: 9709986796300277 شماره بایگانى 
شــعبه: 970279 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به ســلطانعلى مهدور موگویى فرزند 
حســنقلى- خواهان آقاى على پور نقش بند دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى سلطانعلى مهدور 
موگویى فرزند حســنقلى به خواسته الزام به انتقال ســند خودرو مطرح که به این شــعبه ارجاع و  به 
شماره پرونده کالســه 9709986796300277 شــعبه 33 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان 
(مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/01 ساعت 8:00 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- 
چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 6901 

شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/579
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106805200981 شــماره پرونده: 9709986805200182 شماره بایگانى 
شــعبه: 970182 خواهان کیامرث کوهى حبیبى دهکردى با وکالت فاطمه شیاســى دادخواستى به 
طرفیت خوانده عباس امینیان جزى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986805200182 شعبه 52 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/05/04 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل 
خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 6890 شعبه 52 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /3/580
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106825302719 شــماره پرونده: 9609986825301361 شماره بایگانى 
شعبه: 961572 خواهان آقاى سید مســعود خاتون آبادى دادخواستى به طرفیت خواندگان على اکبر 
دشــتکى حصارى و حیدر مهرابى چمن زمین  به خواسته مطالبه وجه و خسارت دادرسى تقدیم دادگاه 
هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه اول- اتاق 121 ارجاع و به کالســه 9609986825301361 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1397/5/6 و ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان/ شــاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 6883 شعبه 31 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /3/581
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9710100352203048 شــماره پرونده: 9709980352200079 شماره بایگانى 
شعبه: 970080 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى بهادر کرباسیون فرزند علیرضا 
خواهان شرکت مهندسى سارونه ســپاهان دادخواســتى  به طرفیت خوانده آقاى بهادر کرباسیون و 
حسین پهلوان صادق به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارات دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980352200079 شعبه 22 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/01 
ساعت 11:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خیابان جى، چهارراه مســجد على، خ شهداى ستار، مجتمع قضایى 
شهید بهشتى، واحد 207. م الف: 6876 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید بهشتى) /3/589
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9710106825302524 شــماره پرونده: 9709986825300178 شماره بایگانى 
شــعبه: 970188 خواهان محمدعلى تیغ بخش دادخواســتى به طرفیت خوانــدگان محمدهادى و 
علیرضا و رضوان و اقدس همگى پیشگاهى و صفرعلى فریدونى به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى 
ملک و خسارت دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرســتان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ 
شهید نیکبخت، ساختمان دادگســترى کل اســتان اصفهان طبقه اول اتاق 121 ارجاع و به کالسه 
97 09986825300178 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1397/5/2 و ساعت 09:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 

حاضر گردد. م الف: 6880 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /3/590
مزایده

شعبه دوم اجراى احکام شــوراى حل اختالف درخصوص پرونده کالســه 744/96 ش 2/الف م ش 
له آقاى یاسر معتمدى و شاره علیه ســید جالل خدامى به آدرس اصفهان- خیابان سروش کوچه 62 
آفتاب- کوچه شهید کیشى کوچه مسجد مهدى پالك 113 بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى به 
مبلغ 159/441/688 ریال اموال توقیفى و مورد مزایــده (0/49) دانگ از پنج دهم دانگ (نیم دانگ) 
مشاع از شــش دانگ عرصه و اعیان از پالك ثبتى به شــماره صفر فرعى از 6049 اصلى بخش 3 به 
مساحت 100 مترمربع پس از کسر عقب نشینى هاى گذرها. پالك ثبتى فوق به شماره ثبت (12249) 
در صفحه 526 دفتر 96 بخش 3 شــمال اصفهان به نام ســید جالل خدامى مى باشد پالك فوق به 
صورت منزل مسکونى قدیمى واقع در خیابان سروش کوچه 69 (آفتاب) کوچه شهید کیشى- کوچه 
مسجد مهدى پالك 113 با کدپستى 81558056146 و داراى انشعابات آب و برق و گاز مى باشد. با 
توجه به بررسى هاى به عمل آمده و جمیع جهات و جوانب تأثیرگذار در ارزیابى پنج دهم دانگ مشاع 
از شش دانگ پالك ثبتى فوق الذکر به مبلغ 165/000/000 ریال (معادل شانزده میلیون پانصد هزار 
تومان ارزیابى گردیده است که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه 
ى مزایده اى در مورخ 97/4/12 در ساعت 10 تا 9 صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه 
روبروى پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف- مجتمع قضایى شهید محسن حججى 
برگزار مى گردد. طالبین شرکت در جلسه ى مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل 
از جلسه ى مزایده به شماره حســاب 2171350205001 بانک ملى و ارائه آن فیش به اجراى احکام 
از اموال بازدید نمایند پیشنهاددهنده ى  باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.م الف: 6902 اجراى 

احکام شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /3/591
حصر وراثت

آقاى محسن اکبرى به شناسنامه شــماره 10311 به شرح دادخواست به کالسه 132/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده چنین توضیح داده که شادروان زینت دوروشى به شناسنامه 107 
در تاریخ 96/12/22 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- اکبر اکبرى فرزند تقى ش.ش 8 ت.ت 1328 صادره از مبارکه (همسر متوفى) 2- محمد 
اکبرى خولنجانى فرزند اکبر ش.ش 1598 ت.ت 1364 صادره از فالورجان (پسر متوفى) 3- محسن 
اکبرى فرزند اکبر ش.ش 10311 ت.ت 1366 صادره از اصفهان (پسر متوفى) 4- آزاده اکبرى فرزند 
اکبر ش.ش 6276 ت.ت 1357 صادره از اصفهان (دختر متوفى) 5- نرجس اکبرى فرزند اکبر ش.ش 
1160123470 ت.ت 1369 صادره از لنجان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقد یم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

433 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /3/595
حصر وراثت

آقاى محسن اکبرى بشناسنامه شماره 10311 به شرح دادخواســت به کالسه 133/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اکبر اکبرى بشناسنامه 8 در 
تاریخ 97/01/19 اقامتگاه، دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- خدیجه خوش کام طالخونچه فرزند مرحوم صادق ش.ش 3696 ت.ت 1298 صادره از مبارکه 
(مادر متوفى) 2- محمد اکبرى خولنجانى فرزند اکبر ش.ش 1598 ت.ت 1364 صادره از فالورجان 

(پسر متوفى) 3- محسن اکبرى فرزند اکبر ش.ش 10311 ت.ت 1366 صادره از اصفهان (پسر متوفى) 
4- آزاده اکبرى فرزند اکبر ش.ش 6276 ت.ت 1357 صــادره از اصفهان (دختر متوفى) 5- نرجس 
اکبرى فرزند اکبر ش.ش 1160123470 ت.ت 1369 صادره از لنجان (دختر متوفى) و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و 
یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 434  شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /3/596
حصر وراثت

آقاى على اکبر ابراهیمى یدالهى به شناسنامه شــماره 1160277291 به شرح دادخواست به کالسه 
174/97 از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده چنین توضیح داده که شــادروان امیر 
ابراهیمى یدالهى به شناســنامه 18 در تاریخ 1397/2/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- على اکبر ابراهیمــى یدالهى فرزند امیر به ش.ش 
1-027729-116 فرزند متوفى 2- اعظم ابراهیمى یدالهى فرزند امیر ش.ش 2 نسبت فرزند متوفى 
3- زهرا ابراهیمى یدالهى فرزند امیر ش.ش 25 نســبت فرزند متوفى 4- مریــم ابراهیمى یدالهى 
فرزند امیر ش.ش 7-020015-116 نســبت فرزند متوفى 5- ســکینه بیگم موســوى کرکوندى 
فرزند سیدرسول ش.ش 17 همســر متوفى 6- زهرا ضیایى زردخشوئى فرزند کریم ش.ش 3 همسر 
متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
دادگاه  تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 431 شــعبه دوم شوراى حل اختالف بخش 

باغ بهادران /3/597
اخطار اجرایى

شماره: 570/93 ش3ح به موجب رأى شماره 753 تاریخ 96/11/30 حوزه سوم حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه خانم طیبه جوانمردى فرزند شیراحمد 
نشانى: مجهول المکان محکوم است به: انتقال رسمى ســند یکدستگاه خودروى سوارى پراید مدل 
1384 به شماره انتظامى 581 ج 44 ایران 63 بابت اصل خواسته در حق محکوم له على طالبى فرزند 
نجفقلى نشانى: فوالدشــهر- ب2- و ب3. وفا 5. پالك 292 و نیز محکوم است به پرداخت نیم عشر 
اجرایى در حق دولت. رأى صادره غیابى است. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 428 شعبه سوم شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان  (مجتمع شماره یک) /3/598
حصر وراثت

آقاى امیرحســین بابائى دورکى بشناسنامه شماره 1 به شرح دادخواســت به کالسه 119/97 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خدامراد بابائى دورکى 
بشناسنامه 4 در تاریخ 97/01/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- خاتون جان محمدى خشــوئى فرزند خداکرم ش.ش 1 ت.ت 1326 صادره از 
باغبادران (همســر متوفى) 2- ولى اله بابائى دورکى فرزند خدامراد ش.ش 2 ت.ت 1347 صادره از 
لنجان (پســر متوفى) 3- داریوش بابائى دورکى فرزند خدامــراد ش.ش 11 ت.ت 1350 صادره از 
فالورجان (پســر متوفى) 4- مهرعلى بابائى دورکى فرزند خدامراد ش.ش 2 ت.ت 1354 صادره از 
باغبهادران (پسر متوفى) 5- امیرحسین بابائى دورکى فرزند خدامراد ش.ش 1 ت.ت 1363 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 6- الهام بابائى دورکى فرزند خدامراد ش.ش 3960 ت.ت 1360 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظر یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 438 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان /3/599
حصر وراثت

آقاى اسماعیل سلیمیان ریزى داراى شناسنامه شماره 192 به شرح دادخواست به کالسه 120/97 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیمراد سلیمیان ریزى 
بشناسنامه 1338 در تاریخ 96/12/26 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- اسماعیل سلیمیان ریزى فرزند علیمراد ش.ش 192 ت.ت 1328 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 2- محمد سلیمیان ریزى فرزند على مراد ش.ش 106 ت.ت 1333 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 3- محمدحس ن سلیمیان فرزند علیمراد ش.ش 273 ت.ت 1335 صادره از لنجان 
(پسر متوفى) 4- رضا سلیمیان فرزند علیمراد ش.ش 201 ت.ت 1351 صادره از لنجان (پسر متوفى) 
5- عباس سلیمیان فرزند علیمراد ش.ش 175 ت.ت 1338 صادره از لنجان (پسر متوفى) 6- فاطمه 
ســلیمیان ریزى فرزند علیمراد ش.ش 332 ت.ت 1330 صادره از لنجان (دختــر متوفى) 7- زهرا 
سلیمیان ریزى فرزند علیمراد ش.ش 95 ت.ت 1341 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- سکینه فدوى 
حسینى فرزند عبدالباقى ش.ش 4 ت.ت 1318 صادره از سمیرم سفلى (همسر متوفى) والغیر. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 437 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /3/600

حصر وراثت
کفایت حســینى زرینى به شماره شناســنامه 856 با استناد به شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شــماره پرونده 185/97 تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته 
است که شادروان جمال حزبه نژاد فرزند عبد به شــماره شناسنامه 491 در تاریخ 97/2/20 درگذشته 
و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- هلیله جاسمى نژاد کعبى فرزند محمد شماره شناسنامه 
7357 نسبت با متوفى مادر 2- کفایت حســینى زرینى  فرزند سید هاشم شماره شناسنامه 856 نسبت 
با متوفى همسر 3- ســارا حزبه نژاد فرزند جمال شماره شناســنامه 5100194480 نسبت با متوفى 
فرزند 4- ساناز حزبه نژاد فرزند جمال شماره شناسنامه 5100273224 نسبت با متوفى فرزند. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم و 
اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 526 شعبه اول شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

(مجتمع شماره یک) /3/602

رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان با بیان اینکه در گذشته بیش 
از دو هزار واحد صنفى نقره در اصفهان وجود داشت که تعداد آنها 
هم اکنون به 300 تا 400 واحد رسیده، گفت: اکثر این هنرمندان به 
ترکیه و چین رفته اند، زیرا در آنجا از این هنرمندان حمایت مى شود.
عباس شــیردل با بیان اینکه نقره به صورت قاچاق وارد کشــور 
مى شود، گفت: چرا دولت جلوى مافیاى قاچاق نقره را نمى گیرد، 
این در حالى است که در کشورهایى مانند چین، ترکیه و هند، نقره 
بدون هیچ بروکراسى وارد کشور مى شود، اما ما مجبور هستیم که 

نقره را از قاچاقچیان با ارزش افزوده باال خریدارى کنیم.
وى با بیان اینکه 95 درصد کارگاه هاى تولیدى کوچک اصفهان که 
میزان مصرف مس، برنج و مواد اولیه آنها اندك است، باید این مواد 
را از بورس تهیه کنند، افزود: این مواد اولیه تا به دست مصرف کننده 
برسد، سه دســت مى چرخد؛ به این معنى که این تولیدکنندگان 
کارگاه هاى کوچک باید سه بار مالیات و سه بار سود بدهند تا مواد 

اولیه را به دست بیاورند.
وى ادامه داد: اگر مواد اولیه با دالر هفت هــزار تومان از خارج از 
کشور توسط تولیدکننده وارد شــود، ارزان تر از موادى است که از 

بورس تهیه مى شود.
رئیس اتحادیه صنایع دســتى اصفهان با بیان اینکه از مسئوالن 
مى خواهیم که قوانین 60 سال قبل در این حوزه را اصالح کنند، 
گفت: اســتارت تاپ ها، تجارت الکترونیک و تــالش در حوزه 
بســته بندى، راه هایى اســت که مى تواند به بازار صنایع دستى 

کمک کند.

مهاجرت نقره کـاران  اصفهانى
 به ترکیه و چین

یادداشت

صاحبان مشــاغل مکلفند اظهارنامه مالیاتى 
مربوط به فعالیت هاى شغلى خود را در یکسال 
مالیاتى براى هر واحد شغلى یا براى هر محل 
جداگانه طبق نمونه اى که به وسیله سازمان 
امور مالیاتى کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و 
تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتى 
محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به 
نرخ مذکور در ماده 131 قانون پرداخت کنند.

قانونگذار معموًال براى تشــویق آن دســته 
از فعــاالن اقتصادى که با رعایــت قوانین و 
مقررات به تحقق درآمدهاى مالیاتى کمک 
مى کنند، تسهیالت و امتیازات خاصى را پیش 

بینى کرده است.
درصورتى که مؤدى از ارائه اظهارنامه مالیاتى 
در مهلت قانونى و مطابق با مقررات خوددارى 
کند، سازمان امور مالیاتى کشور نسبت به تهیه 
اظهارنامه مالیاتى برآوردى بر اساس فعالیت و 
اطالعات اقتصادى کسب شده مؤدیان از طرح 
جامع مالیاتى و مطالبه مالیات به موجب برگ 
تشــخیص مالیات اقدام مى کند. در صورت 
اعتراض مــؤدى چنانچه ظرف مدت 30  روز 
از تاریخ ابالغ برگ تشخیص مالیات، نسبت 
به ارائه اظهارنامه مالیاتــى مطابق مقررات 
مربوط اقدام کنــد، اعتراض مــؤدى طبق 
مقررات قانون مالیات ها مورد رسیدگى قرار

 مى گیرد. 

الزام مالیاتى 
صاحبان مشاغل
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اجراى یک نمایش موزیکال
یک کارگردان تئاتر اصفهان گفت: نمایش موزیکال 
«موجود آبـى نه چنـدان کوچولـو» ویژه کـودك و 

خانواده در تاالر هنر اصفهان اجرا مى شود.
لیلى شـایق اظهار کـرد: نمایش موزیـکال «موجود 
آبى نه چنـدان کوچولو» یک نمایـش تلفیقى زنده و 
عروسکى است که خودم نوشته ام. وى افزود: در این 
نمایش تلفیقى، از بازیگران و عروسـک گردان هایى 
اسـتفاده شـده که سـالم و تعـدادى نیـز از معلولین 
جسمى حرکتى و ناشنوا به ایفاى نقش مى پردازند و 
هدف از این تلفیق، این است که ثابت کنم معلولیت 
محدودیت نیسـت. وى ادامه داد: ایـن نمایش از 27 
خرداد تا 10 تیر سـاعت 18و30دقیقـه در تاالر هنر 

اجرا مى شود.

کاهش9درصدى سرقت 
در تیران

فرمانـده انتظامى شهرسـتان تیران و کـرون گفت: 
سـرقت در سـه مـاه اول امسـال، درایـن منطقه در 
مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل 9 درصد کاهش 

یافته است.
سـرهنگ علـى صادقـى افـزود: افزایش تیـم هاى 
گشتى، دستگیرى سارقان و همچنین مراقبت هاى 

مردم در کاهش سرقت ها مؤثر بوده است.
وى بیـان کـرد: دراین مـدت، همچنین دسـتگیرى 
سـارقان نسـبت مـدت مشـابه سـال قبل بیـش از 

200درصد رشد داشته است.

خبر

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: نماز 
عید فطر امســال در جوار امامزادگان شــاخص استان 

اصفهان برگزار مى شود.
حجت االســالم رضا صادقى با اشــاره بــه برگزارى 
برنامه هاى متنوع فرهنگى در 300 امامزاده اســتان در 
طرح «ضیافت الهى»اظهار کرد: همچنین بیش از 250 
ُمبلّغ دینى در ماه مبارك رمضان به امامزادگان شاخص 

استان اعزام شده است.
وى با بیان اینکه بر اســاس برنامه ریزى هاى صورت 
گرفته، نماز عید ســعید فطر نیز در جــوار امامزادگان 
شاخص برگزار خواهد شــد، افزود: باید توجه داشت که 

نماز عید فطر در مساجد برگزار نمى شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه 
به دلیل برگزارى نماز عید فطر، ایــن هفته نماز جمعه 
برگزار نشود، ادامه داد: البته هنوز این مسئله به صورت 
رسمى از ســوى مراجع ذیصالح اعالم نشده است.این 
در حالى است که رئیس اقامه نماز جمعه شهر اصفهان 

اعالم کردنماز جمعه در روز عید فطر برگزار نمى شود.
وى با بیان اینکه عالوه بر جوار امامزادگان، نماز عید فطر 
در دیگر نقاط شهرى و روستایى نیز برگزار خواهد شد، 
اضافه کرد: خطبه هاى نماز عید فطر توســط مبلّغین و 

ائمه جماعت خوانده مى شود. 

مدیر  کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: ما مى خواهیم بنیانگذار دو رویداد 
مهم در خصوص صنایع دستى باشــیم که یکى از آنها، 
برگزارى دوســاالنه بین المللى صنایع دستى و دیگرى 

اهداى نشان بین المللى دست خالق است.
فریدون اللهیارى با اشــاره به اهمیت و نگاه اقتصادى 
به صنایع دستى، گفت: اقتصاد کشور در شرایط خاصى 
قرار دارد و همه صاحب نظران و متخصصان اقتصادى 
اعتقاد دارند که در کنار حوزه هاى مختلف در شکوفایى 
و رونق کشور، صنایع دســتى مى تواند جایگاه مهمى 
داشته باشد. وى ادامه داد: بر اساس آخرین رتبه بندى،  

296 رشته صنایع دستى در کشــور وجود دارد که 199 
رشــته آن در اســتان اصفهان فعال اســت که نشان 
مى دهد اصفهان نزدیک به دو سوم این ظرفیت عظیم و 
شگرف را برخوردار است.  اللهیارى تصریح کرد: بررسى 
اشتغال از طریق صنایع دستى نشان داده است که سهم 
ایران با توجه به تنوع هنرهاى دســتى 40 هزار نفر در 
استان اصفهان اســت که با توجه به جمعیت اصفهان، 
رقم چشمگیرى نیست. وى اضافه کرد: در بخش تولید و 
در حوزه تجارت اقداماتى در حال شکل گیرى است، اما 
کافى نیست و نگاه مهم به این مسئله، تنها نباید از سمت 

سازمان میراث فرهنگى صورت بگیرد. 

برگزارى نمایشگاه دوساالنه 
و اهداى نشان دست خالق  

نماز عید فطر در مساجد 
برگزار نمى شود

آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت

1-برابر راى شــماره ى 139760302177000228 مورخ 1397/02/26 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى نوروزعلى هاشمى دهقى 
فرزند محمد على به شماره شناسنامه 29نجف آباد و شماره ملى 1091873569 درششدانگ یکباب 
مغازه احداثى بر روى قســمتى از پالك 4441فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 162 مترمربع انتقالى از مالکین رســمى آقاى غالمرضا توکلى و خانم عزت علینقیان محرز 

گردیده است. 
2- برابر راى شــماره ى 139760302177000245 مورخ 1397/02/26 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على محمد بیگى دهقى 
فرزند کرمعلى به شماره شناسنامه 4875نجف آباد و شماره ملى 1090565909 درششدانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 2095 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 

مساحت 485/30 مترمربع انتقالى از مالک رسمى  خانم خاور علیخانى محرز گردیده است. 
3- برابر راى شــماره ى 139760302177000231 مورخ 1397/02/26 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مصطفى مالاحمدى فرزند 
حبعلى به شماره شناسنامه 89 نجف آباد و شماره ملى 1091925781 درششدانگ یکباب خانه احداثى 
بر روى قســمتى از پالك 1986/1 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 

529/35 مترمربع به ترتیب انتقالى از مالک رسمى خانم خدیجه توکلى محرز گردیده است. 
4- برابر راى شــماره ى 139760302177000237 مورخ 1397/02/26 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى اکبر آقابابایى فرزند 
محمدتقى به شماره شناسنامه 36 نجف آباد و شــماره ملى 1092031553 درششدانگ یکباب خانه 
احداثى بر روى قسمتى از پالك 837 باقیمانده فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 

مساحت 101/95 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حسن جبارى محرز گردیده است. 
5- برابر راى شــماره ى 139760302177000234 مورخ 1397/02/26 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد کریمیان فرزند 
قربانعلى به شماره شناســنامه 81 نجف آباد و شــماره ملى 1092027475 درششدانگ یکباب خانه 
احداثى بر روى قسمتى از پالك 1991فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 

176/40 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حسین قاسمى دهقى محرز گردیده است. 
6- برابر راى شــماره ى 139760302177000235 مورخ 1397/02/26 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مسلم کریمیان فرزند 
قربانعلى به شماره شناسنامه 195 نجف آباد و شماره ملى 1092050787درسه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 1991  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 

به مساحت 229/10 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حسین قاسمى دهقى محرز گردیده است.
7- برابر راى شــماره ى 139760302177000236 مورخ 1397/02/26 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه خیرخواه دهقى فرزند 
براتعلى به شماره شناسنامه 6936 اصفهان و شماره ملى 1287410685 درسه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 1991  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
به مساحت 229/10 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حسین قاسمى دهقى محرز گردیده است. 

8- برابر راى شــماره ى 139760302177000230 مورخ 1397/02/26 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم بهنازکالنترى دهقى فرزند 
نصراله به شماره شناسنامه 63 نجف آباد و شماره ملى 1092027297 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 1204 باقیمانده  فرعى واقــع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مســاحت 193/50 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى نصراله کالنترى دهقى 

محرز گردیده است. 
9- برابر راى شــماره ى 139760302177000229 مورخ 1397/02/26 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محسن میرجلیلى فرزند 
حسین به شماره شناسنامه 89 گلپایگان و شماره ملى 1219370029 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 1204 باقیمانده  فرعى واقــع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مســاحت 193/50 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى نصراله کالنترى دهقى 

محرز گردیده است. 
10- برابر راى شــماره ى 139760302177000233 مــورخ 1397/02/26 هیــات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على یوسفى اشنى 
فرزند حسینعلى به شماره شناسنامه 58 نجف آباد و شــماره ملى 1091932808 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 63 باقیمانده  فرعى واقع در اشن 9 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 181/50 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حسنعلى حقیقى 

اشنى محرز گردیده است. 
11- برابر راى شــماره ى 139760302177000232 مــورخ 1397/02/26 هیــات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه نادرى 
فرزند محمدعلى به شــماره شناسنامه 7 نجف آباد و شــماره ملى 1091958440 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 63 باقیمانده  فرعى واقع در اشن 9 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 181/50 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حسنعلى حقیقى 

اشنى محرز گردیده است. 
12- برابر راى شماره ى 139760302177000294 مورخ 1397/02/29 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى بهزاد مجنونى فرزند على 
محمد به شماره شناسنامه 537 نجف آباد و شماره ملى 1092339061 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك  1903  فرعى واقع در دهــق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 171/90 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى قنبرعلى مجنونى و خانم اکرم استاد 

على محرز گردیده است. 
13- برابر راى شماره ى 139760302177000295 مورخ 1397/02/29 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم اشرف علیخانى فرزند رضا 
به شماره شناسنامه 75 نجف آباد و شماره ملى 1092055770 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 1903 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 171/90 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى قنبرعلى مجنونى وخانم اکرم استادعلى محرز 
گردیده اســت. در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم 
مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص یا اشخاصى 
که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت 
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت 
اول: پنج شنبه 1397/03/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1397/04/09 م الف:1010 ابوالفضل 

ریحانى-کفیل اداره ثبت اسناد امالك مهردشت/3/592
تحدید حدود عمومى

آگهى تحدید حدود ثبت امالك شهرستان فالورجان قسمتى از امالك بخش 9 ثبت اصفهان
پیرو آگهى هاى نوبتى سه ماهه چهارم ســال 1396 و بموجب ماده 14 قانون ثبت تحدید رقبات زیر 

واقعات در :
اول : ابنیه و امالك واقع در فالورجان 15 اصلى و فروعات زیر :

2680 فرعى : آقاى محمدرضا کیانى اشــترجانى  فرزند محمود ششدانگ  یک بابخانه  منتزع شده از 
پالك 256 فرعى بمساحت 91/70 متر مربع تاریخ 1397/4/16 ساعت 9 صبح 

2683 فرعى : آقاى براتعلى احمدى فالورجانى  فرزند محمد ششدانگ قسمتى از یک بابخانه  (که قبًال 
کوچه بن بست بوده و با پالك 15/956 توأمًا تشکیل یک بابخانه را میدهد) بمساحت 33/72 متر مربع 

تاریخ 1397/4/16 ساعت 9/30 صبح
دوم: ابنیه و امالك واقع در سودرجان 22 اصلى و فرعى زیر : 

554 فرعى : آقاى ابوالفضل زمانى ســودرجانى  فرزند محمد نسبت به ســه دانگ و نیم مشاع و خانم 
اشرف زمانى سودرجانى فرزند امیرقلى نسبت به دو دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک بابخانه منتزع 

شده از پالك 115 فرعى بمساحت 203/42 متر مربع تاریخ 1397/4/17 ساعت 9 صبح
سوم : ابنیه و امالك واقع در آغچه بدى 32  اصلى و فرعى زیر :

474 فرعى : آقاى بهرام محمدى آغچه بدى فرزند یداله ششدانگ یک باب ساختمان تجارى مسکونى 
نیمه تمام منتزع شده از پالك 53 فرعى  بمساحت 103/69 متر مربع تاریخ 1397/4/19 ساعت 9 صبح

چهارم : ابنیه و امالك واقع در مینادشت 430  اصلى و فرعى زیر :
1636 فرعى : آقاى عباس جمشیدى فرزند اسداله ششــدانگ  یک بابخانه منتزع شده از پالك 148 

فرعى بمساحت 223/73 متر مربع تاریخ 1397/4/20 ساعت 9 صبح
پنجم : ابنیه و امالك واقع در پیربکران 526  اصلى و فرعى زیر :

247 فرعى : خانم فرنگ توکلى  فرزند حسن ششدانگ یک بابخانه  بمساحت 268/40 متر مربع تاریخ 
1397/4/21 ساعت 9 صبح

بترتیب در ساعات تعیین شــده در محل شــروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به 
صاحبان امالك و مجاورین اعالم میشود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهمرسانند چنانچه هر 
یک از صاحبان امالك یا نماینده قانونى آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون 
مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد اعتراضات مجاورین و 

صاحبان امالك که در موقع مقرر 
حاضر نبودند مطابق مقررات مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلــس تعیین حدود فقط تا 
ســى روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى 

ثبت معترض ظرف 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواســت بمرجع ذیصالح قضائى 
گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید ./تاریخ انتشار 1397/3/24 م الف:253 اکبر 

پورمقدم - رئیس اداره ثبت فالورجان /3/593
آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از بخش 9 و بخش 10 ثبت اصفهان جزء حوزه 

ثبتی اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان
بموجب ماده 14 قانون ثبت اســناد و امالك تحدید حدود ابنیه و امالك مشروحه ذیل واقع در حوزه 
ثبتی لنجان از ساعت 8/30 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ؛ لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت 
به صاحبان امالك و مجاورین اعالم می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند . 
چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 
15 قانون مزبور ملک آنها باحدود اظهارشــده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد . اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالك که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابــق مقررات ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین حدود فقط تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 – اصالحى 
آیین نامه قانون ثبت اعتراض باید کتبا به اداره ثبت اســناد و امالك لنجان تسلیم گردد . معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره  ، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایى 

تقدیم و گواهى آن را به این اداره تحویل نماید . 
اول : بخش 9  ثبت اصفهان

1 - ابنیه و امالك واقع در سده لنجان به شماره 73 - اصلی و فرعی هاى ذیل :
1684 فرعى – اعظم سیاه پوش فرزند مراد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 61,41 

مترمربع .
2176 فرعى – حیدر قلى خواجوى زاده فرزند امامقلى نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

به مساحت 222,70 مترمربع .
2177 فرعى - حیدر قلى خواجوى زاده فرزند امامقلى نسبت به ششــدانگ یک بابخانه  به مساحت 

257,37 مترمربع .
2182 فرعى – ویسمراد طهماسبى زاده فرزند اله کرم نسبت به ششــدانگ یک بابخانه  به مساحت 

212,08 مترمربع .
براى روز چهارشنبه مورخ 1397/04/13

2183 فرعى – فاطمه جمالى گله فرزند صحرائى نسبت به ششدانگ یک بابخانه  به مساحت 150,84 
مترمربع .

2184 فرعى – حســن زمانى بختیاروند فرزند خانى نســبت به ششــدانگ یک بابخانه  به مساحت 
249,08 مترمربع .

2185 فرعى – محمدرضا شریفى ســده فرزند عباس نسبت به ششــدانگ یک بابخانه  به مساحت 
259,31 مترمربع.

2186 فرعى – صدیقه رضاییان چمگردانى فرزند رجبعلى نسبت به ششدانگ یک بابخانه  به مساحت 
313,57 مترمربع مجزى شده از 321 فرعى .

براى روز پنجشنبه مورخ 1397/04/14
2 - ابنیه و امالك واقع در باغبادران به شماره 131 - اصلی و فرعی ذیل :

587 فرعى – مهدى صافى اصفهانى فرزند محمود نسبت به ششدانگ یک درب باغچه .
1406 فرعى – ابراهیم ترکى باغبادرانى فرزند اسداله نســبت به ششدانگ قسمتى از یکدرب باغ به 

مساحت 133,43 مترمربع .
2532 فرعى – خانم فیروزه جهاندار ملک آبادى فرزند غالمرضا نســبت به ششدانگ یک بابخانه  به 

مساحت 168,62 مترمربع .
2533 فرعى – محمدرضا امیرى باغبادرانى فرزند ابوالقاسم نسبت به 4 دانگ مشاع و سیما طاهرى 
باغبادرانى فرزند عبدالغفار نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت253,40 مترمربع .

2534 فرعى – مهتاب اشک شرى تشــنیزى فرزند حجت اله نسبت به ششــدانگ یک بابخانه  به 
مساحت 226 مترمربع .

براى روز شنبه مورخ 1397/04/16
3- ابنیه و امالك واقع در جعفر آباد به شماره 143- اصلی و فرعى هاى ذیل :

37 فرعى – مسلم اکبرى فرزند بهروز نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 273,69 مترمربع .
38 فرعى – کورش شیخ ســامانى فرزند احمد نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 273,08 

مترمربع .
براى روز یک شنبه مورخ 1397/04/17

4- امالك واقع در وشمندجان باغبادران به شماره 168- اصلی و فرعى هاى ذیل :
86 فرعى – خاتون اسحاقى ریزى فرزند حبیب اله نسبت به ششدانگ یک درب باغ .

396 فرعى – احمدرضا لباف فرزند رضا نســبت به ششــدانگ یک درب باغ به مساحت 8611,75 
مترمربع .

براى روز سه شنبه مورخ 1397/04/19
5- ابنیه و  امالك واقع در حسن آباد باغبادران به شماره 184- اصلی و فرعى ذیل :

94 فرعى – فرحناز موسوى مورکانى فرزند اکبر نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 72,89 
مترمربع .

براى روز چهارشنبه مورخ 1397/04/20
6- امالك واقع در مزرعه خلیل آباد باغبادران به شماره 207- اصلی و فرعى هاى ذیل :

41 فرعى – زهره بهادرانى باغبادرانى فرزند کاظم نسبت به ششدانگ یک درب باغ .
46 فرعى – اختر کاویانى فرزند غفار نسبت به ششدانگ یک درب باغ .

براى روز پنج شنبه مورخ 1397/04/21
7- امالك واقع در شورجه به شماره 343- اصلی و فرعى ذیل :

62 الى 65 فرعى – على ابراهیمى باغشاهى فرزند عیدى محمد نســبت به ششدانگ 4 قطعه زمین 
متصل به هم (که به شماره 177 فرعى تبدیل گردیده است)

براى روز شنبه مورخ 1397/04/23
8- ابنیه و امالك واقع در کله مسیح به شماره 352- اصلی و فرعى ذیل :

11 فرعى – آیت اله قاسمى کله مسیحى فرزند رمضانعلى نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 
436,29 مترمربع .

براى روز یک شنبه مورخ 1397/04/24
دوم : بخش 10  ثبت اصفهان

1 - ابنیه و امالك واقع در خشک آباد چرمهین به شماره 371- اصلی و فرعی ذیل :
143 فرعى – عبداله امیرى فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 354,40 مترمربع 

مجزى شده از 42 فرعى .
براى روز دوشنبه مورخ 1397/04/25

تاریخ انتشار : روز پنج شنبه مورخ 1397/03/24م الف:444 محمد رضا رئیسى زاده- رئیس ثبت اسناد 
و امالك لنجان/3/594

آگهی تحدید حدود اختصاصى به صورت جمعى مربوط به قسمتی از بخش 9 و 10 
ثبت اصفهان جزء حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان

بموجــب قســمت اخیر مــاده 15 قانــون ثبت اســناد و امــالك و در اجــراى تبصره ذیــل ماده 
13 قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى ، تحدید حدود 
ابنیه و امالك مشــروحه ذیل کــه قبًال به علــل مختلف به عمــل نیامده ، از ســاعت 8/30 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهــد آمد ؛ لــذا بموجب این آگهى بــه صاحبان امــالك و مجاورین 
اعالم می شــود کــه در روز و ســاعت مقــرر در محل حضــور به هم رســانند . چنانچــه هر یک 
از صاحبــان امالك یا نماینــده قانونی آنهــا در موقع تعیین حــدود حاضر نباشــند مطابق ماده 15 
قانون ثبت، ملک آنها باحدود اظهارشــده از طــرف مجاورین تحدید حدود خواهد شــد . اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالك که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابــق مقررات ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود فقط تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضى ثبتی ، معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی ، گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 

این اداره تسلیم نماید . 
اول : بخش 9 ثبت اصفهان 

1 - ابنیه و امالك واقع در باباشیخعلى به شماره 104/1 – اصلى (که به شماره 1943 - اصلى تبدیل 
شده) و فرعی هاى ذیل :

139 فرعى - احمدرضا معظم باباشــیخعلى فرزند على نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
207,90 مترمربع .

140 فرعى - حجت اله ســلیمى باباشیخعلى فرزند باقر نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

287,92 مترمربع .
141 فرعى - قدمعلى شیرمحمدى باباشیخعلى فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

340,27 مترمربع .
142 فرعى - رضا معظم فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 303,34 مترمربع .

براى روز  شنبه  مورخ 1397/04/16
2 - ابنیه و امالك واقع در حیدرآباد کمال آباد به شماره 106,5 - اصلی و فرعی هاى ذیل :

463 فرعى - فردوس براتى ریزى فرزند محمدرضا نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
144,75 مترمربع. 

464 فرعى - ابراهیم گلشاهى فرزند قربان نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169 مترمربع .
براى روز یک شنبه  مورخ 1397/04/17

3 - ابنیه و امالك واقع در زرین شهر به شماره 107 - اصلی و فرعی هاى ذیل :
4419 فرعى - ابراهیم خادم ورناخواســتى فرزند داود نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

149,63 مترمربع .
4440 فرعى - فرزانه سلیمیان ریزى فرزند على نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه و زمین متصله به 

مساحت 60,13 مترمربع .
4484 فرعى – محمد ضیائى فرزند حسین و غیره نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175,39 

مترمربع.
4485 فرعى - اصغر عباس زاده ریزى فرزند احمد و غیره نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

182,39 مترمربع .
براى روز  سه شنبه  مورخ 1397/04/19

4486 فرعى - نســرین باتوانى فرزند نصراله نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 347,08 
مترمربع .

4487 فرعى - منور توانگر ریزى فرزند رحیم و غیره نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
226,76 مترمربع .

4488 فرعى - عبدالرضا ثابت ورنامخواستى فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
192,60 مترمربع .

4489 فرعى - قاسم سلیمیان ریزى فرزند حسین نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
36,87 مترمربع .

براى روز  چهارشنبه  مورخ 1397/04/20
4490 فرعى - غالمرضا قربانى ریزى فرزند شــکراله نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

200,25 مترمربع .
4491 فرعى - اسماعیل طغیانى ریزى فرزند حسین و غیره  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

150,03 مترمربع .
4492 فرعى - محمد رضا ســلیمیان ریزى فرزند احمد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

174,04 مترمربع .
4493 فرعى - محمد رضا ســلیمیان ریزى فرزند احمد و غیره نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 

مساحت 259,67 مترمربع .
براى روز  پنجشنبه  مورخ 1397/04/21

4494 فرعى - محمد کرباســیان ورنامخواستى فرزند عبدالعلى نســبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 282,47 مترمربع .

4495 فرعى - دولت جمهورى اســالمى ایران بــه نمایندگى وزارت بهداشــت و درمان و آموزش 
پزشکى – دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان نسبت به ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت 7340,94 مترمربع .
4496 فرعى - قربانعلى سبکتکین ریزى فرزند رجبعلى نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

266,15 مترمربع.
4497 فرعى - حســین رجائى فرزند عباس نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 163,81 

مترمربع .
براى روز  شنبه  مورخ 1397/04/23

4498 فرعى - آسیه ایزدى فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176,38 مترمربع .
4499 فرعى - ام البنین عباس زاده ریزى فرزند احمد و غیره نســبت به ششدانگ قسمتى از یکباب 

خانه به مساحت 57,30 مترمربع .
4500 فرعى - مهرداد سبکتکین ریزى فرزند قربانعلى نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

189,05 مترمربع .
4501 فرعى - قربانعلى طغیانى ریزى فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175,86 

مترمربع .
براى روز یکشنبه  مورخ 1397/04/24

4 - ابنیه و امالك واقع در دورباط باغبهادران به شماره 321 - اصلی و فرعی ذیل :
45 فرعى -  ارسالن اســماعیلى فرزند فرج اله نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 302,64 

مترمربع .
براى روز  دوشنبه  مورخ 1397/04/25

5 - ابنیه و امالك واقع در قریه چم آسمان به شماره 325 - اصلی و فرعی ذیل :
19 فرعى -  محمد یوسفیان دستجردى فرزندحسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه و باغ متصله به 

مساحت 1732,50 مترمربع .
براى روز  سه شنبه  مورخ 1397/04/26

دوم : بخش 10 ثبت اصفهان 
1 - ابنیه و امالك واقع در خشک آباد چرمهین به شماره 371 - اصلی و فرعی ذیل :

33 فرعى -  علینقى رمضانیان چرمهینى فرزند محمد نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
2186,69 مترمربع .

براى روز  چهارشنبه  مورخ 1397/04/27
تاریخ انتشار : روز پنجشنبه مورخ 1397/03/24م الف:443 محمد رضا رئیسى زاده – رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك لنجان/ 3/601

مدیر کل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: آمار نزاع امسال 
نسبت به سال گذشته با رشد 2/6درصدى مواجه است.

على سلیمانى پور اظهار کرد: تعداد پرونده هاى ادعاى نزاع طى 
دو ماهه اول امسال در استان اصفهان، براى هفت هزار و 253 
نفر ثبت شده که از این تعداد، دو هزار و 452 نفر زن و چهار هزار 

و 801 نفر مرد نزاع داشته اند.
وى بیان کرد: در دو ماه اول سال گذشته، آمار نزاع ثبت شده در 

استان اصفهان هفت هزار و 77 نفر بود.
■■■

مدیر کل پزشکى قانونى اســتان اصفهان به آمار سقط درمانى 
اشاره و اضافه کرد: آمار سقط درمانى هم طى دو ماه اول امسال 
144 نفر ثبت شده که نسبت به ســال گذشته 2/1 درصد رشد 

داشته است.
وى با اشــاره به اینکه از 144 دادخواست سقط درمانى، با سقط 
114 جنین موافقت شــد، ادامه داد: سال گذشــته نیز  141 نفر 

درخواست سقط درمانى دادند.
ســلیمانى پور گفت: درخواســت هــاى صدور مجوز ســقط 
درمانــى، تنهــا در مواردى مــورد موافقــت قرار مــى گیرد 
کــه جنین زیر چهــار مــاه و واجــد ناهنجارى هاى شــدید 
مــادرزادى بــوده و یا مــادر مبتال بــه بیمارى هــاى صعب 
العــالج همراه بــا خطر جانــى در صــورت تداوم بــاردارى 

باشد.
■■■

وى در بخش دیگرى از ســخنانش با اعالم اینکه امسال آمار 
فوتى هاى ناشــى از حوادث کار، به نسبت ســال گذشته رشد 
داشته اســت، افزود: امســال تعداد فوتى هاى ناشى از حوادث 
کار 17 نفر بود که در دو ماه ابتدایى سال قبل 11 نفر ثبت شده 

است.
مدیر کل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان بیان کــرد: تعداد 
مصدومان ناشــى از حوادث کار هم در دو ماهه امســال 460 
نفر شــامل 44 زن و 416 مرد بود که به نســبت سال گذشته 
که ایــن آمــار 379 نفر بــود 21/4درصــد افزایش داشــته

 است.

مدیر کل پزشکى قانونى اصفهان خبر داد؛

رشد نزاع در اصفهـان

7188 نفر از شــهروندان اســتان اصفهان، طى 
پنج ســال اخیر به خــارج از کشــور مهاجرت 

کرده اند.
بر اساس گزارش مرکز آمار سازمان برنامه ریزى 
و بودجه اســتان اصفهان، از سال 90 تا سال 95، 
بیش از هفت هــزار و 180 نفر از مردم اســتان 
اصفهان براى سکونت به خارج از کشور مهاجرت 

کرده اند.
در این میان، شهرســتان اصفهان با چهار هزار 
و 695 نفــر مهاجــر، در صدر و کاشــان با 734 
نفرو خمینى شــهر با 410 نفر در رده هاى بعدى 
مهاجــرت شهروندانشــان به خارج از کشــور 

هستند.
همچنین از شهرستان هاى چادگان، فریدونشهر، 
سمیرم و بویین میاندشت هیچگونه مهاجرتى به 

خارج از کشور صورت نگرفته است.

1400 اصفهانى 
در سال از کشور

 مى روند

آمار 5 سال اخیر نشان مى دهد
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فرمانــدار اصفهان گفت: وزارت نیــرو موظف به توزیع 
عادالنه آب و جلوگیرى از برداشت هاى غیرقانونى آب 

در حوضه آبریز زاینده رود است.
احمد رضوانى توضیح داد: در حالى که براى آب شــرب 
اصفهان در باالدست 21 متر مکعب بر ثانیه آب رهاسازى 
مى شود، اما 11 متر مکعب آن به تصفیه خانه باباشیخعلى 
مى رسد که نشان مى دهد در طول مسیر از این میزان آب، 
برداشت غیرقانونى انجام مى شود. وى افزود: بنابراین 
انتظار داریم وزارت نیرو از برداشت هاى غیر قانونى آب در 
استان باالدست زاینده رود، همچنین در استان اصفهان 
با قاطعیت جلوگیرى و با متخلفان برخورد کند. فرماندار 

اصفهان تصریح کرد: با پیگیرى استاندار اصفهان و وزارت 
کشور، وزارت نیرو طى دو هفته اخیر با قطع برق چاه هاى 
غیرمجاز واقع در مسیر زاینده رود در راستاى جلوگیرى از 
برداشت هاى غیرقانونى آب زاینده رود گام برداشته است 
و امیدواریم با قاطعیت این روند را ادامه دهد. وى با اشاره 
به اینکه اقدام هاى اساسى براى تأمین آب مورد نیاز در 
بخش هاى شرب و کشاورزى از سوى استاندار اصفهان 
در حال پیگیرى است، افزود: در این خصوص، طرح هاى 
خوبى تهیه شــده، اما باید قبول کنیم که اصفهان دچار 
خشکسالى شده و در چنین شرایطى، تأمین آب استان با 

مشکل مواجه است.

معاون فرهنگى-هنرى ســازمان فرهنگــى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان گفت: بر اساس استانداردهاى 
ملى، باید 0/03 درصد مساحت هر منطقه به فضاى بازى و 
تفریح کودکان اختصاص پیدا کند، از این رو، در شهر اصفهان 
به عنوان شهر دوستدار کودك تالش مى کنیم در یک دهه 

آینده به این شاخص دست پیدا کنیم.
حمید دهقانى اظهارکرد: شــهر اصفهان در ســطح ملى و 
منطقه اى به عنوان شهر دوســتدار کودك شناخته شده و 
بسیارى معتقد هســتند برند اصفهان با نام شهر دوستدار 
کودك در سطح ملى و منطقه اى عجین شده است، اما اینکه 
آیا در عمل به شاخصه هاى شهر دوســتدار کودك دست 

یافته ایم یا خیر، نیاز به ارزیابى هاى جدى تر و بیشترى دارد. 
دهقانى ادامه داد: دو اقدام اساسى در دستور کار شهردارى 

اصفهان قرار گرفته است.
وى اظهارکرد: در گام نخست تالش مى کنیم طى یک دهه 
آینده، به شــاخص اختصاص 0/03درصدى مساحت هر 
منطقه به فضاى بازى و تفریح کودکان، دســت پیدا کنیم. 
وى گام دوم را توجه بیشتر به پیاده راه سازى خیابان ها و معابر 
شهر خواند و گفت: طرح سه شنبه هاى بدون خودرو، یکى از 
طرح هایى است تا مناطق مرکزى تبدیل به محل هایى توأم 
با امنیت و آرامش براى تردد افراد، به ویژه کودکان شــود و 

خانواده ها بدون هراس از عبور خودروها، پیاده روى کنند.

وزارت نیرو از برداشت هاى 
غیرقانونى آب جلوگیرى کند

فضاى بازى کودکان در شهر 
توسعه مى یابد

آغاز به کار مجدد 
سینما فرهنگ خمینى شهر

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى اسـتان از آغاز به کار 
مجدد سینما فرهنگ خمینى شهر تا یک ماه آینده خبر 
داد.حجت االسالم محمدعلى انصارى با اشاره به اینکه 
اکران فیلم در این مجموعه، حدود سه سال متوقف شده 
بود، افزود: برخى مشـکالت ازقبیل واگـذارى و فعالیت 
نکردن بخش خصوصى در این مجموعه، منجر به توقف 

اکران فیلم در این سینما شده بود. 
وى گفت:کاربرى نخسـت سـالن مجموعـه فرهنگى 
خمینى شهر سینماست و در کنار آن باید از این ظرفیت در 

سایر حوزه هاى فرهنگى دیگر نیز استفاده شود. 

برگزارى نماز عید فطر در 
مصالى امام خمینى(ره)

رئیس سـتاد اقامه نماز جمعه شـهر اصفهان گفت: نماز 
عید سـعید فطر، فردا به امامت آیت ا... طباطبایى نژاد در 

مصالى امام خمینى(ره) اصفهان برگزار خواهد شد.
حجت االسالم حسـین هاشـمى با بیان اینکه از ساعت 
6 صبح درب هـاى مصالى امـام خمینـى(ره) به روى 
نمازگزاران باز مى شـود، افزود: نماز عیـد فطر به امامت 
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد از ساعت 7و30دقیقه 
اقامه خواهد شـد. رئیـس سـتاد اقامه نماز جمعه شـهر 
اصفهان گفت: به احتمال زیاد، روز جمعه روز عید است و 

بنابراین در این روز، نماز جمعه برگزار نخواهد شد.

 برگزارى سومین جشنواره 
چادرهاى آسمانى  

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اسـتان اصفهان از 
برگزارى سـومین جشـنواره چادرهاى آسمانى در هفته 

عفاف و حجاب دراصفهان خبر داد.
سرهنگ جهانگیر کریمى با اشاره به برگزارى جشنواره 
چادرهاى آسـمانى در اسـتان اصفهان گفـت: موضوع 
حجاب در کشور اسـالمى ما، همواره از اهمیت خاصى 
برخوردار بوده و اهمیت این موضوع باعث شده تا بسیارى 
از دستگاه هاى کشور و تشـکل هاى مردمى در تقویت 

آن دخیل شوند.
وى افزود: جشنواره چادرهاى آسـمانى 16 تا 21 تیرماه 

(هفته عفاف و حجاب) در اصفهان برگزار خواهد شد.

موضوع پایان نامه ها باید گره 
از مشکالت کشور باز کنند

احمد آذین، رئیس دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان 
با تأکید بر اینکه موضوع پایان نامه هاى دانشجویى باید 
گره از مشکالت کشور باز کنند، اظهار کرد: دانشگاه عامل 
خیزش، محور جامعه و محل رجوع اصحاب فکر اسـت 
و مردم، دولت و مسـئوالن انتظار دارند دانشـگاه بتواند 

مشکالتشان را حل کند. 

خبر

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه : 9710103653401762 – شماره پرونده : 9609983653400304- 
شماره بایگانى 960453 – خواهان فرانک شیرانى فرزند نادرقلى دادخواستى به طرفیت 
خوانده صغرى فرهنگ فرزند على به خواســته مطالبه مهریه تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرســتان فالورجان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه اول دادگاه خانواده شهرستان 
فالورجان واقع در فالورجان – خیابان مالصدرا – ساختمان دادگسترى – طبقه اول – 
اتاق 229 ارجاع و به کالسه 960453 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 97/05/03 ساعت 
12/00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى و استماع اظهارات 
شهود حاضر گردند. م الف 249 - دفتر شــعبه اول دادگاه خانواده شهرستان فالورجان / 

 3/606
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000151 مــورخ 97/02/31 خانم زهرا 
حیدرپور شهرضائى به شماره شناســنامه 890 کدملى 1199095303 صادره از شهرضا 
فرزند رسول نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 30/31 
مترمربع مفروزى از پالك شــماره 1 فرعى از 893- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان 

که به صورت عادى از طرف مصطفى حاجى ملکى حاجى احمدى واگذار گردیده است.
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139760302023000152 مــورخ 97/02/31 آقاى جواد 
رضازاده به شــماره شناســنامه 94 کدملى 1199348511 صادره از شهرضا فرزند حسن 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 30/31 مترمربع مفروزى 
از پالك شماره 1 فرعى از 893- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عادى 

از طرف مصطفى حاجى ملکى حاجى  احمدى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/03/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/03/24 م الف: 5808 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /3/312
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمان هاي فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمان هاي فاقد سند رسمی - برابر راي شــماره 139660302007004283 هیات 
دوم موضوع قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی وضعیت ثبتی واراضی وساختمان هاي فاقد 
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقاي محمد حسین جعفرى فشارکى  فرزند محمدحسن  بشماره شناسنامه 613 
دریک باب کارگاه به مســاحت 491,08مترمربع پالك اصلى واقع دریزدابادخریدارى از 
مالک رســمى آقاى جواد بهجتى اردکانى فرزند محمد  محرز گردیده است .لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است 
در صورت انقضاي مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/3/09تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/24م الف: 

143 اکبر پور مقدم- رییس ثبت اسناد وامالك فالورجان/3/379 
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709973759500201 شماره پرونده: 9609983759500361 شماره 
بایگانى شــعبه: 960373 خواهان: صنایع هواپیماســازى ایران با نمایندگى آقاى امین 
برومندى کلهرودى فرزند جمشید به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان شاهین شهر و 
میمه- شهر شاهین شهر- حافظ شمالى فرعى 5 شرقى پالك 74 خواندگان: 1- قاسمعلى 
سلیمى گرگابى فرزند حیدرعلى 2- فرزانه خداوردى بخش 3- یوسف عربى فرزند عیسى 
4- اکبر شــاه رجبیان گرگابى فرزند براتعلى 5- على شــاه نظرى فرزند عباس با وکالت 
حمیدرضا کریمى کیاکالیه فرزند حسین به نشــانى اصفهان ابتداى چهارباغ باال مجتمع 
ادارى کوثر طبقــه دوم واحد 419 و عبدالکریــم صباغ رنانى فرزند غالمرضا به نشــانى 
اصفهان میدان شاهد ابتداى خیابان شــریف غربى روبروى آزمایشگاه رسالت 6- محمد 
بیدرام 7- محمود بیدرام همگى به نشــانى مجهول المکان 8- حســن کاشانى گرگابى 
فرزند عبداله به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان شاهین شــهر و میمه- شهر شاهین 
شهر- بنیاد خ حمزه نیم ف 7 غربى پ 19، 9- شهرام شــفیعى فرزند غالمعلى به نشانى 

استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خانه اصفهان 5 طبقه بلوار سپاه کوى 
میخک مجتمع ارکیده فرعى 2 واحد 1 خواسته ها: 1- نزع اشجار 2- خلع ید گردشکار: پس 
از ثبت پرونده به کالســه فوق و انجام تحقیقات مقتضى ختم دادرسى اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نمایــد. رأى دادگاه: درخصوص 
دادخواست خواهان شرکت صنایع هواپیماسازى ایران به مدیریت عاملى آقاى احمدرضا 
زین العابدین و با نمایندگى آقاى امین برومندى کلهرودى به طرفیت خوانده ردیف هشتم 
آقاى محمد بیدرام فرزند رجبعلى به خواســته خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات و نزع 
اشجار در بخشــى از پالك ثبتى 1882 فرعى از 409 اصلى واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 
اصفهان هر یک مقوم به 21/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونى، با عنایت به 
محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب پاسخ واصله از اداره ثبت احوال شاهین شهر خوانده 
موصوف در تاریخ 83/6/1 (قبل از تاریخ تقدیم دادخواســت) فوت نموده و نظر به اینکه 
طرح دعوى به طرفیت شخص متوفى به لحاظ عدم اهلیت وى فاقد وجاهت قانونى است، 
لذا مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسى مدنى قرار عدم استماع دعوى خواهان به طرفیت  
خوانده موصوف به کیفیت مطروحه را صادر و اعالم مى نماید. قرار صادره ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان بوده و پرونده 
نسبت به سایر خواندگان مفتوح به رسیدگى اســت. م الف: 509 سعید مهدى پور- رئیس 

شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /3/604
ابالغ اجراییه

شماره ابالشــغنامه: 9710103760000598 شــماره پرونده: 9609983760000569 
شماره بایگانى شــعبه: 960723 محکوم له: عباس موســوى مارنانى با وکالت حمیدرضا 
مشــتاقى محکوم علیه: 1- خانم فاطمه محمدیان جزى فرزند ابراهیم 2- آقاى حســن 
صدرى فرزند محمد 3- آقاى عباس محمدیان جزى فرزند نادعلى 4- آقاى حسین على 
صدرى فرزند محمد 5- آقاى عزیزا... محمدیان جــزى فرزند نادعلى 6- آقاى احمدرضا 
اســالمى فر فرزند محمدحســین همگى مجهول المکان 7- خانم هاجر محمدیان جزى 
فرزند ابراهیم 8- خانــم مهین پروانه محمدیــان جزى فرزند ابراهیــم 9- خانم فاطمه 
محمدیان جزى فرزند نادعلى 10- خانم صغرى محمدیان جزى فرزند نادعلى 11- خانم 
مریم محمدیان جزى فرزند ابراهیم 12- خانم زهرا محمدیان جزى فرزند نادعلى همگى 
به نشــانى مجهول المکان پیرو آگهى هاى منتشــره در جراید بدینوســیله به خواندگان: 
1- خانم فاطمــه محمدیان جزى فرزند ابراهیم 2- آقاى حســن صــدرى فرزند محمد 
3- آقاى عباس محمدیان جزى فرزند نادعلى 4- آقاى حسین على صدرى فرزند محمد 
5- آقاى عزیزا... محمدیان جزى فرزند نادعلى 6- آقاى احمدرضا اسالمى فر فرزند محمد 
حســین همگى مجهول المکان 7- خانم هاجر محمدیان جزى فرزنــد ابراهیم 8- خانم 
مهین پروانه محمدیان جزى فرزند ابراهیم 9- خانم فاطمه محمدیان جزى فرزند نادعلى 

10- خانم صغرى محمدیان جزى فرزند نادعلــى 11- خانم مریم محمدیان جزى فرزند 
ابراهیم 12- خانم زهرا محمدیان جزى فرزند نادعلى همگى که مجهول المکان مى باشد 
ابالغ مى شود طبق اجراییه صادره از 9710423760000016 در پرونده کالسه 960723 
به موجب دادنامه شــماره 9609973760000807 مورخ 1396/11/02 صادره از شعبه 
سوم حقوقى شاهین شــهر به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609973760000807 محکوم علیهم محکومند به تنظیم سند رسمى 
و انتقال و تحویل مقــدار چهار هزار مترمربع از زمین هاى کشــاورزى پالك 418 اصلى 
واقع در بخش 16 ثبت اصفهان از اراضى واقع در حسین آباد اعظم و به پرداخت خسارات  
دادرســى (11160 تومان حق الوکاله و 24000 تومان و 9750 تومان هزینه دادرسى) در 
حق محکوم له محکوم مى نماید. در ضمن هزینه اى اجرا بر عهده محکوم علیهم است که 
در اجرا قابل محاسبه است بدیهى اســت با توجه به غیابى بودن حکم، اجراى حکم غیابى 
منوط به معرفى ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناســب از محکوم له یا ابالغ واقعى اجراییه به 
محکوم علیه مى باشــد لذا مفاد اجراییه صادره یک نوبت در اجراى ماده 73 آ.د.م و ماده 
9 قانون اجراى احکام مدنى در یکى از جراید کثیراالنتشــار درج مى گردد تا ظرف ده روز 
پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجراییه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجراى 
احکام طبق مقررات نســبت به اجراى مدلول اجراییه و وصول هزینه اجرایى اقدام خواهد 
نمود. استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر ، میدان امام حسین(ع) خیابان شهید منتظرى، 
خیابان شهید توالیى، دادگسترى شاهین شهر. م الف: 743 دریس مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /3/603
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ ضمائم و وقت رسیدگى- شماره ابالغنامه : 9710103653401825 – شماره 
پرونده : 969983653400608 – شماره بایگانى شــعبه : 960789 -  آگهى ابالغ وقت 
رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى محمود صدقى فرزند حســین . خواهان خانم 
نصرت جمالى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى محمود صدقى به خواسته طالق مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 960998365340068 شعبه 1 دادگاه 
خانواده دادگســترى شهرستان فالورجان (2 حقوقى ســابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/05/09 ساعت 12:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73  قانون 
آیین دادرســى مدنى  به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود ، نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى و استماع اظهارات 
شــهود خواهان در دادگاه حاضر گردد . م/ الف/ 259 منشــى دفتر دادگاه حقوقى خانواده 

دادگسترى شهرستان فالورجان / 3/605 

دوازدهمین اجالس شبکه شهرهاى خالق یونســکو با حضور شهرداران مختلف کالنشهرهاى 
حاضر در شبکه شهرهاى خالق جهان افتتاح شد.

در همین راستا، پس از آیین افتتاحیه، دیدارى میان شهرداران اصفهان و کراکف صورت گرفت.
قدرت ا... نوروزى، شهردار اصفهان گفت: وجوه مشترك این دو شهر، ما را براى تنظیم یک برنامه 

اجرایى اقدام مشترك نزدیک مى سازد.
وى با برشمردن ویژگى هاى مشترك میان اصفهان و کراکف خاطر نشان کرد: مردم اصفهان در 
خالل جنگ جهانى دوم با آغوش باز از مهاجران لهستانى میزبانى کردند و خاطرات مشترکى میان 

این دو ملت رقم خورده است.
شــهردار اصفهان ســپس گفت: این دو شــهر در یک دوره همزمــان پایتخت کشــور خود 
بودند، از این رو ظرفیت مناســبات جهانى را در خود جــاى داده و پس از آنکه تهران و ورشــو 
پایتخت ایران و لهســتان شــدند، از هر دو شــهر به عنوان پایتخت فرهنگى کشورشــان یاد 
مى شــود که این امر نشــان از عمق مناســبات فرهنگى و هنرى و وجود طبقه خــالق در آنها

 دارد. 
نوروزى افزود: وجود نویسندگان و ادبا در هر دو شهر اصفهان و کراکف و وجود مکاتب ادبى و هنرى 
را باید فرصت قلمداد کرد. وى افزود: حلقه اى از اصحاب فرهنگ و ادب اصفهان در کافه پولونیا 

واقع در چهارباغ عباسى گرد هم مى آمدند که نشان دهنده عمق روابط حسنه میان جریان هاى 
فکرى اصفهان با لهستانى هاست. 

نوروزى با بیان اینکه پیــش از تنظیم توافقنامــه خواهرخواندگى میان دو شــهر، باید اقدامات 

مشترکى براى نشــان دادن ُحســن نیت طرفین انجام شــود، به بیان چند پیشــنهاد عملیاتى 
و مشــخص پرداخت و افزود: تبادل نمایشــگاه هاى تجــارى و اقتصادى که البتــه مى تواند 
بر پایه توســعه و حمایت از صنایع خالق باشــد، مى تواند گام نخســت این همــکارى ها قرار 

گیرد.
شهردار اصفهان همچنین پیشــنهاد خلق و نصب نماد یادبود این دو شهر را مطرح کرد و افزود: 
انجام چنین اقدامات و برنامه ریزى بــراى اجراى مطلوب آنها، زمینــه الزم را براى عقد توافق 

خواهرخواندگى میان اصفهان و کراکف فراهم مى سازد. 
«ماچروفسکى»، شــهردار کراکف هم گفت: به دنبال همکارى هاى پایدار با اصفهان هستیم و 

پیشنهادهاى شهردار اصفهان منطبق با سیاست هاى شهر کراکف است.
وى با استقبال از هیئت مدیریت شــهرى اصفهان، فرصت پیش آمده براى گفتگو و تبادل نظر 
را سبب خرســندى دانســت و تأکید کرد: روابط اصفهان-کراکف باید جدى تر از گذشته دنبال 

شود.
ماچروفسکى بر پایدار شدن روابط دو شهر تأکید کرد و با بیان اینکه تاکنون نتوانسته ایم به صورت 
پایدار روابط مختلف شهرى با اصفهان را ادامه دهیم، خواستار ایجاد زمینه هایى براى گسترش 

روابط و پایدارى آن شد.

شهردار اصفهان تشریح کرد

آغاز اقدامات خواهرخواندگى میان  اصفهان و کراکف

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان:

  مردم، بازنده نوسانات فعلى بازار 
هستند

رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
اســتان اصفهــان با انتقــاد از 
عملکرد تعزیــرات حکومتى در 
شــرایط کنونى موج گرانى در 
بازار، گفت: مردم در شرایط فعلى 
ســراغ خرید خودرو، مســکن، 
دالر، ســکه و... نروند، چرا که 
زیان فضاى کاذب بازار به چشم 

آنها مى رود.
نعمت ا... اکبــرى در خصوص 
تأثیر نوسانات نرخ ارز و طال بر 
بازار، اظهار کــرد: بخش عمده 
اى از گرانى هاى موجود در بازار، 

کاذب است؛ به عنوان مثال اگر امروز مردم به ســمت خرید ریگ بیابان هم بروند، 
ریگ هم گران خواهد شد.

وى با بیان اینکه دولت منابع الزم را براى تأمین ارز نیازهاى واقعى بازار فراهم کرده 
اســت، افزود: در حال حاضر واردات با نرخ دالر 4200 تومان انجام مى شود و حتى 
دولت مبلغ هزار یورو مورد نیاز مسافران را به پنج هزار یورو افزایش داده تا براى مخارج 
سفر خود دچار کمبود نشوند و براســاس این سیاست ها، به یقین بازار ارز در آینده به 
سمت متعادل ترى پیش خواهد رفت. رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان در 
خصوص دالیل افزایش نرخ سکه در بازار نیز اظهار کرد: در حال حاضر هیچ تقاضایى 
به غیر از تقاضاى کاذب در بازار رخ نداده و متأسفانه اثر روانى این گرانى ها به گونه اى 
است که با باالرفتن نرخ دالر و سکه، همه قیمت کاالهاى خود را افزایش مى دهند، 
در حالى که هیچ اتفاق خاصى در کشور رخ نداده است. وى افزود: هم اکنون هیچ نهاده 
و کاالیى براساس مبادله ارزى آزاد در کشور فروخته نمى شود و دلیل افزایش قیمت 
ها، این است که بخش هاى نظارتى کشــور همچون تعزیرات حکومتى به تکالیف 
خود عمل نمى کنند. وى با انتقاد از عملکرد تعزیرات حکومتى در شرایط کنونى موج 
گرانى در بازار، گفت: وظیفه تعزیرات حکومتى تنها این نیســت که با سبزى فروش 
و یا میوه فروش برخورد کند، بلکه به عنوان یک نهاد نظارتى، در شــرایط فعلى باید 
وارد بازار شود و اجازه ندهد برخى بى دلیل موجب تشویش بازار و نگرانى مردم شوند.

 معاون حمل ونقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: قیمت 
پایین کرایه تاکسى هاى آنالین، در بى رغبتى شهروندان در 

استفاده از تاکسى ها بى تأثیر نبوده است .
علیرضا صلواتى در مورد کم کارى این روزهاى تاکسى هاى 
خطى وگردشــى اظهارکرد: در یک دهه  اخیر، متأسفانه میل 
استفاده از خودروهاى شخصى باالتر رفته وتوان مردم براى 
خرید واستفاده از خودروى شخصى بهبود یافته و افزایش سهم 
خودوروهاى شخصى را در پى داشــته و به 50 درصد در دهه   

اخیر رسیده است.
وى با اشــاره به افزایش تعداد تاکسى ها در سطح شهر افزود: 
این میزان از حد استاندارد بیشترشده است که منجر به افزایش 

بیکارى مى شود.
معاون حمل ونقل وترافیک شــهردارى اصفهان با اشاره به 
عوامل بیکارى تاکســى ها افزود: افزایش سهم خودروهاى 
شخصى، رونق تاکسى هاى اینترنتى و زیاد شدن تعداد تاکسى 

ها، میل استفاده از تاکسى ها را بین مردم کمتر کرده است.
وى در ادامه گفت: باید تالش کرد با افزایش بهره ورى و ارائه 
خدمات بیشتر، شــاهد افزایش رغبت در استفاده از تاکسى ها 

باشیم.
صلواتى با بیان اینکه به رغم افزایــش قیمت قطعات یدکى 
خودروها و هزینه  استهالك و تعمیر تاکسى ها، هیچ افزایش 
قیمتى در کرایه خودروها در دوســال اخیر نداشته ایم، اظهار 

داشــت: قیمت پایین کرایه تاکســى هاى آنالین نیز در این 
موضوع بى تأثیر نبوده است.

وى با اشاره به راهکارهاى پیشــنهادى براى افزایش جذب 
مسافر افزود: هوشمند شدن تاکسى ها، خارج شدن از سیستم 
خطى، افزایش کیفیت ناوگان و رفتار راننــده در نهایت باید 
تبدیل به سیستم حمل و نقل خصوصى با کیفیت شود تا بتواند 
بهترین خدمات را براى شهروندان انجام دهد؛ به عالوه ارائه 
تسهیالت براى امکان حضور این تاکسى ها در محدوده زوج 
و فرد در حال پیگیرى اســت که امیدواریم با اجرایى شــدن 
اقدامات وهمکارى مردم، شــاهد بهبود عملکــرد وافزایش 

سهم تاکسى ها در شهر باشیم.

چرا تاکسى دارى شغل بى رونقى شده است؟


