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فرار برادرها پس از مالقات مرگبار در پاركآلمانى ها به کمک ترامواى اصفهان مى آیندجواد عزتى با «چهار انگشت» به کامبوج مى روداخراج نکردیم؛ گفتیم از دو جا حقوق نگیرید با خرما جوان بمانید حوادثاستانفرهنگ سالمت جهان نما

یک چهارم اصفهانى ها فشار خون دارند
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علت مهاجرت به کشورهاى 
اتحادیه اروپا 

در اصفهان بررسى شد

ایده ساخت «التارى» چه بود؟

باغبادران آماده پذیرایى 
از مهمانان نوروزى است
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بردهایتان را 
گسترش دهیـد!
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سپاهان در هفته بیست و پنجم رقابت هاى لیگ 
برتر باشگاه هاى ایران فردا (جمعه) میزبان تیم 
گسترش فوالد تبریز اســت و مى خواهد خیال 
خود را از دورى از منطقه ســقوط بیش از پیش 

راحت کند.
 نکته جالب توجه براى این دیدار این اســت که 
تیم فوتبال ســپاهان در صورت پیــروزى برابر 
گســترش فوالد تبریز براى اولین بار طى لیگ 
هفدهــم، دو پیروزى پیاپى را جشــن مى گیرد.

طالیى پوشــان در طول لیگ هفدهم با فراز و 
فرودهاى پر شمارى همراه بوده اند و ادامه ...
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در کارگروه سالمت و امنیت غذایى استان اعالم شد 

حکم قهرمانى پرسپولیس را  امضا نکنید
از هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال تیم ذوب آهن اصفهان مهمان پارس جنوبى جم 
است و امیر قلعه نویى این فرصت را دارد تا یک گام دیگر نایب قهرمانى لیگ را براى خود 
تثبیت کند.  نکته جالب توجه براى این دیدار این است که در جدول تنها تیمى که امکان 
رسیدن به پرسپولیس را دارد ذوب آهن است. سبزپوشان اگر امروز در جم شکست بخورند 
پرسپولیس قهرمان شده است و دیگر نیازى به کسب امتیاز در شش بازى باقیمانده ندارد.
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ذوب آهن، مهمان پارس جنوبى جم

آگهى تجدید مزایده

سید محمد اطیابى  شهردار طالخونچه

   شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شوراى اسالمى  موارد زیر را از  طریق مزایده  به  
فروش رساند .

1)  موضوع مزایده :  یک دستگاه تراکتور و یک دستگاه خودروى آردى 
2)  هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن: مراجعه به واحد درآمد و تهیه فیش به مبلغ  218000 ریال به 
حساب مهر کشاورزى به شماره 282780815 بنام شهردارى طالخونچه و تحویل اسناد از امور مالى 
3)  نوع و مبلغ تضمین:   5درصد مبلغ کارشناسى پایه  معادل  1350000 ریال براى خودروى آردى 
و مبلغ 6150000 ریال براى تراکتور  بصورت نقد واریز به جارى  سیبا ملى 3100003303003  بنام 

شهردارى طالخونچه یا بصورت ضمانتنامه بانکى
4)  نشانى محل دریافت  اسناد : طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) ساختمان شهردارى- امورمالى

5)  هزینه انتشار آگهى روزنامه و انتقال سند :  بعهده برنده مزایده مى باشد .
6)  مهلت دریافت اسناد : تا پایان وقت ادارى روز  شنبه مورخ  96/12/19

نوبت دوم

@nesfejahannewspaper
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«قانون مورفى» بالى جان «قانون مورفى» بالى جان 
«خندوانه»  شده است«خندوانه»  شده است
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برخى مدام مى گویند
 چرا در سوریه

 هستیم؟
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اصفهان در آستانه جیره بندى آباصفهان در آستانه جیره بندى آب
هشدار مدیرعامل شرکت آب و فاضالب درباره تبعات عدم صرفه جویى در روزهاى آخر سالهشدار مدیرعامل شرکت آب و فاضالب درباره تبعات عدم صرفه جویى در روزهاى آخر سال

سپاهان- گسترش فوالد، فردا در نقش جهان
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طنین آواى حامد همایون  
در نصف جهان

کنسرت حامد همایون 12 اســفند در تاالر رودکى برگزار 
مى شود.

حامد همایون بار دیگر مهمان مردم اصفهان اســت تا در 
برنامه کنسرت خود در اسفند ماه به اجراى موسیقى در بین 

هواداران خود بپردازد.
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محســن رضایى، دبیــر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام در همایش  تجلیل از سردار قاسم سلیمانى گفت: 
برخى مدام مى گویند چرا در سوریه هستیم؟ یا چرا ایران 
پول هایش را براى ســوریه و عراق و لبنان و فلسطین 
هزینه مى کند. پیــروزى ما با پول پدیــد نیامده بلکه 
ایمانى بوده اســت. ما بــا ایمان الهى پیــش رفتیم با 
تجربه اى که از دفاع مقدس به دســت آوردیم.  در کل 
ارزى،  درآمــد  دالر  میلیــارد   120 از  جنــگ 
فقط 22 میلیــارد دالر صرف دفاع خودمــان کردیم. 
حاال در جنگ در ســوریه و عراق را پشتیبانى ما انتقال 
تجــارب و دانــش نظامــى و مستشــارى اســت. 

البته کمک هایى کرده ایــم اما منافع خودمان را هم در 
کنار مسائل انسانى دنبال کرده ایم. ما اگر یک دالر به 
کسى بدهیم در مقابل آن برابرش را مى آوریم، جا پاى 
خودمان را محکم کرده ایم. حمایت ما جنبه انســانى و 

ملى دارد. 
وى گفت: متأســفم که بگویم که رزمندگان ما در آنجا 
هســتند اما صنعت و اقتصــاد ما آنجا نیســت. ما باید
اقتصاد را به آنجا برسانیم.چرا تجارت ما پا به پاى قاسم 
ســلیمانى نمى رود کســانى که مى گویند که ایران از 
سوریه و عراق برگردد. اینها همان هایى هستند که ما را 

محاصره اقتصادى کردند.

رئیس مرکز ملى خشکســالى و مدیریت بحران سازمان 
هواشناســى از وقوع خشکســالى در 97 درصد مساحت 

کشور خبر داد.  
شاهرخ فاتح با اشاره به آخرین وضعیت خشکسالى کشور 
گفت: متأسفانه خشکسالى همه مناطق کشور را در برگرفته 
و بر اساس شاخص هاى کوتاه مدت و بلندمدت پهنه هاى 
وسیعى از کشور با درجات مختلف خشکسالى اعم از خفیف تا 
بسیار شدید مواجه است. وى تصریح کرد: با توجه به شاخص  
کوتاه مدت خشکســالى، بخش هاى وسیعى از استان هاى 
خوزستان، ایالم، بوشــهر، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، 
سیستان و بلوچستان، خراســان جنوبى، خراسان رضوى و 

خراسان شــمالى، اصفهان، مرکزى، زنجان با خشکسالى 
بسیار شدید دســت و پنجه نرم مى کنند. وى همچنین به 
مساحت تحت تأثیر خشکسالى نیر اشــاره و اظهار کرد: بر 
اساس شاخص کوتاه مدت 99 درصد مساحت کشور درگیر 
خشکسالى کوتاه مدت است. رئیس مرکز ملى خشکسالى و 
مدیریت بحران سازمان هواشناسى گفت: بر اساس شاخص 
بلندمدت خشکسالى، استان هاى خوزستان، مرکزى، قم، 
اصفهان، فارس، یزد، خراسان شــمالى، خراسان جنوبى ، 
خراسان رضوى، کرمان و سیستان و بلوچستان با خشکسالى 
شدید مواجه هستند. بر اساس شاخص بلندمدت، 97 درصد 

مساحت کشور با خشکسالى بسیار شدید مواجه است.

برخى مدام مى گویند چرا 
در سوریه هستیم؟

97 درصد کشور 
گرفتار خشکسالى است

خبرخوان
خداحافظ «آسمان آبى» 

حامد شفیعى ســردبیر «آسمان   ایسنا|
آبى» با اعالم این خبر که ایــن روزنامه از این 
پس فقط در وبسایت منتشر مى شود، به کاهش 
تولید کاغذ در کشور اشــاره و بیان کرد: متوجه 
شدم بسیارى به صورت روشن و واضح رویشان 
نمى شــود بگویند ما مطبوعــات نمى خواهیم؛ 
بنابرایــن به صورت غیرمســتقیم ایــن کار را 

مى کنند.

سرنوشت مبهم 
«وقایع اتفاقیه»

 ایسنا| سرگه بارسقیان، سردبیر روزنامه 
«وقایــع اتفاقیه» به وضعیت ایــن روزنامه که 
اخبارى مبنى بر تعطیلى آن شــنیده مى شــود، 
اشاره و بیان کرد: وضعیت این روزنامه در آینده 
نزدیک به رایزنى ها بســتگى دارد. البته تالش 
ما از ابتدا بــر این بوده که روزنامه را به ســمت 
آنالین شــدن هدایت کنیم. در نسخه آنالین 
روزنامه مى توان از ابزار فیلم و عکس اســتفاده 
و گزارش هاى تصویرى را منتشر کرد، به جاى 

اینکه دوباره بر متن تمرکز شود.

اولیورتوئیست 
چقدر مى فروشد؟

نمایش «اولیورتوئیست» که   تسنیم|
گران ترین نمایش تاریخ ایران اســت مى تواند 
تا انتهاى اجرایش در تهران به فروش هشــت 
میلیاردى دســت پیدا کند و این بــه معناى آن 
اســت که این نمایش بیــش از فیلم هاى مهم 
امسال فروش داشته اســت. با این حساب اگر 
«اولیور توئیســت» در جدول فروش فیلم هاى 
سال 96 قرارگیرد مى تواند در رده هفتم و باالتر 
از «خالتور» و «رگ خواب» و «زرد» و «ماجراى 
نیمروز» قرار گیرد. حتى فیلم «خفه گى» با بازى 
نوید محمدزاده، بازیگر مشترك دو اثر، به نیمى 
از فروش این نمایش نیز دست پیدا نمى کند. این 
در حالى است که نمایش تنها در یک سالن و در 
دو اجراى روزانه روى صحنه رفته است و توانایى 

تکثیر نداشته است.

مهریه براى اینستاگرام!
  آنا | سید اســدا... جوالیى، مدیرعامل 
ستاد دیه کشــور موضوعات قضائى مربوط به 
مهریه هاى پرداخت نشدنى را یک معضل ملى 
مطرح کرد و گفت: شــاید باور کردنى نباشد اما 
جمعى کوچک نــه بابت ضمانت خوشــبختى 
خودشان، نه براى داشتن افسارى احتمالى براى 
روزهاى مبادا، نه براى تمسک به حربه اى براى 
مقابله با حق طالق آقایان، بلکه صرفًا به منظور 
فراهم شدن مقدمات ارسال پستى در اینستاگرام 
نسبت به تعیین مهریه هاى خاص اقدام مى کنند.

تمدید شد
  میزان | رئیس سازمان ثبت احوال کشور 
گفت: کســانى که از 1389به بعــد کارت ملى 
دریافت کرده اند زمان دارند تا ســال97 کارت 
ملى خود را هوشمند کنند. درخشان نیا با اشاره 
به اینکه کسانى هم که اعتبار کارت ملى آنها در 
سال 1396نیز به پایان رسیده نیز فراوان هستند 
اضافه کرد با انجام تمهیداتى قرار اســت براى 
این افراد شرایط ثبت نام کارت ملى هوشمند در 

ماه هاى ابتدایى سال97 نیز فراهم شود.

زنان مدیر
معــاون  ابتــکار،  معصومــه    ایرنا|
رئیس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده 
اظهــار کــرد: طبــق آخریــن آمــار ســازمان 
ادارى – اســتخدامى در پنــج ماه اخیــر 42 مدیر 
زن در پســت هاى مدیریتى به کار گرفته شده اند 
که 19 تــن از آنها در ســطح عالى مشــغول به 

کار شده اند. 

روزنامه «اعتماد» با یاسر هاشمى فرزند مرحوم اکبر هاشمى رفسنجانى مصاحبه کرده 
است. بخشى از این مصاحبه ر ادر ادامه مى خوانید:

آخرین جلسه دیدار آیت ا... هاشمی با حسن روحانی در جزیره 
کیش که نزدیک به هشت ســاعت به طول انجامید بر سر چه 

موضوعاتی بود؟
هشت ساعت کمی اغراق است اما به دلیل فرصت کافی، جلسه طوالنی بود. بخشی از این 

جلسه در خاطرات آیت ا... هاشمی آمده است که به زودي منتشر خواهد شد.
 محسن هاشــمی در گفتگویی اعالم کرد بخشی از خاطرات 
آیت ا... هاشمی بنابر برخی مالحظات منتشر نخواهد شد. منظور 

ایشان چه مالحظاتی است؟ 

در بخشی از خاطرات آیت ا... مسائل شخصی برخی افراد وجود دارد که انتشار آن درست 
نیست. ایشان نیز خاطرات را می خواند و اصالحاتی را انجام می داد تا با آبروي اشخاص 
بازي نشود. هرچند این موارد کم بود و شاید به 2 درصد هم نمی رسید اما ایشان این مورد 
را لحاظ می کردند. در برخی موارد مسائل امنیتی وجود دارد که انتشار آن در این شرایط 
صالح نیست. در زمان حیات حاج آقا 12 جلد از خاطرات ایشــان منتشر شد و دستخط 
خاطرات ایشان نیز موجود است و می توانید انطباق دهید. شــاید ماکسیمم 2 درصد از 

خاطرات حاج آقا صالح نبوده که منتشر شود که آن هم به دلیل آبروي افراد بوده است.
 یعنی برخــی موضوعات را حتــی با حاج خانم نیــز در میان 

نمی گذاشتند؟
خیر. ایشان به معناي واقعی کلمه رازدار بودند.

در ماجــراى اعتراضات خشــونت آمیــز دراویش در 
تهران، فرمانده پلیس پایتخــت با حضور در یک برنامه 
تلویزیونى گفت که پلیس مى توانست با یک آر. پى. جى 
منزل مورد نظر را نابود کند اما با اقتــدار و درایت رفتار 

کرد.
 این موضوع دســتمایه یادداشــتى شــده که «سعید 
حجاریان» دیروز در پایگاه اطالع رســانى انصاف نیوز 
منتشر کرد. این یادداشت درباره  اتفاقات چند سال و چند 
ماه اخیر کشور و نوع مواجهه  نیروهاى نظامى و امنیتى با 
آن است. حجاریان در نوشته خود به یک مشابهت تاریخى 
هم اشاره کرده که شــاید براى اولین بار است درباره آن 
صحبت مى شود. این بخش از یادداشت این فعال اصالح 

طلب را بخوانید: 
«در دوره  پهلــوى، زمانى کــه خدمت ســربازى ام را 
مى گذرانــدم، در کتابخانه  ژاندارمــرى مقادیر زیادى 
کتاب و جزوه  تخصصى درباره  کنترل اغتشاشات به زبان 
فرانسه موجود بود اما دریغ از یکبار تورق! به همین دلیل 
بود، درگیرى هاى پیــش از انقالب اکثر اوقات همچون 
هفده شهریور به خاك و خون کشیده مى شد. من هنوز 

معتقدم چنین نیــروى زبده و کارآزموده اى در کشــور 
وجود ندارد و از همین روست که فالن پلیس مى گوید: 
"ما مى توانســتیم با یک "آر.پى.جى" محل مورد نظر 
را نابود کنیم." این ســخن ایشــان مرا به یــاد وقایع 
قزوین در ســال 73 مى اندازد. در آن ســال قزوین در 
کشــاکش تقســیمات کشــورى بود و علیرغم تالش

 مسئولین  نتوانســت به استان تبدیل شــود، در نتیجه 
مردم معترض به خیابان ها آمدنــد. در آنجا پلیس براى 
حل مســئله از "کاتیوشــا" و "آر.پى.جى" مدد گرفت، 
مردم را متفــرق کرد و به اصطالح غائلــه را خاتمه داد. 
یعنى موضوعــى کامًال مدنى را به شــیوه اى غیرمدنى 
پاســخ دادند و براى این عملشــان جایزه هم دریافت 
کردند. کره جنوبى به علت درگیرى هاى زیادى که پشت 
ســر گذاشــته از پلیس ویژه اى براى این امور بهره مند 
است و ما اگر یک هزارم ســرمایه اى که براى ارتباط با
 کره  شمالى هزینه کردیم، براى آموزش در کره جنوبى 
اختصاص مى دادیم، دیگر الزم نبــود، هرجا و براى هر 
موضوعى از نیروى لباس شخصى و آر.پى.جى استفاده 

کنیم.» 

بهمن شریف زاده، از معدود حامیان احمدى نژاد است که 
در کسوت روحانیت است و تالش دارد اینطور نشان دهد 
که تحوالت احمدى نژاد، تحوالت مثبتى اســت و همه 
باید از آن استقبال کنند. شریف زاده درگفتگو  با نامه نیوز 
به تمجید احمدى نژاد و رفتار سیاسى او دست زده است. 

بخشى از اظهارات او را بخوانید: 

 چنین اقدامى که ایشــان امروز انجــام داده اند هیچ 
رئیس جمهورى در 40 ســال انقالب انجام نداده بودند. 
احمدى نژاد پیگیــر آزادى همه زندانیان سیاســى که 
انتقادى به دولت و قوه قضائیه داشته اند بود. چنین سخنى 
و پیشنهادى از زبان هیچ رئیس جمهورى در ایران مطرح 
نشده اســت، حتى اصالح طلب ترین رئیس جمهور که 
آقاى خاتمى باشد. حاال شــما مى گویید این روند آقاى 
احمدى نژاد یک تحول و دگرگونى در رفتار ایشان است. 
من مى پرسم آیا این تحول منفى اســت؟ خیر اینطور 

نیست، مثبت است. ایشان حتى باید تحسین شود.
 بحث مهندســى انتخابات از نظر آقــاى احمدى نژاد 
معنى اش این است که انتخابات به گونه اى طراحى شود 
که جاى برخى از جریان هاى سیاســى کشور در حوزه 
انتخابات خالــى بماند و اجازه ورود به آنها داده نشــود. 
در سال 84 و 88 چنین مهندســى در انتخابات رخ نداده 
است چون از همه جناح هاى سیاسى در انتخابات شرکت 
کردند، آقاى رفسنجانى و قالیباف در انتخابات 84 شرکت 
کرده بودند، در ســال 88 هم آقاى موسوى بودند اما در 
سال 92 و 96 جاى یکى از مهمترین جریان هاى سیاسى 
کشور یعنى جریان آقاى احمدى نژاد خالى است و در هر 
دو دوره رد صالحیت کردند. آقــاى احمدى نژاد به این 

مى گوید مهندسى انتخابات.
 وقتى در مجلس رد صالحیت شــدم به من گفتند هر 
کارى کنى باید بدانى بنا نیســت از این خط کسى تأیید 
شود، روابط عمومى یک نهاد نظامى به من گفت ما رصد 
کردیم که هر کسى از جریان انحرافى وارد انتخابات شده 
است، ما ردش کرده ایم، خب این یعنى چه؟ باید بگویم 
که هرکسى این جریان را انحرافى نامیده است، خودش 
منحرف است. براى مجلس ما را رد کردند و دلیل آوردند 

که این جریان نباید وارد حوزه مجلس شــود، حاال شما 
فکر کنید براى مجلس نگذاشتند، براى ریاست جمهورى 
بگذارند! این مهندسى است یا خیر؟ اینکه با یک جریان 
فکرى کشور، مانند زمان قرون وسطى برخورد کرده و 
زندانى شان کنند و از همه حقوقشــان محروم کنند، در 
تلویزیون ممنوع التصویر شــوند و در رادیو ممنوع الصدا 
شوند، این مهندسى انتخابات هست یا خیر؟ کى با جریان 
اصالحات این رفتارها را کرده اند؟ جریان اصالحات در 
همه دوره هاى مجلس، ریاســت جمهورى، خبرگان و 
شوراى شهر بوده اســت، اصالحات وضعش خوب بود. 

اینکه یک تعدادى را رد صالحیت کردند نسبى بود.
 مى خواهید بدانید چرا ایشــان از ســال 96 سکوت را 

شکستند؟ ایشان از سال 92 تا سال 96 در سکوت کامل به 
سر بردند و حتى یک مصاحبه هم نکردند اولین مصاحبه 
ایشان در زمان انتخابات ریاســت جمهورى به صورت 
نشســت خبرى بود. علت این ســکوت هم این بود که 
ایشان صالح دانستند براى حفظ انقالب سخنى نگویند 
و رئیس جمهور بعدى بتوانــد راحت کار کند تا این بهانه 
نشود که گفته هاى آقاى احمدى نژاد مانع از فعالیت هاى 

رئیس جمهور است.
 ما در نظام دو گروه افــراد داریم، گروه اول که واقعگرا 
هســتند و گروه دوم خیال پردازنــد. واقعگراها االن با 
وضعیت مردم روبه رو هســتند و انتقادهــاى مردم به 
گوششــان رســیده اســت و مى گویند اگر بخواهیم 

با کســى که صداى همین انتقادهــا و مطالبات مردم 
اســت برخورد کنیم، هزینه گزافى خواهد داشت. چون 
ســرکوب احمدى نژاد یعنى ســرکوب صــداى مردم. 
به نظر مــن واقعگراهــا به ایــن نتیجه نمى رســند 
که بــا احمدى نژاد برخــورد کنند. اما توهــم گراها که 
فکر مى کنند مردم عاشقشان هســتند و هیچ مشکلى 
وجود نــدارد. اگر با چنیــن افراد توهــم زده اى روبه رو 
شویم که هستیم، شــاید آنها حتى نقشه حذف فیزیکى 
احمدى نــژاد هم بکشــند. اما به نظر مــن واقعگرایان 
نسبت به اعتراض مردم عددشان بیشــتر شده است و 
به توهــم زدگان مهلت نخواهند داد کــه با احمدى نژاد 

برخورد کنند.

گپ و گفت با یار غار رئیس دولت هاى نهم و دهم؛ 

شاید عده اى 
نقشه حذف فیزیکى احمدى نژاد را بکشند! 

کاتیوشا، آر. پى. جى و اعتراض مدنى 

محتواى مذاکرات جلسه طوالنى هاشمى و روحانى منتشر مى شود

در حالى که صادق زیبا کالم معتقد اســت از دانشگاه 
آزاد اخراج شده، رئیس این دانشگاه اخراج زیبا کالم 
را تکذیب کــرد.  زیبا کالم گفته بود هیچکســى، نه 
شفاهى و نه کتبى چیزى را به او اعالم نکرده و نگفته 
شما را اخراج کردیم بلکه این استاد دانشگاه از اینکه 
حقوق بهمن ماهش را پرداخت نکردند متوجه شده که 

اخراجش کرده اند.
دیروز فرهاد رهبر رئیس دانشــگاه آزاد با اشــاره به 
اظهارات زیباکالم گفت: ما کسى را اخراج نکرده ایم؛ 
گفتیم شــما غیرقانونى از دو جا حقــوق مى گرفتید 

نمى توانید هم در دانشــگاه تهران و هم در دانشگاه 
آزاد باشد. البته به ایشان گفته ایم مى تواند در دانشگاه 
تهران حضور داشــته باشد و در دانشــگاه آزاد حق 
التدریس باشد. وى اضافه کرد: اگر این استاد مى خواهد 
تعبیر اخراج را به کار ببرد عیبى ندارد؛ خودش مى گوید 
اخراج شده پس اخراج شــده است. حتمًا کارى انجام 
داده که اخراج شده است که به خود شک دارد. شما در 
واقع غیرقانونى از دو جا و دو صندوق پول گرفته اید. 
کرسى هاى ما در دانشگاه آزاد محدود است و اگر کسى 
بخواهد کرسى هاى دانشــگاه را اینگونه اشغال کند 
نمى شود. رهبر با اشــاره به واکنش برخى اساتید در 

این زمینه گفت: هوچیگرى در شأن اساتید ما نیست.
در همین حال فاطمه سعیدى، عضو کمیسیون آموزش 
مجلس درباره اخراج برخى استادان بنام از دانشگاه آزاد 
گفت: در حال پیگیرى موضوع هستیم.  وى در ادامه 
تأکید کرد: تاکنون جزئیات مسئله براى ما مشخص 
نشده است اما آن را پیگیرى مى کنم و نتیجه قطعى 

درباره آن را اعالم خواهم کرد.

نقش صداوسیما 
در مهار اغتشاشات

  مهر | علـى عسـکرى، رئیـس سـازمان صـدا 
و سـیما با اشـاره به عملکرد «مطلـوب» رسـانه ملى در 
اغتشاشـات اخیر بیان کرد: پـس از وقفـه اى کوتاه که به 
دالیلى صداوسیما از اطالع رسانى منع شـده بود، رسانه 
ملى به سـرعت ابتـکار عمل را در دسـت گرفـت و اثرى 
جدى در مهار اغتشاشـات و خنثى سازى فضاى سنگین 
تبلیغاتى دشمنان داشت. این امر نشان مى دهد رسانه ملى
 اصلى ترین نیروى مقاوم در مقابله با توطئه هاى دشمن و 

عاملى براى هدایت و مدیریت افکار عمومى است.

ولى فقیه نعمت است
آیت ا... احمد جنتى با اشـاره به اینکه    جماران |
مردم با حضور در عرصه ها و صحنه هاى مختلف ازجمله 
راهپیمایى 22 بهمن حمایت خود را از نظام و رهبرى اثبات 
مى کنند افزود: ولى فقیه نعمتى اسـت که همه اختالفات 
و مسـائل کالن کشـور را حل وفصل مى کند و متأسفانه 
برخى ناسپاسـى مى کنند و در مسئله والیت مطلقه فقیه 
شبهه ایجاد مى کنند. مردم با هدایت مقام معظم رهبرى 
و والیت فقیه فتنه 88 را خنثى کردند و باید قدردان نعمت 
والیت و حکومت اسالمى که ادامه حکومت علوى است 

باشیم.

تکذیب شایعه خدمت اجبارى 
یک زن 

روابط عمومى حوزه علمیه خواهران    عصر ایران|
استان بوشهر درباره خبرى در شبکه هاى اجتماعى مبنى بر 
محکومیت مریم دلبارى از فعاالن ادبى و فرهنگى آبادان به 
اتهام ارتباط با دراویش به 18 ماه حبس تعزیرى و دو سال 
تبعید به بوشهر و خدمت اجبارى در حوزه علمیه خواهران 
آن شهرستان اعالم کرد: این موضوع کذب است و از افکار 
عمومى خواهان بررسى و تحقیق بیشترى در محتویات 
شبکه هاى اجتماعى هستیم که هر خبر کذبى را به سادگى 

و بدون تحقیق و بررسى باور نکنند.

مدیرعامل «همشهرى» مزدا خرید!
یاشـار سـلطانى، خبرنگار اصالح    جهان نیوز|
طلب درباره اسـتخدام پسـر مرتضى حاجى (مدیر عامل 
مؤسسـه «همشـهرى») و خرید خـودروى مـزدا در اوج 
بحران مالـى این مؤسسـه در توئیتى نوشـت: «مرتضى 
حاجى پس از اسـتخدام پسـرش در همشـهرى، در اوج 
بحران مالى و با وجود چند خودروى مناسـب در مؤسسه، 
یک سـوارى مزدا به قیمت 121 میلیون تومان را از جیب 

مردم خریدارى کرد.»

 خاطره جالب عراقچی 
سـید عباس عراقچى، معاون وزیر امور    تابناك|
خارجـه در همایش ملـى «دیپلماسـى آب و فرصت هاى 
هیدروپلیتیـک غرب آسـیا» گفـت: زمانی که من سـفیر 
جمهوري اسـالمی ایران در ژاپن بودم، یک روز با شهردار 
توکیو دیدار کردم. آنها آنقدر به کیفیت آب لوله کشی خود 
مطمئن بودند کـه روي بطري آب معدنی جلوي شـهردار 
توکیو، نوشـته شـده بود «ُپر شـده از آب لوله کشـی شهر 
توکیو»؛ شهردار توکیو در آن دیدار به من گفت ما ظرف ده 
سال، پِرتی آب لوله کشی توکیو را از 20 درصد به 2 درصد 
رسـاندیم و با این اقدام توانسـتیم منابع آبی یک شـهر دو 
میلیونی را فراهم کنیم. این در حالی اسـت که طبق گفته 
نجفی شـهردار تهران، میزان پِرتی آب لوله کشـی تهران 

30 درصد است.

پشت پرده واردات «کود انسانى» 
  تسنیم| واردات «گل والى فاضـالب» یـا 
«کود انسـانى» که این روزها خبرسـاز شـده توسط یک 
شرکت دانش بنیان ایرانى انجام شده است! مهدى امینى، 
عضو هیئت مدیره گروه صنعتى و پژوهشى فرهیختگان 
زرنام دربـاره چرایـى واردات آنچه در رسـانه ها به عنوان 
«گل والى فاضالب» اعالم شـده توسـط این شـرکت 
اظهار کرد: شـرکت دانش بنیان مـا اقدام بـه واردات این 
کاال به کشـور براى راه اندازى تصفیه خانـه صنعتى خود 

کرده است!

واکنش رئیس دانشگاه آزاد به خبر اخراج زیبا کالم: 

اخراج نکردیم؛ گفتیم از دو جا حقوق نگیرید
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کاظم هژیرآزاد، بازیگر قدیمــى تلویزیون اعالم کرد 
که طلب بازیگران «معماى شــاه» ساخته محمدرضا 
ورزى هنوز دریافت نشــده اســت و در این باره گفت: 
من اکنون حدود 13 میلیون تومــان از پروژه «معماى 
شــاه» طلب دارم درحالى که ســه ســال از تولید آن 

گذشته است.
وى با اشــاره به پیگیرى هــاى خود بــراى دریافت 
پولش بیان کــرد: من طى این مــدت چندین بار براى 
دریافت دســتمزدم اقدام کردم ولى نه از طرف سازمان 
صداوســیما و نه از طرف تهیه کننــده جوابى نگرفتم. 
على لدنى که تهیه کننده این ســریال است مى گوید 
لیســتى از کســانى که طلب دارند براى ســیمافیلم 
فرستاده و تقاضاى تجدید برآورد داشــته است و از ما 
خواســت براى دریافت دستمزدمان از ســازمان اقدام 

کنیم.
هژیرآزاد اضافه کرد: از طرفى وقتى به مرکز سیمافیلم 
رفتیم به مــن و یکى دو نفــر دیگر از عوامــل گفتند 
قراردادمان با تهیه کننده بوده و باید از خود او دســتمزد 

بگیریم.
این بازیگر پیشکســوت 
درباره جزئیــات قرارداد 
خود توضیح داد: من 12 
جلسه در این سریال بازى 

کردم و قراردادم جلسه اى 
1/5 میلیون تومان بود یعنى 

باید در حدود 18 میلیون تومان 
دریافت کنم کــه از این میزان فقط 

پنج میلیون تومان را دریافت کردم.
این بازیگر قدیمى تئاتر و تلویزیون عنوان کرد: ما 

اکنون نمى دانیم براى طلب خود سراغ چه کسى برویم 
و هیچکس جوابگو نیست. به هر حال زندگى ما از این 
راه مى گذرد ولى شرایط بد شده است و پرداخت ها به 
موقع انجام نمى شود. قبًال تلویزیون دیر دستمزدها را 
پرداخت مى کرد اما اکنون هیچ تعهدى نسبت به آنچه 

در آن انجام مى شود احساس نمى کند.
وى درباره اینکه چه کسانى از این پروژه دستمزدشان را 

دریافت کــرده اند، گفت: 
شاید بازیگران چهره تر شرایطشان 
از ما بهتر باشــد ولى ما که چهره نیســتیم با اینکه 50 
ســال در عرصه هنر کار کرده ایم اینطور حقمان زایل 
مى شــود. ما جز بازیگرى کار دیگرى نداریم و بخاطر 
رزومه اى که داریم ما را صدا مــى کنند و کاش همین 
کار را هم انجــام ندهند چراکه ما را به نوعى اســتثمار

 مى کنند.

حامد محمــدى فیلم ســینمایى 
«چهار انگشــت» را در کشــور 

کامبوج مى سازد.
پیش تولید فیلم سینمایى «چهار 
انگشت»  آغاز شــده و قرار است 
جــواد عزتى یکــى از نقش هاى 
اصلى فیلم را بــازى کند. این فیلم 
یک بازیگر مرد اصلى دیگر نیز دارد 

که هنوز قرارداد امضا نکرده است.
حامد محمدى و افشــین رضایى 
(دســتیار کارگردان و برنامه ریز) 
چندى قبل عازم کشور کامبوج 
شدند و لوکشــین هاى فیلم را 
انتخاب کــرده اند. مجوزهاى 
الزم بــراى فیلمبــردارى در 
کشــور کامبوج صادر شــده 
و برنامــه ریزى گــروه براى 
کلید خوردن فیلــم اول فروردین ماه 
اســت. «چهارانگشــت» محصــول 
مشــترك ایــران و کامبوج اســت و 
کمپانى «کانتانــا» به عنوان یکى از 
سرمایه گذاران تهیه کننده ایرانى را 

همراهى مى کند.

کارگــردان فیلــم «التــارى» در صفحه شــخصى 
خــود از چگونگــى شــکل گیــرى ایــده فیلمش

 نوشت.
محمدحســین مهدویان، کارگردان فیلم ســینمایى  
«التارى» در صفحه اینستاگرام خود درباره چگونگى 

شکل گیرى ایده فیلمش نوشت :
«یکى دو جا گفته بودم که جرقه  اولیه  فیلم ســینمایى 
"التارى" بعد از شــنیدن ترانه اى از یک خواننده  خیلى 
معروف در ذهنم خــورد ولى جایى نگفتــم اون ترانه 
چى بود و خواننده  اش چه کســیه. دلیــل اش هم این 
بود که نمى دونســتم ترانه چه زمانى قراره منتشر بشه 
و آیا خواننده محبوب و معروف اون ترانه که خودم هم 
طرفدارش هستم راضى هست ازش نام ببرم یا نه. ولى 
دیروز خبر شنیدم که خدا رو شکر گویا قراره این آهنگ 
به زودى منتشر بشه. بله. اون ترانه که شنیدنش من رو 
مشتاق به ساخت "التارى" کرد اسمش هست "مسلخ" 
یا "دبى" و خواننده اش هم محســن چاوشــى نازنینه. 
داســتان هم از این قراره که دوست مشــترکى داریم 
که بهار امســال به من پیشــنهاد کرد یک ویدئو براى 

این آهنگ بســازم ولى من بعد از 
اینکه موسیقى رو گوش دادم به 

سرم زد یک فیلم سینمایى 
با همون موضوع بســازم. 
در یک قرار مشــترك با 
آقاى چاوشى این مسئله 
رو مطرح کــردم و طرح 
اولیه  فیلمنامه  "التارى" 

رو براشــون بــردم. ولى 
برنامه هامــون خیلى با هم 

منطبق نشــد. البته گویا تمام 
این ماجرا حکمتــش این بود که 

من و دوســتانم هوایى بشیم و سفت 
وایستادیم که این فیلم رو بسازیم. روزهاى 

سختى برامون شروع شد که کم و بیش همه باخبرن. 
احتماًال محسن چاوشــى هم کم دردسر نکشید براى 
انتشار این کار جنجالى. باالخره هر جور که بود ما این 
فیلم رو ســاختیم و حاال خیلى خوشحالم که قراره این 
ترانه هم منتشر بشه. مطمئنم طبق معمول بازم چاوشى 

نه.  مى ترکو
مــن،  بــراى 
همزمانى اکران "التارى" 
و انتشار این آهنگ زیبا یک نشانه است. انگار اتفاقات بد 
تموم شده و باید منتظر کلى اتفاق خوب باشیم. ممنونم 

از میثم حسنى عزیز که مسبب این آشنایى بود.»

مهدى فخیم زاده، کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون، در خصوص اهمیت مجموعه هاى تلویزیونى 
براى مخاطبان رسانه گفت: بیشتر مخاطبان تلویزیون مایل به دیدن سریال هاى تلویزیونى هستند و این 

تنها مربوط به سال هاى اخیر نمى شود. مخاطب صدا و سیما همیشه بیننده اخبار و سریال هاى تلویزیونى 
بوده است.

این کارگردان با اشاره به تجربه اش در ساخت هشت سریال تلویزیونى بیان کرد: به علت اهمیت این قالب برنامه 
سازى، همواره تولید و پخش مجموعه هاى نمایشى در صدر کار سیماى جمهورى اسالمى قرار داشته است.

فخیم زاده در ادامه با اشاره به فضاى رقابت رسانه اى در دنیاى امروز افزود: زمانى تلویزیون بى رقیب بود 
و رسانه دیگرى وجود نداشت؛ بنابراین مردم امکان دیگرى جز پیگیرى این رسانه را نداشتند. اما 

امروز شرایط فرق کرده است و مجموعه هاى تلویزیونى با دو رقیب یعنى شبکه نمایش خانگى 
و سریال هاى ماهواره اى رو به رو هستند. این تنوع به بیننده امکان انتخاب داده است.

بازیگر ســریال «مختارنامه» اظهار کرد: با توجه به وجود رقبا در بحث سریال سازى، 
اهمیت این موضوع بیشتر از گذشته شده است. در گذشته اگر ذائقه مخاطب آثار نمایشى 
بود، فقط مى توانست به رسانه ملى مراجعه کند؛ اما االن اینطور نیست. با این حال 
اگر کار خوبى پخش شود باز هم مخاطب ما به دلیل رنگ و بوى ملى، آثار داخلى را 
انتخاب مى کند. با این تفاوت که بیننده نسبت به قبل سخت پسندتر شده و خواهان 

سوژه هاى جذاب تر است.
این کارگردان با بیان اینکــه فقط تولید اثر خوب مى توانــد مخاطب را جذب 
کند، افزود: امکان تعطیل کردن شبکه نمایش خانگى و مانع شدن از پخش 
سریال هاى خارجى نیست؛ بنابراین باید براى تولید سریال هاى موفق بیشتر 

تالش کرد.
وى با بیان اینکه سریال هاى خوب زمان پخش خیابان ها را خلوت مى کنند، 
ادامه داد: تجربه نشان داده وقتى سریالى خوب باشد مخاطب خودش را پیدا 
مى کند. البته، سریال ســازى در بحث بودجه مشکالت متعددى دارد. به 
خصوص در سال هاى اخیر مشکالت بیشتر شده و در کنار مسئوالن کار 

ما هم سخت شده است.
فخیم زاده خاطرنشــان کرد: امروز تلویزیون از نظر مالى مشکل دارد. 
اگر بخواهیم سریال بسازیم و براى کیفیت مطلوب هفت ماه زمان الزم 
باشد، ما مجبوریم در چهار ماه کار را تمام کنیم و این به اثر لطمه مى زند. 
محدودیت در بودجه ابتدا به تهیه کننده مى رسد، بعد کارگردان و به ترتیب 

سایر عوامل و در نتیجه در کار تأثیرگذار است.

«قانون مورفى» بالى جان «خندوانه»  شده است
آخرین وضعیت  تولیدات تازه رامبد جوان

بر اساس آخرین اخبار، امیر جعفرى بازیگر سینما، تئاتر و 
تلویزیون به جدیدترین ساخته رامبد جوان به نام «قانون 
مورفى» پیوست تا با امیر جدیدى که حاال سیمرغ بلورین 
جشنواره فیلم فجر را نیز در دست دارد همبازى شود. فیلم 
سینمایى «قانون مورفى» تازه ترین ساخته رامبد جوان 
بهمن ماه امسال فیلمبردارى خود را در استان گیالن آغاز 
کرد و حاال نزدیک نوروز همچنــان درگیر فیلمبردارى 

این اثر است.
این اتفاق از سویى پخش سرى جدید برنامه «خندوانه» 
را در نوروز 97 در هاله اى از ابهام فرو برده اســت زیرا با 
توجه به ادامه فیلمبردارى «قانون مورفى» بعید 
اســت که رامبد جوان بتواند براى 
ساخت سرى جدید 

«خندوانه» اقدام کند.
در این میــان و خارج از امکان ســاخت ســرى جدید 
«خندوانه» توســط جوان، اخبارى ضد و نقیض درباره 
حضور احتمالى «جناب خان» در «خندوانه» از سوى یکى 
از رسانه ها منتشر شد. خبرى که در گفتگوى خبرگزارى 
میزان با  امیرعباس اشــرف مدیر روابط عمومى شبکه 
نسیم تکذیب شــد. آنطور که مشخص است کارگردان 
فیلم هایى چون «نگار» و «ورود آقایان ممنوع»، بار دیگر 
به سراغ کمدى رفته است و مى خواهد این بار ژانر کمدى 

را همراه با ژانر اکشن به مخاطب ارائه کند.
رامبد جوان تجربه موفقیت آمیزى در عرصه آثار کمدى 
براى خود ثبت کــرده اســت و در فیلم هایى همچون 
«اسپاگتى در 8 دقیقه»، «دختر آدم پسر حوا» و «ورود 
آقایان ممنوع» مخاطبان بســیارى را از آن خود کرده 

است.
وى همچنین با تولیــد و کارگردانى 
برنامــه «خندوانه» 

نشان داده راه برقرارى ارتباط با مخاطب را از طریق آثار 
کمدى به خوبى بلد است و شاید این تنها دلیلى باشد که 
جوان بار دیگر به دنبال ساخت آثار کمدى رفته است. از 
سویى فیلم قبلى رامبد جوان با عنوان «نگار» با بازى نگار 
جواهریان و افسانه بایگان با وجود نقدهاى مثبتى که به 
همراه داشت نتوانست اقبال چندانى در میان عموم مردم 
پیدا کند. این فیلم از لحــاظ جلوه هاى ویژه و همچنین 
صحنه هاى اکشــن و بدلکارى کیفیت بســیار باالیى 
داشــت و تجربه خوبى را براى رامبد جوان در سینماى 

اکشن رقم زد.
حال جوان با تجربه مثبت سینماى اکشن فیلم «نگار» به 
سراغ ساخت فیلم «قانون مورفى» رفته است فیلمى که 
ترکیبى از دو نوع موفقیت رامبد جوان درسینماى کمدى 
و سینماى اکشن است. صحبت هاى بسیارى در خصوص 
بازیگران این فیلم شنیده مى شود اما تاکنون حضور امیر 
جدیدى به  عنوان بازیگر این فیلم قطعى شده و همچنین 
ارشا اقدسى بدلکار بین المللى سینما طراحى صحنه هاى 

اکشن «قانون مورفى» را بر عهده دارد.
هنوز در خصوص داســتان یا موضــوع فیلم «قانون 
مورفى» صحبتى به میان نیامده اما نام 
فیلم نشان مى دهد که به 
ل  حتما ا

فراوان شخصیت هاى اصلى داستان دچار بدشانسى ها 
مى شــوند. «قانون مورفى» اصطالحى اســت براى 
اشخاصى که در لحظه اى که فکرش را نمى کنند بدترین 

اتفاق برایشان مى افتد.
با وجود شروع فیلمبردارى «قانون مورفى» هنوز هیچ 
خبرى در خصوص پایان فیلمبردارى یا زمان اکران اثر 
منتشر نشده است. با توجه به تجربه ناموفق اکران فیلم 
«نگار» در نیمه دوم سال به احتمال فراوان رامبد جوان 
تالش مى کند فیلم «قانون مورفى» را درنیمه اول سال 
اکران کند و در همین راستا پیش بینى مى شود که جوان 

در صدد اکران نوروزى باشد.
این در حالى است که اشرف مدیر روابط عمومى شبکه 
نسیم در خصوص زمان پخش سرى جدید «خندوانه» 
گفت: به طور قطع برنامه «خندوانه» با اجراى رامبد جوان 
از اواخر اسفند ماه امســال یا ابتداى نوروز 97 روى آنتن 
شبکه نســیم خواهد رفت. وى ادامه داد: گروه عوامل 
برنامه «خندوانه» این روزها سخت مشغول کارهاى فنى 
و بازبینى مجموعه هاى «خندوانه» هستند تا بتوانند خود 

را به نوروز 97 برسانند.
حال باید دید رامبد جوان که ایــن روزها عالوه بر این 
فیلم پیش  تولید برنامه «خندوانه» را نیز در برنامه دارد 
مى تواند اثرى باکیفیت را راهى سینما کند و از سویى آیا 
برنامه «خندوانه» طبق قرار قبلى به نوروزى 97 خواهد 

رسید یا نه؟
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مهدى فخیم زاده:

 مخاطبان تلویزیون 
به دنبال سوژه هاى جذاب تر هستند

ر خصوص اهمیت مجموعه هاى تلویزیونى 
به دیدنسریال هاى تلویزیونىهستند واین 
ا همیشه بیننده اخبار و سریال هاى تلویزیونى

 تلویزیونى بیان کرد: به علت اهمیت این قالب برنامه 
 کار سیماى جمهورى اسالمى قرار داشته است.

ى امروز افزود: زمانى تلویزیون بى رقیب بود 
جز پیگیرى این رسانه را نداشتند. اما 

یب یعنى شبکه نمایش خانگى 
مکان انتخاب داده است.

قبا در بحث سریال سازى،
ئقه مخاطب آثار نمایشى
طور نیست. با این حال 
وى ملى، آثار داخلى را 
سندتر شده و خواهان 

د مخاطب را جذب 
نع شدن از پخش 
هاى موفق بیشتر 

خلوت مى کنند، 
 خودش را پیدا 
عددى دارد. به 
مسئوالن کار 

مشکل دارد. 
ه زمان الزم 
طمه مى زند. 
ن و به ترتیب 

فخیم زاده:

ن تلویزیون 
اى جذاب تر هستند

طلب میلیونى بازیگر معروف براى 
بازى در سریال «معماى شاه»

کارگردان مجموعه «ســاخت ایران 2» با 
اشــاره به اینکه تصویربردارى سریال ادامه 
دارد اعالم کرد در ابتداى فروردین به کشور 

چین سفر مى کنند.
برزو نیک نژاد، کارگردان ســریال «ساخت 
ایران 2» که این روزها در شــبکه نمایش 
خانگى ساخته مى شود درباره ویژگى هاى 
این مجموعه گفت: ایــن مجموعه تفاوت 
زیادى با سریال هایم در تلویزیون دارد و با 
اینکه تجربه اولم در شــبکه نمایش خانگى 
است ولى تالش مى کنم خروجى کار جذاب 

باشد.
وى ادامه داد: تاکنون ســه سینمایى و چند 
سریال کار کرده ام و این سریال اثرى بینابین 
سینما و سریال است. ســرعت و زمانبندى 
در ســریال هاى تلویزیونى و شبکه نمایش 
خانگى خیلى فــرق دارد ولى اینجا ســعى 
مى کنیم لحظــات مفرح و خوبــى فراهم 

کنیم.
وى درباره آخرین اتفاقات این ســریال نیز 
بیان کرد: این روزها محمدرضا گلزار، امین 
حیایى، سحر دولتشاهى، سارا بهرامى، مهران 
احمدى و محســن کیایى جلــوى دوربین 

هستند. 
فصل اول ایــن ســریال بــه کارگردانى 

محمدحسین لطیفى تولید شد.

تازه ترین خبرها از 
سریال ُپر سوپراستار 

ایده ساخت «التارى» چه بود؟«ساخت ایران 2»
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سرپرست باشگاه سپاهان معتقد است جلسه هم اندیشى باشگاه هاى لیگ برترى براى 
دریافت حق پخش خروجى بسیار خوبى داشته است.

 جلسه هم اندیشى مدیران لیگ برترى با رییس فدراسیون فوتبال و مسئوالن سازمان 
لیگ فوتبال ایران یک خروجى مهم با خودش به همراه داشت که بر آن اساس، همه 
مدیران براى دریافت حق پخش تلویزیونى باشگاه هاى لیگ برترى به توافقات کلى 
دست پیدا کردند. به هر حال مسأله حق پخش سال هاست که تبدیل به یک موضوع 
الینحل در فوتبال ایران شده و جلسات متعددى که در این ارتباط برگزار شده در نهایت 
به نتیجه اى نرسیده، ولى به نظر مى رســد که این بار عزم مدیران لیگ برترى براى 
گرفتن حق خودشان از صداوسیما بسیار جدى است و باید دید که در آینده چه اتفاقى 

در این حوزه خواهد افتاد.
مسعود تابش، سرپرست باشگاه سپاهان به عنوان یکى از مدیران فعال در فوتبال ایران 
که به واسطه سال ها حضور در ســطح لیگ برتر تجربیات زیادى در این حوزه دارد در 

گفت و گو با خبرنگار ایمنا از نتایج این جلسه هم اندیشى صحبت کرد.
در مورد اهداف جلسه هم اندیشى و خروجى آن به چه نتیجه اى 

رسیدید؟
جلسه در محل ســازمان لیگ با حضور مدیران باشــگاه هاى لیگ برترى و ریاست 
فدراسیون و ریاست ســازمان لیگ در ارتباط با درآمدزایى و تبلیغات دور زمین بود و 
خوشبختانه همه مدیران در این جلسه حاضر بودند که به نوعى این مشارکت بى سابقه 
بود. نکته مهم جلسه همدلى همه باشگاه ها بود که در این شرایط اقتصادى با مشکالت 

زیادى روبرو هستند و در این چند سال گذشته از یکى از مهم ترین منابع مالى خودشان 
محروم بوده اند. تا سال 93 مبالغ مختصرى پرداخت شد، ولى از آن زمان به بعد پولى 

به باشگاه ها پرداخت نشد.
به نظر مى رسد که مدیران باشگاه ها این بار براى دریافت حق 

پخش تلویزیونى مصمم هستند؟
همه باشگاه ها، چه تهرانى و چه شهرستانى همه متقاضى بودند که واقعاً تعامل مناسبى 
با صدا و سیما داشته باشــیم. در تمام دنیا نزدیک به 70 درصد منابع مالى باشگاه ها از 
حق پخش تأمین مى شود و ثروتمندترین باشگاه هاى دنیا مثل بارسلونا، رئال مادرید، 
منچستر یونایتد و بایرن مونیخ اگر حق پخش دریافت نکنند با مشکل روبه رو مى شوند 

چه برسد به باشگاه هاى ایرانى که فقط باید در فوتبال هزینه کنند.
بحث حق پخش چند سالى هست که حل نشده باقى مانده، 

این بار چه تضمینى وجود دارد که بتوانید به نتیجه برسید؟
صحبت هاى مقدماتى بین نمایندگان مجلس، صداوسیما و فدراسیون فوتبال انجام 
شده و احساس مى کنیم که زمینه امسال براى تعامل مساعدتر باشد و به همین خاطر 
باشگاه ها براى منافع مشترك و حیاتى خودشان هماهنگ شدند و حتى مدیران حقوقى 
باشگاه ها هم جلساتى داشته باشند تا حق پخش به سرانجام برسد، چون با این شرایط 
اقتصادى اداره باشگاه ها بسیار مشکل است. امیدواریم وزارت ورزش و جوانان هم از 

این بحث حمایت کنند تا با کمک همه این کار انجام شود.
این اتفاق چه زمانى به مرحله اجرا خواهد رسید؟

به دنبال این هستیم تا در سال 97 حداقل بخشى از حق و حقوق باشگاه ها را دریافت 
کنیم و بتوانیم قسمتى از مشکالت را حل کنیم. براى دریافت حق پخش مى توان یک 
سرى فرمول هایى را تعریف کرد که همه باشگاه ها به حق خودشان برسند که این در 

مرحله بعدى قرار دارد.
امکان دارد باز هم بحث راه ندادن دوربین ها به استادیوم هاى 

ورزشى مطرح شود؟
راه ندادن دوربین به استادیوم یعنى بخش عظیمى از جامعه را از دیدن مسابقات محروم 
کنیم که به دنبال این خط و خطوط نیســتیم. به دنبال تقابل نیستیم و عالقمندیم که 

تعامل صورت بگیرد تا هم مردم محروم نشوند و هم مشکالت باشگاه ها حل شود.
شایعاتى مطرح بود که به خاطر حساســیت دربى تهران و 
پخش تلویزیونى این بازى جلســه تشــکیل شده است تا 

امتیازهاى الزم گرفته شود، این موضوع را تایید مى کنید؟
براى دربى آقاى اینفانتینو، رییس فیفا به ایران ســفر مى کند و مدیران باشــگاه ها به 
دعوت فدراسیون جلسه اى با ایشان خواهند داشت و فدراسیون در مورد دربى و پخش 
آن اهرم فشــارى ندارد چون بحث گفت و گو و تعامل از طریق قانونى مطرح است. 
چند سال پیش داستان حق پخش براى دو باشگاه پرطرفدار تهران تصویب شد، ولى 
آن هم نتیجه اى نداشت و خوشــبختانه امروز هر دو باشگاه در کنار سایر باشگاه هاى 
لیگ برترى هســتند و ان شــاءا... تا پایان ســال اخبار خوبى در این حوزه به گوش

 برسد.

نصف جهان از هفته بیســت و پنجم لیگ برتر فوتبال تیم ذوب آهن 
اصفهان مهمان پارس جنوبى جم است و امیر قلعه نویى این فرصت 
را دارد تــا یک گام دیگر نایــب قهرمانى لیگ را بــراى خود تثبیت

 نماید.
 نکته جالب توجه براى این دیدار اینست که در جدول تنها تیمى که 
امکان رسیدن به پرسپولیس را دارد ذوب آهن است. سبزپوشان اگر 
امروز در جم شکست بخورند پرسپولیس قهرمان شده است و دیگر 
نیازى به کســب امتیاز در شــش بازى باقیمانده ندارد.سبز پوشان 
اصفهانى که وقفه کوتاهى در برد هاى متوالى در لیگ برتر داشــتند 
دوباره به روند پیروزى ها بازگشته اند و امید زیادى براى کسب عنوان 
نایب قهرمانى در پایــان این فصل دارند؛ شــاگردان امیر قلعه نویى 
نفس هاى 5 تیم 38 امتیازى را پشــت ســر خود حــس مى کنند و 
به کســب 3 امتیاز این بازى نیاز حیاتى دارند و از ســوى دیگر اگر 
ذوبى ها این بازى را واگذار کنند حکم قهرمانى پرســپولیس را امضا 

کرده اند.
پارس جنوبى جم اما که اولین فصل حضور خود 
در لیگ برتر فوتبال را تجربه مى کند تا اینجاى 
فصل عملکرد راضى کننده اى داشــته و نتایج 
خوبى کسب کرده است؛ شاگردان مهدى تارتار 

براى تکمیل شگفتى سازى خود به دنبال شکست 
دادن ذوب آهنى هستند که بهترین تیم نیم فصل 

دوم بوده است و نتایج خیره کننده اى داشته است.
 این بازى از ساعت 15 امروز پنج شنبه و در ورزشگاه تختى جم آغاز 
خواهد شد و حمید حاج ملک به همراه على میرزابیگى، رحیم حاجیلو 
و علیرضا حیدر پناه قضاوت این بازى را بر عهده دارند؛ زاهد بحرینى 

نیز ناظر این دیدار است.
 طبق گزارش  خبرگزارى ها حمید بوحمدان دفاع ذوب آهن به همراه 
جالل امیدیان مربى این تیم در این بازى محروم هســتند و امکان 
همراهى تیم خود را نخواهند داشــت؛ مهران درخشــان مهر نیز که 

مصدوم است به احتمال قوى در این بازى نیز حضور نخواهد داشت.
پارس جنوبى جم اما در این بازى محروم و مصدوم ندارد 

 شاگردان امیر قلعه نویى هفته گذشته میزبان پدیده مشهد بودند و در 
پایان با نتیجه 2 بر 1 به برترى رسیدند؛ ذوبى ها با کسب 11 پیروزى، 
8 تساوى و 5 شکست در 24 هفته گذشــته و با 41 امتیاز در رده دوم 

جدول رده بندى لیگ برتر حضور دارند.
شــاگردان مهدى تارتار نیز در 24 هفته گذشــته 

9 برد، 11 تســاوى و 4 شکست 
در کارنامه دارند و با کســب 
38 امتیــاز در جایگاه چهارم 
جدول قرار دارند؛ پارس جنوبى 
جم هفته گذشته تراکتورسازى

 با نتیجه 1 بر 1 متوقف شد.

 بازى رفت دو تیم در ورزشــگاه نقش جهان اصفهــان و به میزبانى 
ذوب آهن برگزار شد که در پایان پارس جنوبى جم موفق شد شکست 
سنگین 3 بر صفر را به ذوب آهن تحمیل کند؛ مهدى زبیدى، امید سینک 
و حسین پور امینى گل هاى شاگردان تارتار در آن بازى را به ثمر رساندند 

تا طوفان سبز اصفهان براى این دیدار در تدارك انتقام باشد.
هم اضافه کنیم که بعید نیســت که تکلیف ایــن را 

قهرمــان لیگ هفدهــم در دربى 
مشخص نشــود و این بازى 
پارس جنوبى-ذوب آهن 

باشد که مشخص کند پرسپولیس امروز زودهنگام ترین قهرمانى تاریخ 
را جشن مى گیرد یا خیر؟

 در جدول تنها تیمى که امکان رســیدن به پرسپولیس را دارد ذوب 
آهن اســت. ذوب آهن اگر امروز در جم شکست بخورد پرسپولیس 
قهرمان شده اســت و دیگر نیازى به کســب امتیاز در شش بازى 
باقیمانده ندارد. ذوب آهن اگر مســاوى کند پرسپولیس براى 
قهرمانى به یک امتیاز نیاز دارد. ذوب آهن اگر موفق 
شود میزبان خود را شکست دهد پرسپولیس تنها 
در یک صورت مى تواند امروز قهرمانى در لیگ 
هفدهم را جشن بگیرد و آنهم پیروزى در دربى

 است.
ذوب آهن بهترین تیم دور برگشــت است و 
پارس جنوبى شگفتى ساز دور رفت. 
ذوب آهنى ها همانگونه که در 
دیدار رفت در اصفهان با یک 
نتیجه ســنگین شکست 
خوردند حاال در مرزى از 
آمادگى هستند تا نتیجه 
دیــدار رفــت را جبران 
کنند و سرافراز میدان جم

 باشند.  

ذوب آهن، مهمان پارس جنوبى جم

حکم قهرمانى پرسپولیس را  امضا نکنید

 به پرسپولیس را دارد ذوب آهن است. سبزپوشان اگر
شکست بخورند پرسپولیس قهرمان شده است و دیگر
ـب امتیاز در شــش بازى باقیمانده ندارد.سبز پوشان
بردهاى متوالى در لیگ برتر داشــتند قفه کوتاهى در
پیروزى ها بازگشته اند و امید زیادى براى کسب عنوان
 در پایــان این فصل دارند؛ شــاگردان امیر قلعه نویى
8م 38 امتیازى را پشــت ســر خود حــس مى کنند و
متیاز این بازى نیاز حیاتى دارند و از ســوى دیگر اگر
زى را واگذار کنند حکم قهرمانى پرســپولیس را امضا

جم اما که اولین فصل حضور خود 
وتبال را تجربه مى کند تا اینجاى 
 راضى کننده اى داشــته و نتایج 
رده است؛ شاگردان مهدى تارتار 

شگفتى سازى خود به دنبال شکست 
ى هستند که بهترین تیم نیم فصل 

 طبق گزارش  خبرگزارى ها حمید بوحمدان دفاع ذوب آهن به همراه 
جالل امیدیان مربى این تیم در این بازى محروم هســتند و امکان 
همراهى تیم خود را نخواهند داشــت؛ مهران درخشــان مهر نیز که 

نخواهد داشت. مصدوم است به احتمال قوى در این بازى نیز حضور
پارس جنوبى جم اما در این بازى محروم و مصدوم ندارد

 شاگردان امیر قلعه نویى هفته گذشته میزبان پدیده مشهد بودند و در 
1 به برترى رسیدند؛ ذوبى ها با کسب 11 پیروزى،  1 بر 1 2پایان با نتیجه 2
1 هفته گذشــته و با 41 امتیاز در رده دوم  4 شکست در 24 5 تساوى و 5 8

جدول رده بندى لیگ برتر حضور دارند.
24 هفته گذشــته  4شــاگردان مهدى تارتار نیز در

4 تســاوى و 4 شکست  9 برد، 11
در کارنامه دارند و با کســب 
38 امتیــاز در جایگاه چهارم 
جدول قرار دارند؛ پارس جنوبى 
جم هفته گذشته تراکتورسازى

1 بر 1 متوقف شد. 1 با نتیجه 1

هم اضافه کنیم که بعید نیســت که تکلیف ایــن را 
قهرمــان لیگ هفدهــم در دربى 

مشخص نشــود و این بازى 
آهن پارس جنوبى-ذوب

باقیمانده ندارد. ذوب آهن اگر مســاوى کند پر
قهرمانى به یک امتیاز نیاز دارد. ذوب
پ شود میزبان خود را شکست دهد
در یک صورت مى تواند امروز قه
هفدهم را جشن بگیرد و آنهم پی

 است.
ذوب آهن بهترین تیم دور برگ
پارس جنوبى شگفتى
ذوب آهنى ها ه
رفتدر دیدار
نتیجه ســن
خوردند حا
آمادگى ه
دیــدار رف
سراف کنند و

 باشند. 

سرپرست باشگاه سپاهان: 

راه ندادن دوربین ها کار درستى نیست

 در چند روز گذشــته اخبــارى درباره مذاکــره فدراســیون فوتبال ازبکســتان با 
کارلوس کى روش منتشر شــده اســت. تا دیروز این اخبار هیچ واکنشى را از سوى 
فدراسیون فوتبال ایران در پى نداشت. اما ادیروز ســایت فدراسیون بیانیه اى صادر 

کرد. 
در بیانیه آمده اســت: «به دنبال انتشــار اخبارى پیرامون مذاکره سرمربى تیم ملى 
ایران کارلوس کى روش با یکى از فدراســیون هاى آســیایى و تحلیل هایى در این 
زمینه که فدراســیون فوتبال بى میل به این جدایى نیســت، ذکر این نکته ضرورى 
است که فدراســیون فوتبال همواره نگاه حمایتى به ســرمربى تیم ملى داشته و این 
سیاست تغییر نکرده است و همچنان با قاطعیت از ســرمربى تیم ملى و برنامه هاى 
ایشــان حمایت مى کند. در این بیانیه از کى روش و برنامه هایش حمایت شده اما باز 
هم از نظر فدراســیون براى ادامه یا قطع همکارى با کى روش چیزى نوشــته نشده

 است.

امروز بعد از ظهر دربى ایران بین استقالل و پرسپولیس در ورزشگاه آزادى تهران برگزار 
مى شود. اما این تنها بازى بزرگ و حساس قاره آسیا نیست و در چند کشور غرب آسیا 

چند بازى حساس و تعیین کننده دیگر هم برگزار مى شود.
بعد از دربى ایــران، مهم ترین بازى  امــروزدر لیگ حرفه اى امــارات بین تیم هاى 
اول و دوم جدول یعنى العین و الوحده برگزار مى شــود. در امــارات العین با 38 امتیاز 
اول اســت و الوحده بــا 37 امتیــاز دوم! این دو تیــم دو هفته پیــش در جام حذفى 
امارات مقابل هم قــرار گرفتند و الوحده با پیــروزى 5-1 العیــن را مغلوب و حذف 

کرد.
امشب در لیگ ستارگان قطر هم تیم هاى اول و دوم جدول مقابل هم قرار مى گیرند. 
امشب الدحیل، صدرنشین 48 امتیازى لیگ، میزبان السد 46 امتیازى است که در رده 
دوم جدول قرار دارد. این بازى مى تواند تکلیف قهرمان لیگ ســتارگان قطر را هم تا 

حدود زیادى مشخص کند.

حتما در جریان این خبر قرار گرفته اید
که مدتى اســت آمــار دزدى موبایل 
از تماشاگران اســتادیوم آزادى روند 
صعودى گرفته و به نظر مى رسد این 
موضوع یک کار تیمى باشــد چرا که 
طبــق اطالعاتى که لیدرهــا داده اند، 
میــزان بــه ســرقت رفتــن موبایل 
تماشاگران در جایگاه هاى 21، 22، 23 
و 24 بیش از سایر نقاط بوده و مشخص 
است که یک نفر نمى تواند چنین کارى 
را انجام دهد. نکته اى که سوژه سئوال 
خبرنگاران از رئیس کمیته مســابقات 

سازمان لیگ شده. 
ســعید فتاحــى درباره ایــن موضوع 
گفته:"از این خبرها نیســت. نیروهاى 
امنیتى و انتظامى در ورزشــگاه حضور 
دارنــد و اگر گروهى بخواهند دســت 
به چنین کارى بزنند، قطعا دســتگیر 
مى شــوند. همان طور که گفتم نباید 
فضاى ترســناکى را از ورزشگاه براى 
مردم و هــواداران فوتبــال به وجود 
بیاوریم. هشــداردادن خوب است اما 

سیاه نمایى را نمى پسندم."

 نام مهدى طارمى را هم به فهرســت 
فوتبالیســت هایى اضافــه کنید که 
تصمیم گرفته اند پولشــان از فوتبال 
را در حــوزه دیگرى ســرمایه گذارى 

کنند.
 آنطور کــه  خبرگزارى ایلنا نوشــته، 
مهاجم تیم ملى کشورمان که در الغرافه 
قطر بازى مى کند، در حال افتتاح یک 
کافه به نام خودش در بوشــهر است.

این کافه که در خیابان هاللى بوشهر 
قرار دارد، 25 اسفند ماه با حضور خود 
طارمى و چند چهره ورزشى دیگر افتتاح 

خواهد شد.

هواى کى روش را داریم!  روز دربى هاى غرب آسیا

سرقت تیمى 
موبایل در آزادى؟

بیزینس جدید 
طارمى
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حمله گاز انبرى ژنرال به تاج

سپاهان- گسترش فوالد، فردا در نقش جهان

بردهایتان را گسترش دهید!
نصف جهان  سپاهان در هفته بیست و پنجم رقابت هاى 
لیگ برتر باشــگاه هاى ایران فردا( جمعه) میزبان تیم 
گسترش فوالد تبریز اســت و مى خواهد خیال خود را از 

دورى از منطقه سقوط بیش از پیش راحت کند.
 نکته جالب توجه براى این دیدار این است که تیم فوتبال 
ســپاهان در صورت پیروزى برابر گسترش فوالد تبریز 
براى اولین بار طى لیگ هفدهــم، دو پیروزى پیاپى را 
جشن مى گیرد.طالیى پوشــان در طول لیگ هفدهم با 
فراز و فرودهاى پر شــمارى همراه بوده اند و ادامه روند 

شادى ها براى آنها بزرگترین چالش فصل بوده است.
ســپاهان در هفته 24 ام پس از 4 شکست پیاپى و یک 
تساوى به سه امتیاز دســت یافت تا شیرینى این برد پر 
گل بیشتر به چشــم بیاید.آنها اولین پیروزى خود را در 
هفته چهارم و در دربى اصفهان تجربه کردند ولى براى 

ر پیروزى بعد چند هفته صبر کردند و  د
هفته نهم موفق به شکست سیاه 

جامگان شدند.
برد مقتدرانه برابر تراکتورســازى 

که یحیى را بــه در خروجى 
باشگاه تبریزى نزدیک 

کــرد، نویدبخــش 
روزهاى خوب بود، 
اما پیروزى بعدى در 
نیم فصل دوم مقابل 

پدیده رقم خــورد تا 
طالیــى پوشــان در 

کسب دو پیروزى پیاپى 
ناکام باشند.

اگرچه ســپاهان در کســب دو 
پیروزى پیاپى همچنان ناکام مانده 
است، اما آنها مقابل سیاه جامگان 

موفق شدند اولین پیروزى فصل 
در دیدارهاى خارج از اصفهان 

را جشــن بگیرند که براى این تیــم از اهمیت ویژه اى 
برخوردار بود و حاال شاگردان ابراهیم زاده با تغییراتى که 
این سرمربى بومى ایجاد کرده، پیش از هر زمان دیگرى 
امیدوار به شکســتن طلسم دوم و کســب دو پیروزى 

پیاپى در لیگ هفدهم هستند.
 سپاهان و گسترش فوالد تاکنون 9 بار در لیگ برتر رو 
در روى هم قرار گرفته اند که چهار برد براى سپاهان، دو 
برد براى گسترش فوالد و سه تساوى حاصل کار دو تیم 

بوده است.
در 9 دیدار گذشته، 17 گل به ثبت رسیده است که 11 گل 
سهم سپاهان و شش گل سهم گسترش فوالد بوده است.

دیدار دو تیم در نیم فصل نخست 
با تســاوى بدون گل به پایان 
رسید و فصل گذشته نیز دیدار 
دو تیم در اصفهان با پیروزى 
یک بر صفر ســپاهان همراه 

بود.
برگردیم   

غ  ا سر
ایــن  رونــد 

و  ســپاهان  روزهــاى 
روحیــه اى کــه آنهــا با 
بــرد پنج گله در مشــهد 
گرفتنــد. ســپاهان که 
تا پیش از دیــدار برابر 
سیاه جامگان 21 بار 
دروازه حریفان را 

باز کرده بود، در میدان مشهد 5 گل به ثمر 
رســاند تا بهترین پیروزى این تیم 

در روزى رقم بخــورد که آنها 
موقعیت هــاى پرشــمارى 
بــراى گلزنى ایجــاد کردند 
که فقــط 5 تاى آنهــا به ثمر 

نشســت.اما نکتــه جالبــى که در 
این دیدار وجود داشــت، ایجاد موقعیت هاى گلزنى با
 پاس هاى ساده و در عین حال سرعتى بود که امان تیم 

رضا عنایتى را بریده بود.
البته بخشى از این پیروزى به شرایط این روزهاى سیاه 
جامگان باز مى گردد که براى فرار از سقوط چاره اى جز 
حمله نداشتند و باید به دروازه سپاهان حمله مى کردند 
و همین استراتژى فضاى مناسبى را در اختیار بازیکنان 
سپاهان قرار مى داد، اما به هیچ وجه نمى توان از نظم 
تیمى شــاگردان ابراهیم زاده و برنامه هاى او براى 

استفاده از ضدحمالت سرعتى گذر کرد.
 سپاهان با شناخت خوب از شــرایط این مسابقه به 
زمین آمده بود و حســن جعفرى و ســعید آقایى دو 
مدافع کنارى تیم نیز با اجازه ابراهیم زاده بالفاصله 
در حمالت خود را به سایر بازیکنان اضافه مى کردند.

ابراهیم زاده در تیم ذوب آهن نیز نشان داده بود که چقدر 
تیمش مى تواند در ضدحمالت سریع و خطرناك باشد 
و در دیدار برابر سیاه جامگان بار دیگر این موضوع را به 

اثبات رساند.
ســپاهانى ها که معموال با مشــکل وجود 
بازیکن خالق در تیم خود به خصوص در 
یک ســوم دفاعى حریف مواجه بودند، در 

دیدار برابر ســیاه جامگان با حضور پرتعداد 
بازیکنان در خط تهاجمى گل هایى را به ثمر 

رساندند که بیشتر شبیه گل هاى سالنى بود تا یک 
مسابقه فوتبال.

البته باید همچنان منتظر بازى هاى باقى مانده 

ســپاهان در لیگ برتر باشــیم و ببینیم که برنامه هاى 
ابراهیم زاده مقابل تیم هایى که  عموما براى تساوى 

به زمین مى آیند هم مى تواند به همین خوبى کار 
کند یا خیر؛ سوالى که فردا(جمعه) در دیدار هفته 

بیست و پنجم برابر گسترش فوالد که انگیزه اى براى 
پیروزى صد در صدى در نقش جهان ندارد و تســاوى 
هم براى آنها رضایت بخش خواهد بود، مى تواند تا 

حدودى پاسخ داده شود.
 نکته دیگر در مــورد این دیدار اینســت که 
هواداران ســپاهان همچنان مى توانند با 
حضور در ورزشــگاه نقش جهان حامى و 
یاریگر تیم محبوب خود باشــند.پرتاب 
نارنجک دست ســاز در پایان دیدار دو 
تیم سپاهان و نفت تهران که در هفته 
بیست و ســوم رقابت هاى لیگ برتر 
صورت گرفت، سبب 
شد تا کمیته انضباطى 
رأى به انجام یک بازى 
بدون حضور هــوادار را در 

بى طرف  زمین 
براى طالیى پوشان 

صادر کند.
پــس از صدور 

ایــن حکم، مســؤوالن 
باشــگاه ســپاهان که 
نسبت به حکم صادره 

معترض شــدند و تالش خود را جهت رفع محرومیت 
هواداران ســپاهان از بازى خانگى انجــام دادند تا این 
که کمیته انضباطــى موافقت خود را بــا لغو این حکم 

اعالم کرد.
یــن  ترتیــب دیــدار تیم هاى بد

ســپاهان و گســترش 
فــوالد روز جمعــه و با 
حضور هواداران  ساعت 
15:30در ورزشگاه نقش 
جهان برگزار خواهد 

شد.

نصف جهــان  نقل قول هاى تحقیر آمیز در مورد حضور  منتخبى 
از بازیکنان تیم ملى عربســتان در اللیگا که بــا پرداخت مبالغى 
نجومى میسر شده همچنان ادامه دارد.  اخیر سرمربى تیم لگانس 
اســپانیا اظهارنظر جالبى در خصوص بازیکنان عربستانى اللیگا 

داشته است.
در شرایطى که چند بازیکن عربستانى به عنوان یک قرارداد در نقل 
و انتقاالت نیم فصل راهى تیم هاى اسپانیایى شدند، اما هنوز به 

مقبولیت در فوتبال این کشور نرسیده اند.
 در آخرین اظهارنظرى کــه در خصوص ایــن بازیکنان انجام 
شده، سرمربى تیم فوتبال لگانس اســپانیا به انتقاد از آنها و شیوه 

رسیدنشان به اللیگا پرداخته است. 
گاریتانو درباره ورود این 9 ملى پوش عربستانى گفت:  آنها کیفیت 
الزم را ندارند و اگر این چنین بود، مجبور نمى شدند پول بدهند تا 

حضور در فوتبال سطح باالیى مثل لیگ اسپانیا را تجربه کنند!!

ببرخى رسانه هاى عربستانى هم نوشته اند که پرداخت پول براى 
بازى در اللیگا، بازیکنان عربســتانى را مضحکه فوتبال اسپانیا 

کرده است! 
 باید دید سرنوشت این بازیکنان عربستانى در اسپانیا به کجا خواهد 
رسید. آنها در آستانه جام جهانى براى کسب تجربه و قرار گرفتن 
در فضاى حرفه اى به اسپانیا رفته اند؛ اما در عوض، فرصت بازى 

کردن و قرار گرفتن در شرایط مسابقه را از دست داده اند.

ســرمربى تیم ذوب آهن با انتقاد از جریمه اش بابت انتقاد به داورى به 
مهدى تاج و فدراسیون فوتبال حمله کرد.

بعد از دیدار ســایپا و ذوب آهن در هفته بیســت و ســوم لیگ برتر که
 امیر قلعه نویى سرمربى سبزپوشان اصفهانى توسط اشکان خورشیدى 
داور بازى از زمین اخراج شــد، ایــن مربى در مصاحبــه هایش علیه 

تصمیمات داور موضع گیرى انجام داد. ســرمربى 
ذوب آهن اعالم کرد که بابت 

تکرار اشــتباهات در بازى 
هاى متعدد از خورشیدى 
شکایت مى کند و این 
کار را انجام داد. کمیته 
انضباطى امــا نه تنها 

به شــکایت قلعه نویى 
توجهى نکــرده که راى 

به جریمه 3 میلیون تومانى این 
مربى و تذکر کتبى به او داد.

قلعه نویى در واکنش بــه اتفاقات پیش 
آمده به خبرنگاران گفت:  من واقعا نمى دانم در 

فدراسیون چه خبر است. از آقاى اصفهانیان رییس 
کمیته داوران سوال دارم؛ چرا شما هیچ عکس العملى به 

اشتباهات داورتان نشان ندادید؟ مگر ما اسناد و مدارك مان 
براى پیگیرى ارســال نکردیم؟ ما که فیلم هم فرستادیم؛ اما شما 

چه کردید؟ هفته بعد به اشکان خورشــیدى دوباره قضاوت دادید. حتما 
پاداش کارش بوده است؛ اصال قضاوت دربى را هم به این داور مى دادید 

تا خیال همه راحت شود. 
و انضباطى شــکایت وى ادامه داد:  من به کمیته اخالق 
نشــد. واقعا از این کردم؛ اما هیچ رســیدگى انجام 
نیم فصــل اول هم رفتارها متعجب هســتم. ما 

هایــى  داشــتیم؛ اما هرگز باخــت 
دربــاره داورى حرف 
نــزدم و اعتراضى نکردم. 
اما وقتى مى بینم یک داور در 
بازى با پدیده، سپاهان و سایپا 
اشــتباهات را تکرار مى کند، برایم 

شک و شبهه ایجاد مى شود.»
سرمربى ذوب آهن در بخش دیگرى از حرف هایش بیان کرد:  با 
همه این ها برایم جالب اســت که به شکایت ما رسیدگى نمى کنند، 
اما آقایان راى مى دهند و عــالوه بر تذکر کتبى مرا جریمه مى کنند.
 این ها خنده دار است. براى مربیان و بازیکنان سریعا حکم مى دهند؛ 

اما شکایت هاى ما را اصال نمى بینند و رسیدگى نمى کنند. 
قلعه نویى افزود:  من براى فدراســیون مهدى تاج متاسفم. انگار 
روســاى کمیته هاى این فدراســیون هم مثل خود تاج هستند و 
احقاق حق نمى کنند. به جاى اینکه به شکایت ما رسیدگى کنند، 
فقط جریمه مى کنند. واقعا اگر در فدراسیون مشکل مالى دارند، 
بگویند تا ما بیاییم و کمک مالى انجام دهیم. با پول هاى کمیته 

انضباطى و جریمه نمى شود فدراسیون را چرخاند. 
 وى در پایان گفت:  البته خــوب که فکر مى کنم مى فهمم از 
این فدراسیون نباید هم توقع بیشتر از این داشت. اینکه از تاج 
و همکارانش توقع عدالت داشته باشیم، عجیب است. شاید 
من توقعم زیاد است. اینکه این آدم و فدراسیونش عدالت 

را برقرار کنند، بعید است. 

تصمیمات داور موضع گیرىانجام داد. ســرمربى
ذوب آهن اعالم کرد که بابت 

تکرار اشــتباهات در بازى 
هاى متعدد از خورشیدى 
شکایت مى کند و این 
کار را انجام داد. کمیته 
انضباطى امــا نه تنها 

به شــکایت قلعه نویى 
توجهى نکــرده که راى 

داوران سوال دارم؛ چرا شما هیچ عکس العملى به کمیته
اشتباهات داورتان نشان ندادید؟ مگر ما اسناد و مدارك مان
ام براى پیگیرىارســال نکردیم؟ ما که فیلم هم فرستادیم؛
چه کردید؟ هفته بعد به اشکان خورشــیدى دوباره قضاوتد
پاداش کارش بوده است؛ اصال قضاوت دربى را هم به این داو

تا خیال همه راحت شود.
و انضباطىوى ادامه داد:  من به کمیته اخالق
نشــد. وکردم؛ اما هیچ رســیدگى انجام 
نیم فصــرفتارها متعجب هســتم. ما 

هایــى  داشــتیمباخــت 
دربــاره داو
نــزدم و اعتراض

بینم یک اما وقتى مى
بازى با پدیده، سپاه
اشــتباهات را تکرار مى
شک و شبهه ایجاد مى شود.»

سرمربى ذوب آهن در بخش دیگرى از حرف هایش بی
همه این ها برایم جالب اســت که به شکایت ما رسیدگى
اما آقایان راى مى دهند و عــالوه بر تذکر کتبى مرا جریمه
 این ها خنده دار است. براى مربیان و بازیکنان سریعا حکم
اما شکایت هاى ما را اصال نمى بینند و رسیدگى نمى کنند
قلعه نویى افزود:  من براى فدراســیون مهدى تاج متا

تاج روســاىکمیته هاى این فدراســیون هم مثلخود
احقاق حقنمىکنند. به جاى اینکه به شکایت ما رسید
فقط جریمه مى کنند. واقعا اگر در فدراسیون مشکلم
و کمک مالى انجام دهیم. با پول ه بگویند تا ما بیاییم
انضباطى و جریمه نمى شود فدراسیون را چرخاند. 
وى در پایان گفت:  البته خــوب که فکر مى کنم م
ا این فدراسیون نباید هم توقع بیشتر از این داشت.
همکارانش توقع عدالت داشته باشیم، عجیبا و
من توقعم زیاد است. اینکه این آدم و فدراسیون

را برقرار کنند، بعید است. 

تا دیروز و یک روز باقى مانده تا آغاز دربى 86 اعتراض ها به انتخاب 
علیرضا فغانى از سوى هواداران دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
در فضاى مجــازى افزایش یافته اســت. هــواداران هر دو تیم 
نسبت به قضاوت فغانى در آخرین دربى معترضند و هر دو طرف 
معتقدند که او به سود طرف مقابل سوت مى زند! تاسف آور این که 
هواداران هر دو تیم در صفحات و کانال هاى هوادارى استقالل و 
پرسپولیس تهدید کرده اند که در صورت اشتباه تیم داورى علیه 
تیم شان، در مقابل چشمان اینفانتینو رئیس فیفا علیه فغانى شعار

 خواهنــد داد. امــا ایــن اعتراضــات دقیقــا بــه کــدام 
صحنه هــاى دربــى 84 برمى گــردد و چقــدر درســت

 است؟
فغانى قضاوت دربى 84 را که 3-2 به ســود استقالل تمام شد بر 
عهده داشت. پرسپولیسى ها مدعى اند که او تا دقیقه 30 آن بازى 
باید رابسون جانواریو مدافع اســتقالل را اخراج مى کرد اما از این 
کار چشم پوشى کرد. بازى در این دقایق 2-1 به سود استقالل بود 
و اگر فغانى جانواریو را اخراج مى کرد شاید استقالل نمى توانست 

گل سوم را هم بزند.

اعتراض استقاللى ها هم به دقایق پایانى بازى مربوط است. 
جایى که فغانى خطاى مسلم ســیدجالل حسینى در 

صحنه گل دوم پرسپولیس را ندید و این گل را صحیح 
اعالم کرد. فغانى بعد از ســوت پایــان بازى هم 

مهدى رحمتى را اخراج کرد تا هواداران استقالل 
عصبانى شوند. اســتقاللى ها مدعى بودند که 

جالل حســینى هم به انــدازه رحمتى در 
درگیرى ها مقصر بود و باید اخراج مى شد!

در هر صورت به نظر مى رسد هواداران دو 
تیم همچنان احساسى عمل مى کنند 

و فقــط با یــادآورى یک صحنه 
خاص، قصد دارند فغانى را متهم 
به جانبدارى از تیــم مقابل کنند 
اما واقعیت این است که فغانى در 

4 دربى گذشــته قضاوت هاى خوبى 
داشــته و صرفا بــه خاطر یک اشــتباه 

نمى توان او را متهم به قضاوت جانبدارانه کرد.

 

 

فغانى تهدید شد

پایه خنده در حد اللیگا!

عذرخواهى آقاى شهردار
شهردار بابلسر پس از پخش اظهاراتش درباره مدافع استقالل 

از هواداران این تیم عذرخواهى کرد.
 ســید مرتضى شفیعى شــهردار بابلســر در خصوص پخش 
شــدن فیلم اظهاراتش در رابطه با مصدومیت پادوانى مدافع 
اســتقالل گفت: پیرو صحبت هایم در جشــنواره گل و گیاه، 
باید بگویم روح ورزش، پهوانى و مودت اســت. صحبت هایى 

که انجام دادم صرفا در حالت شــوخى و جهت تلطیف شدن 
فضاى جلسه بود و قصد جسارت به هیچ ورزشکار یا تیم خاصى

 نداشتم.
وى افزود: اگر چنانچه مطلب بنده براى کســى ســوءتفاهم 
ایجاد کــرده، عذرخواهى مى کنم، به خصــوص از طرفداران 

واقعى استقالل.

به گزارش تسنیم شهردار بابلســر گفته بود شکستگى گردن 
پادوانى به دلیل این بود که به جایگاه پرســپولیس در باالى 
جدول نگاه مى کرد. مدافع برزیلى استقالل در بازى با فوالد 

ناحیه گردن دچار شکســتگىخوزستان از 
 شد.

 

قایق پایانى بازى مربوط است.
م ســیدجالل حسینى در 

دید و این گل را صحیح 
تپایــان بازى هم 

هواداران استقالل 
ا مدعى بودند که
ازه رحمتى در 

راج مى شد!
هواداران دو 

مى کنند 
حنه
تهم

کنند 
ى در 

ى خوبى 
ک اشــتباه 

ت جانبدارانه کرد.

ب بنده براى کســى ســوءتفاهم 
ى کنم، به خصــوص از طرفداران 

ناحیه گردن دچار شکســتگىخوزستان از 
 شد.
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محققان با بررسى انواع متفاوت شــوخ طبعى و بذله گویى به این 
نتیجه رســیدند که برخالف باور عموم، افرادى کــه در مورد خود 
جوك هاى خنده دار مى گویند و به نوعى خود را دســت مى اندازند، 
افســرده و یا داراى عزت نفس پایین نیستند، درحقیقت آنها شادتر و 

اجتماعى تر از دیگر افراد جامعه هستند.
این محققان مى گویند که تمایل به جوك گفتن در مورد خود، نشان دهنده 

ابعاد روحى بهتر مانند شادى و همچنین اجتماعى بودن فرد است. به عبارت دیگر، این نوع 
بذله گویى که فرد خود را هدف مى گیرد، عالمت این است که او شادتر است و بیش از هر 

فرد دیگر، با دیگر افراد جامعه، سازگارى از خود نشان داده و مى تواند دوست هاى بیشترى داشته باشد.
وابسته، فرد در واقع چهار نوع بذله گویى همچون وابســته، تهاجمى، خود ارتقایى و خودتخریبى وجود دارد. در بذله گویى 

دارد و به طور کل لطیفه هایى مى گوید که باعث تقویت کردن پیوندهاى اجتماعى مى شود. چنین شخصى معموًال رفتارهاى خیرخواهانه اى 
اشــاره دارد و محققــان تصور مهربان و با تواضع و صادق است. از طرفى دیگر، شوخى هایى که عالمت خودارتقایى است، به حفظ چشم انداز طنزآمیز در شرایط نامساعد 

مى کردند افرادى که از طنزهاى خودارتقایى استفاده مى کنند، روى هم رفته از حال روحى بهترى برخوردار هستند اما در کمال تعجب متوجه شدند بذله گوهاى خودتخریب، شادتر از 
دیگران هستند. البته هر دو گروه مى توانند خشم خود را به خوبى کنترل و مدیریت کنند. در ضمن افرادى که دست به شوخى هاى تهاجمى مى زنند معموًال در موقعیت هاى مختلف، 

به سرعت عصبانى مى شوند.

اگر شما هم شرایطى را که در ادامه آورده ایم، تجربه مى کنید، 
بعید نیست که زودتر از همساالنتان، دچار کاهش شنوایى 

شوید.

فشارخون تان باالست؟
ابتال به دیابت، فشارخون باال و افزایش کلسترول خون، به 
تک تک اجزاى بدن تان آسیب مى زند و قطعاً گوش هاى شما 
هم از این قاعده مستثنى نیســتند. بررسى هاى انجام شده، 
حاکى از این است که دیابتى ها، دوبرابر دیگران در معرض 
مشــکالت شــنوایى قرار دارند و افرادى که به مشکالت 
مربوط به فشارخون دچار هستند، هم به  علت درست جریان 
پیدانکردن خــون در بافت ها و اندام هاى بدن شــان، دچار 
مشکالت جدى سالمت شــده و شنوایى شان هم کاهش 

پیدا مى کند.

موهاى تان را با سشوار خشک مى کنید؟
عادت دارید هر روز موهاى تان را با سشوار خشک و مرتبط 
کنید؟ یا اینکه به  دلیل شغلتان، مدام در معرض صداى سشوار 
قرار دارید؟ همین صداى به ظاهر مالیم اما ممتد، مى تواند 
به سالمت گوش هاى شما آسیب بزند. به گفته متخصصان، 
هرچه بیشــتر و در زمان طوالنى ترى سراغ این ابزار بروید، 
احتمال آســیب دیدن گوش هاى تان هم بیشــتر مى  شود. 
البته از آنجا که این وســیله، به شــکل تدریجى و آرام آرام 
گوش هاى تان را کم توان مى کند، ممکن است تا مدت ها به 

تأثیر مخرب آن در شنوایى تان پى نبرید.

در اتومبیلتان، سیستم صوتى دارید؟
عاشــق رانندگى با صداى بلند موســیقى هســتید؟ وقت 
پیاده روى، هدفون را در گوشتان مى گذارید و با صداى بلند 
موسیقى، خودتان را به تندتردویدن وامى دارید؟ متخصصان 
مى گویند همین عــادات لذت بخش، مى توانند شــما را در 
میانسالى، کم شنوا کنند. به گفته آنها، شنیدن موسیقى بلند و 
استفاده مداوم از هدفون، به سالمت گوش ها آسیب مى زند.

دارو، همراه همیشگى تان است؟
به بیمارى سختى چون سرطان دچار شــده اید و مجبورید 
شیمى درمانى کنید؟ درد مزمنى شما را گرفتار کرده و مدام 
مسکن مى خورید؟ عفونتى ناشناخته به بدنتان حمله کرده و 
مدت هاست که آنتى بیوتیک مى خورید؟ بیمارى قلبى دارید 
و از داروهاى رقیق کننده خون یا آسپیرین استفاده مى کنید؟ 
قرارداشتن در هر یک از این وضعیت ها مى تواند به سالمت 
گوش هاى شما آسیب بزند. متخصصان مى گویند کسانى 
که هر یک از این داروها را بــراى دوره اى طوالنى مصرف 

مى کنند، بیشتر به اختالالت شنوایى دچار مى شوند.

به شدت تب دارید؟
تب باال، یکى از دالیل شایع ابتال به مشکالت شنوایى است. 
وقتى دماى بدنتان از اندازه طبیعــى اش باالتر مى رود و به 
شکل غیرقابل کنترلى باال مى ماند، گوش هاى تان در معرض 

آسیب جدى قرار مى گیرند.
 اختالل در رسیدن اکسیژن به این عضو از بدن و محرومیت 
اعصاب ناحیه گوش از اکسیژن، حتى اگر براى مدت بسیار 
ناچیزى اتفاق بیافتد، به گوش ها آســیبى جبــران ناپذیر 

مى زند.

هر روز به باشگاه ورزشى مى روید؟
ورزش کردن، بدن شما را از هزار و یک آسیب دور مى کند. 
کمتر کسى است که در این مورد، تردید داشته باشد. اما اگر 
محلى که براى ورزش کردن انتخاب کرده اید، یک باشگاه 
پر سر و صداست که از هر گوشه اش، صداى بلند موسیقى 
مى آید، احتمال آســیب دیدن گوش هاى تان، کم نیست. به 
گفته متخصصان، قرارگرفتن در معــرض آلودگى صوتى 

مى تواند قدرت شنوایى را کاهش دهد.

مطالعات علمى نشان داده اند که اگر 18 تا 20 درصد 
از کل کالرى هاى مصرفى روزانه را فندق هاى خام و 
کامل تشکیل بدهند، مزایاى زیادى به افراد مبتال به 

کلسترول خون باال مى رسد
فندق اگر چه کالرى باالیــى دارد اما حاوى مجموعه 
کامل و گســترده اى مواد مغذى مهم و چربى هاى 

سالم است.
در واقع، میزان کلســترول تام، کلسترول LDL و 
ترى گلیســیرید با پیروى از این رژیم غذایى کاهش 

مى یابد.
همچنین، ســالمت شــریان هاى اصلــى خون و 
نشــانگرهاى التهابى در خون نیز با پیروى از همین 

رژیم غذایى، وضعیت بهترى پیدا مى کنند.

 مواد مغذى و میزان کالرى فندق
فندق حــاوى مجموعه کامل و گســترده اى از مواد 
مغذى مهم و چربى هاى ســالم است، اگرچه کالرى 

زیادى هم دارد.
اطالعــات تغذیه اى مربوط به هر وعــده مصرفى از 
فندق (برابر با 28 گرم یا 20 عدد مغز فندق کامل) به 

ترتیب زیر هستند.
کالرى: 176

کل چربى: 17 گرم
پروتئین: 4/2 گرم

فیبر: 2/7گرم
 ،B6 فندق همچنین حاوى مقادیر مناسبى از ویتامین

فوالت، فسفر، پتاسیم و زینک (روى) است.
به عالوه، فندق مقدار زیادى از چربى هاى غیراشباع 
تک زنجیره اى و چندزنجیره اى را به بدن مى رســاند 
و همچنین مقادیر مناســبى را از امگا6 و امگا9 مانند 

اسید اولیک.
با این  حال، فندق حاوى اسید فیتیک است که در روند 
جذب بعضى از مواد معدنى مانند آهن و زینک (روى) 

تداخل ایجاد مى کند.
مهمترین آنتى اکســیدان هایى کــه در فندق وجود 
دارند، ترکیبات فنولیک هســتند که نقش مثبت آنها 
در راستاى کاهش کلسترول خون و کاهش التهاب در 
بدن به اثبات رسیده است. این ترکیبات مى توانند براى 
سالمت قلب نیز مفید باشند و از بدن در مقابل ابتال به 

سرطان محافظت کنند.
توجه داشــته باشــید که بخــش قابــل توجهى از 
آنتى اکســیدان هاى موجود در فندق، در پوست روى 
مغز آن قرار دارند. به همین دلیل است که متخصصان 
مى گویند فندق را به صورت خام و کامل مصرف کنید 

و پوست روى مغزش را دور نریزید. 

 تقویت سالمت قلب
خرماى سیاه داراى آنتى اکســیدان بوده و با جلوگیرى 
از انســداد عروق، از بروز بیمارى هاى قلبى پیشگیرى 
مى کند. این آنتى اکسیدان ها مى توانند به برطرف کردن 
کلسترول ها از ســلول هاى عروقى کمک کنند. ضمنًا 
خرما سرشار از ماده اى به نام ایزوفالون است که معلوم 

شده مى تواند ریسک بیمارى هاى قلبى را کاهش دهد.

 روشن کردن پوست
اگر پوست شما بهترین جلوه  
خــودش را نــدارد، پس باید 
ویتامین C بیشترى مصرف 
کنید که عامل روشــن شدن 
پوست اســت و فرآیند پیرى 
را به تأخیــر مى اندازد و چین  
و چروك هــاى ســطحى را 
برطرف مى کند؛ خرماى سیاه 

سرشار از ویتامین C است.

 تقویت و سالمت استخوان ها
وقتى به غذاهاى مفید براى ســالمت اســتخوان ها فکر مى کنیم، معموًال یاد شیر 
مى افتیم. اما شــیر، تنها یکى از منابع مواد معدنى ضرورى براى استخوان هاست. 
خرما منیزیم، سلنیوم، منگنز و مس دارد که باعث مى شود غذاى بسیار خوبى براى 
تقویت استخوان ها باشد. حفظ قدرت اســتخوان ها مهم است. اگر به فکر سالمتى 
استخوان هایتان نباشید، در معرض پوکى استخوان قرار خواهید گرفت که مى تواند 
به طور جدى، کیفیت زندگى تان را تحت تأثیر قرار دهد، اما خوشبختانه مى توانید با 

تغذیه  درست از آن پیشگیرى کنید.
  افزایش هوش

دوست دارید باهوش تر شوید؟ پس باید بیشتر خرما بخورید. زیرا خرما مى تواند با التهاب 
در مغز مبارزه کرده، از شما در برابر استرس اکسیداتیو محافظت کند، عملکرد ادراکى تان 
را افزایش داده و ریسک ابتال به بیمارى هاى نورودژنراتیو مانند آلزایمر و پارکینسون را 
کاهش دهد. مغز ما یک اندام حیاتى است که با وجود قدرت فراوانى که دارد به کمک ما 

نیاز دارد، پس با خوردن خرماى بیشتر از مغزتان حمایت کنید.

 کمک به گوارش
تقریبًا همه  ما گهگاه دچار مشکالتى در گوارشمان مى شــویم که حتى ممکن است کارمان را به 
پزشک و بیمارستان بکشاند. بدهضمى، یکى از شــایع ترین دالیل مراجعه ى ما به پزشکان است. 
بدهضمى چه خفیف باشد و چه شدید، مى تواند تأثیرات مخربى بر زندگى ما بگذارد. بدهضمى تا 
حدود زیادى به علت تغذیه  نادرســت به وجود مى آید. خرماى سیاه به بهبود گوارش کمک زیادى 
مى کند چون حاوى مقدار زیادى فیبر غذایى بوده که نقش مهمى در انتقال غذا در سیستم گوارش 

دارد.

با خرما جــوان بمانید
سالمت قلب چیزى است که هیچکس نباید آن را نادیده بگیرد. در ایران 
بیمارى قلبى کشنده ترین بیمارى است. پس باید چشم هاى خود را باز 
کنیم و با خوردن غذاهاى مفیدتر براى سالمت قلب، جزو این قربانى ها 

نباشیم.کمتر کسى پیدا مى شود که خرما دوست نداشته باشد. اما اگر 
شما جزو معدود افرادى هستید که خرما دوست ندارید، در این مطلب 
چند دلیل قانع کننده برایتان داریم تا در مورد این خوراکى شگفت انگیز 

تجدیدنظر کنید.
خرما سرشار از آنتى اکسیدان هاى قوى بوده و در عین حال بسیار کم 

کالرى است. در ادامه به برخى از خواص آن اشاره مى کنیم.

  درمان آلرژى
یکى از فواید خرماى سیاه که کمتر در 
مورد آن گفته شده، توانایى آن در درمان 
آلرژى است. خرما سولفور زیادى دارد. 
اگر با آلرژى فصلى در جدال هســتید، 
بیشتر خرماى ســیاه بخورید تا ریسک 

واکنش هاى آلرژیکى تان کمتر شود.

 کمک به پیشگیرى از برخى سرطان ها
همه  ما از سرطان مى ترسیم، اما در میان ما افراد زیادى هستند که براى پیشگیرى از ابتال 
به سرطان اقدامات مفیدى انجام مى دهند. هر چند پیشگیرى خاصى وجود ندارد که 100 
در صد تضمین کند دچار سرطان نخواهیم شد، اما کارهایى وجود دارد که ریسک سرطان 

را کاهش مى دهد و خوردن خرما، یکى از آنهاست.

 کمک به افزایش وزن
دوســت دارید کمى وزن اضافه کنید؟ خرماى ســیاه 
کمکتان مى کند تا به روش سالمى وزن اضافه کنید چون 

ویتامین، پروتئین و قند دارد.

  افزایش سطح انرژى
صخره نوردهاى حرفه اى که خوب مى دانند 
قرار اســت چه کار کنند، همیشــه با خود 
کشــمش و خرما دارند زیرا ایــن میوه هاى 
خشک شده، راهى شگفت انگیز براى افزایش 

سطح انرژى هستند.
 ضمناً خرماى سیاه سرشار از قندهاى طبیعى 
مانند فروکتوز، گلوکز و ســاکاروز همراه با 
کربوهیدرات هاى ترکیبى اســت که انرژى 

فورى را براى ما تأمین مى کنند.

عواملى که 
شنوایى تان را
 هر روز کمتر مى کنند

خواص بى نظیر فندق

ه گویى به این 
در مورد خود  ــه
ســت مى اندازند، 
شادتر و قیقت آنها

 موردخود، نشان دهنده 
است. به عبارت دیگر، این نوع  ودنفرد
ن است که او شادتر استو بیش از هر 

ن داده و مى تواند دوست هاى بیشترى داشته باشد.
ارتقایىو خودتخریبى وجود دارد. در بذله گویى  خود وابسته، فرد اجمى،

چنین شخصى معموًال رفتارهاى خیرخواهانه اى  دارد و به طور کل ى اجتماعىمى شود.

اگر ش
بعید
شوی

 ه

افراد بذله گو  
اعتماد به نفس باالترى

 دارند
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جســد مردى که چاقوى قاتل در قلبش جــا مانده بود، 
در یک پروژه در حال ســاخت در خیابان کوهک تهران 

کشف شد.
ساعت 12و48دقیقه ظهر روز دوشنبه مأموران کالنترى 
141 شهرك گلستان در تماس با بازپرس کشیک قتل 
پایتخت اعالم کردند مرد 45 ساله اى در اتاقک یک برج 
در حال ســاخت در خیابان کوهک به قتل رسیده است. 
دقایقى بعد از اعالم این خبر، محسن مدیرروستا، بازپرس 
ویژه قتل پایتخت به همراه اکیپ تشخیص هویت آگاهى 
در صحنه جرم حاضر شده و مشغول تحقیقات درباره این 

پرونده شدند.
با حضور تیم جنایى در محل حادثه مشاهده شد مرد 45 
ساله افغانســتانى با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده و 
قاتل چاقو را روى بدن مقتول (قلــب) فرو کرده و پس 
از قتل متوارى شده است. یکى از کارگرانى که در محل 
حادثه حضور داشت در اظهارات اولیه به کارآگاهان گفت: 

«مقتول و قاتل با هم اختالف داشتند و از حدود سه ماه 
قبل در این پروژه ساختمانى مشغول به کار شده اند، من 
متوجه اختالف بین آنها شدم و با میانجیگرى به اختالف 
آنها پایان دادم تا اینکه صاحبکار متوجه عدم حضور این 
دو کارگر افغانستانى در زمان کار شد، به اتاقک نگهبانى 
که اســتراحت مى کردند، مراجعت کرد و در آنجا با جسد 

غرق در خون مقتول در حالى که چاقو در بدنش فرو رفته 
بود، مواجه شد، همچنین اثرى از کارگر افغانستانى دیگر 

نبود و وى متوارى شده بود.» 
در نهایت با دســتور بازپرس امور جنایى تهران جســد 
مقتول براى بررسى بیشتر به پزشکى قانونى منتقل شد و 

تحقیقات درباره بازداشت متهم فرارى ادامه دارد.

فرمانــده انتظامى اســتان بوشــهر گفــت: با تالش 
کارآگاهــان پلیــس آگاهــى اســتان فــردى که با 
همراهى شــخصى دیگر پیرمرد 67 ساله اى را به قتل 
رسانده و متوارى شــده بودند، شناســایى و دستگیر 

شدند.
سردار  خلیل واعظى گفت: نیمه هاى شب 24 دى ماه 
دو نفر به قصد سرقت وارد شرکتى در محله «تنگک» 
بوشهر مى شوند. سارقان پس از درگیرى با نگهبان 67 
ساله شرکت به هویت «ب، ن» با ضربات متعدد چوب 
و چاقو وى را به قتل رســانده پس از ســرقت مقدارى 
وجه نقد و خودروى مقتول از پارکینگ شرکت متوارى 

مى شوند. 
فرمانده انتظامى اســتان بوشــهر اظهار کرد: با حضور 
کارآگاهان پلیس آگاهى و افسران کشف جرم تحقیقات 
میدانــى و اقدامات ویژه پلیســى در دســتور کار قرار 
گرفت. وى تصریح کرد: از آنجا که متهمان هیچگونه 
ردى از خــود در محل حادثــه به جا نگذاشــته بودند 
کارآگاهــان پلیــس با تعریــف فرضیه هــاى متعدد 
موفق شدند نشانه هایى از عامالن حادثه را جمع آورى 

کنند.
به گفته این مقام ارشد پلیس روز سه شنبه  در خروجى 
شهر بوشهر کارآگاهان به فردى که احتمال مى دادند 
یکى از متهمان حادثه قتل باشــد مظنون شدند، وى را 
تحت نظر گرفتند و در شهرســتان تنگستان دستگیر 

کردند. 
وى با بیــان اینکه با ادامه تحقیقــات در پلیس آگاهى 
فرد دســتگیر شــده ضمن اعتراف به مشــارکت در 
سرقت و قتل، همدست دیگرش را نیز معرفى کرد که 
وى نیز در یک عملیات پلیسى در شهر بوشهر دستگیر 

شد. 
سردار واعظى اظهار کرد: متهمان دستگیر شده که 17 
و 31 سال ســن دارند با اعتراف به بزه ارتکابى، انگیزه 

خود را سرقت اعالم کردند.

«فرشاد» یک دستگاه پخش DVD به «شاهین» فروخته 
اما شاهین پول خرید دستگاه را به فرشاد نداده بود و به همین 

دلیل بین فرشاد و شاهین اختالف پیش آمده بود...
ساعت 5 صبح ششم اسفند ماه سال جارى، مأموران کالنترى 
140 باغ فیض در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم 
کردند مرد جوانى در یک درگیرى مجروح شده و پس از انتقال 
به بیمارستان پیامبران به علت شدت جراحات، جان خود را از 

دست داده است.
دقایقى بعد از اعالم این خبر سجاد منافى آذر، بازپرس کشیک 
قتل پایتخت به همراه اکیپ تشخیص آگاهى در بیمارستان 

حاضر شده و مشغول تحقیقات درباره مرگ این جوان شدند.
بررسى اولیه نشان داد فرشاد (مقتول) 36 ساله  سن دارد، وى 
ساعت 22و20دقیقه پنجم اسفند سال جارى با دو نفر ناشناس 
در پارك باهنر واقــع در بزرگراه اشــرفى اصفهانى درگیر و 
ضرباتى روى سر وى وارد شده است، در نهایت پس از متوارى 
شدن متهمان، فرشاد به بیمارستان منتقل شده اما بر اثر شدت 

جراحات جان خودش را از دست داده بود.
با دستور سجاد منافى آذر، بازپرس کشیک قتل پایتخت، جسد 
مقتول براى بررسى بیشتر به پزشکى قانونى منتقل و تحقیقات 
براى بازداشت متهم فرارى آغاز شد و کارآگاهان، مرد جوانى 

به نام «پرویز» را درباره این پرونده بازداشت کردند.
پرویز که پیش از ظهر روز ســه شنبه به دادسراى امور جنایى 
تهران منتقل شده بود، در اظهاراتش با رد هرگونه دخالت در 
قتل فرشاد، به بازپرس گفت: «من کارگر فضاى سبز شهردارى 

هستم و حدود پنج سال پیش با فرشاد دوست شدم، فرشاد با 
مردى به نام «اشکان» دوست بود و اشــکان برادرى به نام 
شاهین داشت، فرشاد یک دستگاه پخش DVD به شاهین 
فروخته اما شاهین پول خرید دستگاه را به فرشاد نداده بود و به 
همین دلیل بین فرشاد و شاهین اختالف پیش آمده بود، ظاهراً 

روز حادثه نیز فرشاد، شاهین و اشکان با هم قرار داشتند.»
وى ادامه داد: «شب حادثه با تلفن  همراه فرشاد تماس گرفتم 
که شخص دیگرى به نام «امیر» پاسخ تلفن را داد و زمانى که 
از او پرسیدم تلفن  همراه فرشاد دست تو چه مى کند مدعى شد 
اشکان و شاهین با فرشاد درگیر شــده و با جسم سخت او را 
مجروح کرده اند و فرشاد به علت شدت جراحات در بیمارستان 
جان باخته است، امیر مى گفت خودروى مقتول دست او است 
که من به بیمارستان رفتم و فهمیدم قضیه مرگ فرشاد صحت 
دارد، ســپس مجدداً با امیر تماس گرفتم و از وى خواســتم 
خودروى فرشاد را به من بدهد تا خودرو را به خانواده امیر بدهم 

و سرانجام امیر خودروى فرشاد را نزد من آورد.»
پرویز در ادامه اظهاراتش به بازپرس گفت: «با خانواده فرشاد 
تماس گرفتم و گفتم مى خواهم خودرو را به خانه آنها ببرم که 
در ابتدا پاسخگو نبودند و بعد از تماس دوباره قرار شد خودروى 
مقتول را به منزلش ببرم و بــه خانواده اش تحویل بدهم، من 
خودروى فرشــاد را به مقابل در خانه اش بردم و آنجا توسط 

پلیس بازداشت شدم.»
متهم پس از این اظهارات در اختیار مأموران اداره آگاهى قرار 

گرفت و تحقیقات براى بازداشت سایر متهمان ادامه دارد.

 سخنگوى آتش نشانى تهران گفت: راننده جوان خودروى کامیونت صبح روز چهارشنبه 
در جاده دماوند بر اثر تصادف جان خودش را از دست داد.

جالل ملکى با بیان اینکه این حادثه ساعت 7و24 دقیقه صبح روز چهارشنبه به سامانه 125 
اعالم شد و بالفاصله دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند، افزود: آتش نشانان با حضور 
در محل مشاهده کردند که یک دستگاه کامیونت ایسوزو یخچال دار به دلیل نامشخصى 

با عقب یک دستگاه کامیون بنز 
برخورد کرده اســت. وى ادامه 
داد: زمانــى که آتش نشــانان به 
محل حادثه رسیدند راننده جوان 
(45 ســاله) کامیونت داخل اتاق 
ویران شده خودرویش محبوس 
و گرفتار شــده بود، آتش نشانان 
ایمن ســازى هاى الزم را انجام 
دادند و با تجهیزات هیدرولیکى که 
در اختیار داشتند قطعات را برش 
دادند و فرد را خارج کردند. ملکى 
گفت: با تأیید عوامــل اورژانس 
مشخص شد که متأسفانه راننده 
کامیونت به دلیل جراحات وارده 

جان خود را از دست داده است.

زن جوان زرندى باسقوط در اعماق چاه جان سالم به در برد.
 صبح روز چهارشنبه خبر سقوط مشــکوك زن جوانى به داخل چاه عمیق به آتش 
نشانى شهرستان زرند کرمان اعالم شــد. بالفاصله آتش نشانان به محل حادثه 
رفتند و مشخص شد زن 34 ساله به داخل چاه عمیق داخل حیاط خانه اش  سقوط 
کرده است. سرانجام با حضور پلیس و آغاز عملیات، آتش نشانان موفق شدند این 
زن را از داخل چاه به عمق بیش از 30 متر خارج کنند. زن جوان که به طور معجزه 
آسا زنده از داخل چاه خارج شده بود، ادعا کرد به علت بى احتیاطى، چاه کنار حیاط را 
ندیده و به داخل آن سقوط کرده است. این زن براى درمان بیشتر تحویل اورژانس

 شد.  

فرمانده انتظامى استان خوزستان از شناسایى و دستگیرى عامل آتش سوزى یک 
دستگاه عابربانک صادرات در شهرستان آبادان خبر داد.

 سردار حیدر عباس زاده گفت: درپى وقوع یک فقره آتش سوزى عمدى یک دستگاه 
عابربانک صادرات خیابان طیب آبادان موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس 
آن شهرستان قرار گرفت. وى افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصى و 
اطالعاتى فرد خاطى را شناســایى و پس از هماهنگى با مرجع قضائى عامل آتش 
سوزى به هویت «ع - ز» را دریک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش محاصره و 
دستگیر کردند. سردار عباس زاده  تصریح کرد: متهم دستگیر شده درتحقیقات پلیس 

به جرم خود اعتراف کرد.

رئیس کالنترى 135 آزادى تهران از دستگیرى ســه برادر که در سایت دیوار اقدام به 
زورگیرى مى کردند، خبر داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ مجتبى 
شمس بیرانوند اظهار کرد: این سه برادر طعمه خود را از سایت دیوار انتخاب مى کردند و 
پس از حضور در قرار به بهانه معامله خودرو در دفترخانه سوار بر خودرو شاکى مى شدند. 
وى افزود: در طول مسیر خودروى همدست آنان جلویشان را مى گرفت و با تهدید چاقو و 
ضرب و شتم، او را سوار بر خودرو خودشان مى کردند. رئیس کالنترى 135 آزادى افزود: 
آنها طعمه را با چاقو تهدید مى کردند که رمز کارت را بدهد تا با دستگاه پوزى که دارند 
حسابش را خالى کنند. سرهنگ شمس بیرانوند گفت: این سه زورگیر با سرعت عمل و 

تیراندازى مأموران در شهرك آپادانا دستگیر شدند.

انفجار مین به جاى مانده از دوران جنگ تحمیلى، موجب زخمى شدن چهار عضو 
یک خانواده در بخش فتح المبین شوش در شمال خوزستان شد.

بخشدار فتح المبین شوش با بیان اینکه این حادثه تلفات جانى نداشته اظهارکرد: 
اعضاى این خانواده چهار نفره که ســاکن کوى ابوذر شهر شوش هستند ظهر روز 
سه شنبه به قصد تفریح عازم بخش فتح المبین در غرب رودخانه کرخه شدند که 
هنگام توقف خودرو پیکان وانت زیر یک درخت، چرخ هاى عقب خودرو روى مین 
رفت و منهدم شد. سید جمیل موسوى با بیان اینکه پدرخانواده در این پیکان وانت 
دست فروشى مى کرده افزود: این انفجار ساعت 13و43 دقیقه سه شنبه و در بین 

روستاهاى مالحه و زعن در20 کیلومترى شهرشوش رخ داد.
رئیس فوریت هاى پزشکى اورژانس 115شــوش نیز گفت: مصدومان این حادثه 
توسط اورژانس 115به بیمارستان نظام مافى شوش منتقل شدند. على مقدمیان 
افزود: حال عمومى اعضاى این خانواده شامل پدر 31 ساله، مادر 28 ساله، دختر بچه 

چهارساله و پسر بچه دو ساله رضایت بخش است.

فرار برادرها پس از مالقات مرگبار در پارك

 رئیس کل دادگسترى استان تهران در مورد حمله به دادیار 
اجراى احکام کیفرى مجتمع قضائى شهید مطهرى تهران 
گفت: فرد ضارب دستگیر شده و پیگیرى هاى قضائى در 
ارتباط با جنایتى که از ناحیه این فرد رخ داده، در دست اقدام 
است. غالمحسین اسماعیلى اظهار کرد: متأسفانه یکى از 
همکاران خانم شاغل در اجراى احکام دادسراى ما توسط 
یکى از اصحاب پرونده مورد ایراد ضرب با چاقو قرار گرفت. 
وى با بیان اینکه این خانم باردار نیز بود، گفت: اقدام فرد 
جانى مى توانست آثار زیانبار سنگینى را به دنبال داشته 
باشد که خوشبختانه و به لطف خداوند، به طفل ایشان 

آسیبى نرسید.
هفته گذشته دادیار اجراى احکام کیفرى مجتمع قضائى 
شهید مطهرِى تهران در حین انجام وظیفه مورد حمله 
فردى قرار گرفت که حکم دادگاه به نفع او صادر نشــده 
بود و به شدت مجروح شد.فرد مهاجم که با سالح سرد به 
دادیار اجراى احکام حمله کرد، در پرونده اى که تحت نظر 
وى بود، مدعى دریافت مبلغى تحت عنوان دیه تصادف 
یک کودك خیابانى بود؛ اما نه تنهــا هیچ مدرکى براى 
اثباِت نســبت خود با این کودك ارائه نکرده بود، بلکه از 
انجام آزمایش DNA هم براى اثبات این امر خوددارى 

مى کرد. ضارب پس از آنکــه دادیار اجراى احکام کیفرى 
مجتمع قضائى شهید مطهرى، واریز مبلغ دیه کودك به 
حساب وى را به اثبات نسبتش با کودِك حادثه دیده موکول 
کرد، با مراجعه به در مجتمع قضائى، این دادیار را با ضربات 
متعدد چاقو از ناحیه کشاله ران، کلیه، مثانه و دست راست 

به شدت مضروب کرد.
گفتنى اســت دادیار مذکور که از بانوان همکار دستگاه 
قضاست، در ماه هاى پایانى باردارى نیز به سر مى برده 
و هم  اکنون در یکى از بیمارستان هاى تهران بسترى و 

تحت درمان است.

آخرین وضعیت عامل حمله به دادیار باردار

نجات زن جوان از داخل چاه عمیق

عامل آتش سوزى عابربانک دستگیر شد 

زورگیران «دیوار » به دام افتادند

 مصدومیت 4 عضو یک خانواده بر اثر انفجار مین 

فرمانده هنگ مرزى پلدشــت استان 
آذربایجان غربى گفت: مأموران هنگ 
مــرزى در کنترل نوار مرزى جســد 

مجهول الهویه اى را کشف کردند.
ســرهنگ دوم ســلیمان بایرامــى 
اظهارکــرد : مأموران هنــگ مرزى 
پلدشت غروب دوشنبه در کنترل نوار 
مرزى پلدشت جسد مجهول الهویه اى 
را از رودخانه ارس کشــف کردند که 
طبق بررسى هاى اولیه و شرایط جسد 
احتمال مى رود این جســد متعلق به 
کشورهاى همجوار باشد. وى افزود: 
جسد با هماهنگى مقامات قضائى براى 
تحقیقات بیشــتر به پزشکى قانونى 
انتقال داده شــد و موضوع در دست 

بررسى است.

پیدا شدن جسد 
یک خارجى 
در خاك ایران

قتل پیرمرد نگهبان
 براى سرقت

قاتل، چاقو را
 در قلب مقتول
 جاگذاشت

 مرگ در اتاقک کــامیونت 
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انسان تنها، کسى است که دوستى ندارد؛ کسى که از حق 
تجاوز کند، زندگى بر او تنگ مى شــود؛ هر کس قدر 
و منزلت خویش بداند حرمتش باقى اســت، استوارترین 
وســیله اى که مى توانى به آن چنگ زنى، رشته اى است 

موال على (ع)که بین تو و خداى تو قرار دارد.

جلسه ســتاد هماهنگى تسهیالت ســفرهاى نوروزى با 
حضور شــهردار باغبادران و اعضاى دستگاه هاى مختلف 
در شهردارى باغبادران تشکیل و اقدامات اعضاى این ستاد 
در دســتگاه هاى خدمات رسان تشریح شــد و هر یک به

فعالیت هاى انجام شــده براى ارائه خدمــات مطلوب به 
مسافران و میهمانان نوروزى سال 97، اشاره کردند. 

شــهردار باغبادران با تشــریح اقدامات ســتاد هماهنگى 
تسهیالت ســفرهاى نوروزى در سال گذشــته از سوى
 دستگاه هاى مختلف خدمات رسان در ایام نوروز 96 گفت: 
در سال گذشته با هماهنگى دســتگاه هاى خدمات رسان 
در شــهر باغبادران و اجراى برنامه هاى متنوع و مختلف، 
خدمات بســیار خوبى از نظر کّمى و کیفى به مســافران و 
مهمانان نوروزى ارائه شد و آنها رضایت داشتند و با توجه به 
ظرفیت هاى بسیار خوب گردشگرى، از 25 اسفند 95 تا 15 
فروردین 96، بیش از 70 هزار مســافر وارد شهر باغبادران 
شدند که پیش بینى مى شــود این میزان در ایام نوروز 97، 

بیش از 20 درصد افزایش داشته باشد. 
اردشیر محمدى با بیان اینکه سال گذشته در ایام تعطیالت 
نوروز ما براى ارائه خدمات در بخش هاى مختلف ترافیک، 
حمل و نقل درون و برون شهرى، ایمنى و امنیت مسافران با 
همکارى نیروى انتظامى، بسیج و... هیچ دغدغه اى نداشتیم، 
اظهار امیدوارى کرد با همت، تعامل، همکارى و هماهنگى 
اعضاى ستاد و در دســتگاه هاى خدمات رسان، امسال نیز 
روزهایى با آرامش، امنیت و خاطــره انگیز براى مهمانان 
نوروزى که شــهر باغبادران را براى گذران اوقات انتخاب 

مى کنند رقم بخورد. 
محمدى گفت: شــهردارى، آموزش و پــرورش، نیروى 
انتظامى، بســیج، اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى، میراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دســتى، اورژانس، اداره کار، 
اداره آب، مخابرات، هالل احمر، اداره برق، اداره اصناف، حمل 
و نقل جاده اى، شبکه بهداشــت و درمان و... اعضاى ستاد 

هماهنگى تسهیالت نوروزى باغبادران را تشکیل داده اند. 
وى از ایجاد ایستگاه راهنماى مسافران نوروزى در ورودى 

شهر باغبادران خبر داد و از نیروى انتظامى، جمعیت هالل 
احمر، اورژانس و بسیج نیز خواست تا امسال نیز همچون سال 
گذشته، شهردارى را در این راستا کمک کنند و یارى دهند. 

شهردار باغبادران همچنین از آموزش و پرورش خواست تا 
لیست محل هاى اســکان در مدارس را با اطالعات کامل 
در اختیار شــهردارى قــرار دهد و از اتحادیــه اصناف هم 
خواستار ارائه زمان کشیک مغازه هاى تعمیرات خودرویى و 

نانوایى هاى کشیک شد. 
محمدى خواستار هماهنگى با مساجد شهر براى برپایى اقامه 
نماز جماعت با حضور مهمانان و مسافران نوروزى هم شد و 
گفت: امیدواریم در ایام تعطیالت نوروز ارائه خدمات بهداشتى 
و درمانى با امکانات بیشتر به شهروندان و مهمانان، مطلوب تر 

از سال گذشته صورت پذیرد. 
شهردار باغبادران یادآور شد: سال گذشته امداد و نجات هالل 
احمر، آتش نشانى شهردارى و نیروى انتظامى عملکرد بسیار 
خوبى داشتند که جاى تشکر دارد و امید داریم امسال نیز در 
ایام تعطیالت نوروز به ویژه در روزهاى 12 و 13 فروردین، 
نیروهاى راهور در روان سازى ترافیک، ما را در شهر یارى 

دهند. 
وى با بیان اینکه از 15 اسفندماه ســال جارى برنامه هاى 
نوروزى شهردارى باغبادران رســماً آغاز خواهد شد اظهار 
امیدوارى کرد نقاط ضعف سال گذشته برطرف و نقاط قوت، 

تقویت شود.
محمدى البته بــه نکاتى جالب اشــاره کرد و گفــت: باید 
دستگاه هاى مرتبط از وضعیت نامناسب افراد کلید به دست که 
در سطح شهر در ایام تعطیالت موجب افزایش قیمت سوئیت و... 

شده اند و نوعى کاسبى راه مى اندازند، جلوگیرى کنند.
وى ادامه داد: در یک اقدام شایسته، ما با همکارى سازمان هاى 
مردم نهاد قبل و حین تعطیالت، یک روز را روز «پاك» اعالم 
مى کنیم که این بدان معناست مردم زباله ها را از ساحل رودخانه 

جمع آورى کنند تا محیط زیست سالم داشته باشیم. 
همچنین در سیزدهمین روز عید سال 97 هم، جشن سبزه ها، 
برگزار مى شود و طى آن در تمام نوار ساحلى باغبادران، سطل 
زباله پیش بینى شده و خدمات شهرى شهردارى باغبادران 
سبزه ها را جمع آورى مى کند و در ازاى آن به مسافران و افراد 
کیسه زباله داده مى شود و بدینسان تالش داریم تا سبزه اى 

به رودخانه ریخته نشود و در راســتاى محیط زیست پاك 
گام برداریم. 

شهردار باغبادران خواســتار نقش آفرینى محیط زیست در 
اقدامات زیست محیطى شد و گفت: شهر باغبادران آمادگى 
کامل براى استقبال از مسافران و مهمانان نوروزى را دارد و 

هیچ نگرانى براى ارائه خدمات مطلوب وجود ندارد. 
شهردار باغبادران اظهار کرد:  18 سال است سیستم فاضالب 
باغبادران ناتمام مانده که مى تواند اثرات زیســت محیطى 
مخربى داشته باشد و الزم اســت اداره کل حفاظت محیط 
زیســت، پیگیر آن باشــد و در حفظ منابع زیست محیطى 

مداخله کند. 
محمدى مردم شــهر باغبادران را فهیم، مؤمن، متعهد و با 
فرهنگ و مهمان نواز خواند و گفت: شهروندان، همکارى و 
تعامل بسیار خوبى در مسائل مختلف با شهردارى دارند و ما را 
در اداره شهر به بهترین شکل ممکن یارى مى دهند که اگر 
این مشارکت هاى مردمى نباشد شهردارى به تنهایى قادر به 

انجام کار و موفقیت در کارها نیست. 
وى از شــهروندان باغبادران خواســت در ایام تعطیالت 

نوروز نیز همچون گذشته با سعه صدر، مهمان نوازى خود 
را در استقبال از مهمانان و مسافران نوروزى بیش از پیش 

نشان دهند. 
وى جمعیت باغبادران را به صورت رسمى 11 هزار و 300 نفر 
اعالم کرد ولى گفت: جمعیت شهر عمًال در فصول مختلف 

سال بیش از 30 هزار نفر است. 
 ***

دبیر ستاد هماهنگى تسهیالت ســفرهاى نوروزى هم به 
برنامه هاى شهردارى باغبادران در ایام تعطیالت نوروز 97 
اشاره کرد و گفت: شهردارى باغبادران امسال نسبت به سال 
گذشته به منظور نشاط اجتماعى، مباحث مختلف فرهنگى، 
تفریحى و ورزشى را براى مهمانان و مسافران نوروزى که به 

شهر باغبادران سفر مى کنند در نظر گرفته است. 
ســعید جانى پور با بیان اینکه برنامه هاى ما از 24 اسفند با 
عنوان شبى با شهدا در کنار مزار شهیدان با قرائت فاتحه کلید 
مى خورد گفت: در 28 اسفند کارناوال شادى در محالت شهر 
راه اندازى مى شود و اطالع رسانى سال نو صورت مى گیرد 
و به کودکان در مسیر نیز هدایایى اهدا خواهد شد. همچنین 

افتتاح ایستگاه ورودى مسافران نوروزى طى مراسم خاصى 
با سخنرانى شهردار انجام مى شود و با برپایى نمایش خیابانى 

و نورافشانى به اتمام مى رسد. 
وى گفت: براى اولیــن بار رادیو موج باغبــادران در پارك 
ســاحلى در ایام نــوروز برپا شــده و جشــنواره عیدانه با 
فعالیت هاى فرهنگى، موسیقى زنده و سنتى و پاپ، خیمه 
شب بازى، شاهنامه خوانى، مباحث زیست محیطى و... را 

برگزار مى کنیم. 
جانى پور همچنین غرفه هاى ســرگرمى بزرگســاالن و 
کودکان در قالب رستوران بازى هاى فکرى، فوتبال دستى، 
جشن تخم مرغ هاى رنگى، جشن ســبزه ها و... را از دیگر 

برنامه هاى شهردارى در تعطیالت نوروز برشمرد. 
دبیر ستاد هماهنگى تسهیالت سفرهاى نوروزى اظهار کرد: 
امسال براى اولین بار، شهردارى باغبادران المان نوروزى را 
در شهر برپا داشته و ما مسابقه عکس سلفى المان ها را برگزار 

خواهیم کرد. 
وى ادامه داد: در تمام نوار ساحلى، خدمات شهرى شهردارى 
باغبادران ســطل زباله پیــش بینى کرده ایم تا ســبزه ها
 در روز 13 نوروز جمع آورى شده و داخل سطل زباله ریخته 

شود. 
در جلسه ستاد هماهنگى تسهیالت ســفرهاى نوروزى، 
اعضاى این ستاد در نیروى انتظامى، آموزش و پرورش، گاز، 
هالل احمر، پلیس راهور شهرستان، بخشدارى، مخابرات و... 
به بیان مسائل، مشکالت، امکانات و اقدامات انجام شده براى 
همکارى و هماهنگى بیشتر در راستاى ارائه خدمات مطلوب 
به مســافران نوروزى پرداختند و اظهار امیــدوارى کردند 
لحظات بسیار خوبى براى مسافران نوروزى در ایام تعطیالت 

در شهر باغبادران رقم خورده و آنان از سفر لذت ببرند. 
شایان ذکر است بر اساس تقسیمات کشورى، باغبادران از 
نقاط شهرى شهرســتان لنجان از توابع استان اصفهان در 
40 کیلومترى شمال شرقى شهرکرد در کنار جاده ارتباطى 
شهرکرد قرار دارد  و از شمال شــرق به اصفهان و از جنوب 
غرب به شهرکرد متصل مى شود و مساحت این شهر 114 

هکتار است. 

جلسه ستاد هماهنگى تسهیالت سفرهاى نوروزى با حضور شهردار باغبادران برگزار شد

باغبادران آماده پذیرایى از مهمانان نوروزى است ساسان اکبرزاده

آگهى مناقصه

دانشگاه آزاد اسالمى اسالمى واحد لنجان

 دانشگاه آزاد اســالمى واحد لنجان در نظر دارد انجام امور مربوط به تامین سرویس ایاب و ذهاب اســاتید را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط (داراى سابقه 
کار مفید، حســن اخالق و مشــترى مدارى) واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت تهیه اســناد مناقصه از طریق ســایت اینترنتى دانشگاه
 به آدرس www.iauln.ac.ir و یا ازطریق دبیرخانه دانشگاه به آدرس زرین شهر- ابتداى ورودى شهر سده لنجان مراجعه و حداکثر 10 روز کارى پس از تاریخ درج آگهى 

پیشنهاد خود را ارائه نمایند. بدیهى است این واحد دانشگاهى در رد یا قبول کردن پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 10,000,000 ریال مى باشد که مى بایست به صورت ضمانت نامه بانکى یا فیش واریزى به حساب سیبا 0216393342001 بانک ملى به نام 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد لنجان واریز گردد.  
تلفن:5-03152437001 داخلى 330      

«آگهى مزایده »
( نوبت دوم )

محمد على تبریزیان 
مدیرعامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار به استناد بند 3 مصوبه هیئت مدیره سازمان مورخ 96/11/17 در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه اتوبوس 
شهرى با مدل 1387 در مسیر دولت آباد- سین از طریق مزایده عمومى و براساس   قیمت پایه کارشناسى انجام شده ، اقدام نماید .

لذا ، از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 1396/12/13 به دبیرخانه سازمان مراجعه 
نموده و اسناد مذکور در تاریخ 1396/12/14 ساعت 13:00 در محل سازمان باز و قرائت خواهد شد . 

چاپ دوم

آگهى مناقصه (مرحله دوم)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

پیرو آگهى مناقصه شــماره 22197 مورخ 96/11/08 شــهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به اســتناد مصوبه شوراى اسالمى شهر 
به شماره 2303 مورخ 1396/10/23 نسبت به انتخاب پیمانکار جهت اجراى عملیات عمرانى با دستگاه لودر در محدوده ناحیه دو با اعتبارى 
بالغ بر 2/000/000/000 ریال با شرایط خاص موجود در دفتر فنى شهردارى و از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران 
واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این 

آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 

نوبت دوم

آگهى مناقصه (مرحله دوم)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

پیرو آگهى مناقصه شماره 22198 مورخ 96/11/08 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر به شماره 
2299 مورخ 1396/10/23 نسبت به انتخاب پیمانکار جهت اجراى کارهاى عملیات عمرانى با دستگاه لودر در ضلع شرقى بلوار خلیج فارس 
با اعتبارى بالغ بر 3/000/000/000 ریال با شــرایط خاص موجود در دفتر فنى شهردارى و از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا از کلیه 
پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 

نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.

نوبت دوم
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کشف1900عدد مواد محترقه 
خارجى

1900عدد مواد محترقه خارجى در خمینی شهر کشف 
و ضبط شد.

فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهر گفت:مأموران 
پلیس امنیت عمومی شهرسـتان در اجراى طرح مبارزه 
با توزیع کنندگان و فروشندگان مواد محترقه غیرمجاز، 
از  دو  واحد صنفی این شهرسـتان بازرسی کرده و از این 
واحدها هزار و 900 عدد مواد محترقه غیرمجاز به همراه 
500 گرم مواد اولیه ساخت ترقه کشف کردند. سرهنگ 
علی جعفري نژاد افزود:مأموران  در این بازرسى موفق به 

دستگیرى یک نفر شدند.

اصفهان؛ برگزارکننده پاویون 
ایران در مالزى

شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان، پاویون 
ایـران را در بزرگ ترین نمایشـگاه غذایى و آشـامیدنى 

کشورهاى جنوب آسیا برگزار خواهد کرد.
این نمایشـگاه که با عنـوان MIFB2018 و از ششـم تا 
هشـتم تیرماه سـال آینده در کوآالالمپور مالزى برگزار 
مى شود، بزرگ ترین رویداد متمرکز غذایى و آشامیدنى 

شناخته مى شود.
این نمایشـگاه در دوره گذشـته میزبان 550 غرفه دار از 
45 کشور بوده و بیش از 19 هزار و 200 نفر از 50 کشور 
جهان از آن بازدید کرده اند. این نمایشگاه در چهار بخش 
تخصصى انواع مواد غذایى و نوشـیدنى، انواع غذاهاى 
دریایى و شـیالت، مواد غذایى حالل و تکنولوژى هاى 
مرتبط با صنعت غذا براى نوزدهمین دوره برگزار مى شود.
همچنین این نمایشگاه با ایجاد برنامه هاى جانبى از جمله 
جلسات تجارى، بازدیدهاى محلى و بین المللى، همکارى 
با مجله هاى محلى و بین المللـى، همکارى تنگاتنگ با 
انجمن ها و ارگان ها و برنامه هاى دعوت از اعضاى آنها 

باعث جذب بازدیدکننده متخصص خواهد شد.

ایجاد 1400شغل در تیران 
سرپرسـت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرسـتان 
تیران و کرون گفت: امسال بیش از هزار و 400 شغل در 

این شهرستان ایجاد شده است.
عباس دادخـواه افزود: ایـن تعداد شـغل در عرصه هاى 
صنعتـى، کشـاورزى، مشـاغل خانگـى و فعالیت هاى 
فرهنگى و هنـرى ایجاد شـده که بخش کشـاورزى و 

صنعت بیشترین سهم را دارا هستند.
وى بیان کـرد: بـراى ایجاد شـغل و فعالیـت تولیدى و 
اقتصـادى پنج میلیـارد و 300 میلیون ریال تسـهیالت 
مشـاغل خانگـى بـا سـود 4 درصـد، 41 میلیـارد ریال 
تسهیالت مشاغل پایدار با سـود 6 درصد و 268 میلیارد 
ریال تسـهیالت فراگیـر با سـود 18 درصـد پیش بینى 

شده است.

تصویب محدوده بافت 
فرسوده 66 شهر اصفهان 

 حجـت ا... غالمـى، مدیرکل راه و شهرسـازى اسـتان 
اصفهان گفت: تاکنون محدوده بافت فرسوده 66 شهر 
استان به تصویب رسیده است و تا پایان امسال نیز بقیه 

شهرهاى استان به تصویب خواهد رسید.

«آواى فاخته»در نصف جهان
کارگـردان تئاتـر «آواى فاخته» گفت: نمایـش «آواى 
فاخته» که در نوزدهمین جشنواره بسیج استان اصفهان 
شـرکت کرده بـود و به عنـوان تئاتر برگزیده جشـنواره 

انتخاب شده است، تا15 اسفند به روى صحنه مى رود.
هادى عسـکرى اظهار کرد: نمایـش «آواى فاخته» در 
نوزدهمین جشنواره بسیج استان اصفهان شرکت کرده 
و به عنوان تئاتر برگزیده جشنواره انتخاب شده است و به 
جشنواره بین المللى تئاتر مقاومت معرفى شد و پیشنهاد 

شد این نمایش را به اجرا بگذاریم.
وى افزود: نویسندگى و کارگردانى نمایش «آواى فاخته» 
بر عهده خـودم اسـت و بازیگـران این نمایـش هومن 
حیدرى، محمدحسـن رحیمى، مژگان کوهـى و هادى 
عسکرى هستند. این نمایش تا 15 اسفند هر شب ساعت 

19 در سالن سوره حوزه هنرى اجرا دارد.

خبر

250 بناى تاریخى ثبت ملى شده استان اصفهان براى 
بازدید گردشگران نوروزى ساماندهى و آماده شد.

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: امسال560 طرح مرمتى ضربتى 
در بناهاى تاریخى این استان با 300 میلیارد ریال هزینه، 
اجرا و اکنون براى پذیرایى گردشــگران نوروزى آماده 

شده است.
فریدون اللهیارى افزود: شــاخص تریــن این طرح ها 
شامل مسجد جامع اصفهان، باغ فین کاشان، کاخ موزه 
چهلستون، کاخ عالى قاپو و مسجد امام(ره) در مجموعه 

جهانى میدان امام(ره) اصفهان است.

وى گفت: مجموعه جهانى میدان امام(ره)، موزه هنرهاى 
تزئینى، کاخ هشــت بهشــت و منارجنبان، خانه هاى 
تاریخى بروجردى و عباســیان، تپه هفت هزار ســاله 
ســیلک و مجموعه جهانى باغ فین کاشان، قنات هاى 
مون اردستان، َوزوان و ُمزدآباد میمه و موزه مردم شناسى 
ســمیرم از جمله آثار تاریخى مهم وارزشمند این استان 
اســت که براى بازدید گردشــگران به فرهنگ، تمدن 

وتاریخ گذشتگان آماده سازى شده است.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان افزود: بیشــترین آثار تاریخى استان 

اصفهان از دوره هاى صفویه و قاجار  است. 

 قائم مقام ســازمان جهادکشاورزى اســتان اصفهان 
گفت: سطح کشت گندم در اصفهان 43 درصد کاهش 

یافته است.
مهــرداد مرادمنــد در خصــوص وضعیــت کشــت 
غالت در اســتان اصفهــان اظهار کرد: کشــت گندم 
در اصفهــان 43 درصد و جو 14 درصــد کاهش یافته 

است.
وى با اشاره به اینکه در حال حاضر سطح زیر کشت گندم 
آبى و دیم به شدت کاهش یافته است، ادامه داد: براى 
تولید هر دو گندم، به شــدت نیاز به آب هاى سطحى و 

بارندگى داریم.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان اعالم 
کرد: از ده ســال گذشــته اقدام به تولید گندم مقاوم به 
شورى و کم آبى کردیم که به دلیل وضع نامناسب آب، 
در تولید همین دو نوع گندم هم با مشکالت عدیده اى 

مواجه شدیم.
وى اعالم کرد: طى یک دهه گذشــته تنها در 25 ماه 
نزدیک به 20 درصد آبى که باید براى بخش کشاورزى 

تخصیص مى دادند، اختصاص یافت.
مرادمند اعالم کرد: سطح کشت برنج در استان اصفهان 
از 18 هزار هکتار، اکنون به کمتــر از چهار هزار هکتار 

رسیده است.

کاهش43 درصدى سطح 
کشت گندم در نصف جهان

250 اثر تاریخى، آماده بازدید 
گردشگران نوروزى

 معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان 
گفت: اعضــاى باند 9 نفره قاچاقچیــان مواد مخدر در 

اصفهان دستگیر شدند.
سرهنگ جهانگیر کریمى با اعالم این خبر اظهار داشت: 
در پى اعالم پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گلستان 
مبنى بر اینکه یک باند حرفه اى از ســوداگران مرگ در 
حال انتقال محموله اى سنگین از شرق کشور به استان 
اصفهان هستند، بالفاصله یک تیم مجرب از مأموران 

این فرماندهى وارد عمل شدند.
وى افزود: ساعت 2 بامداد چهارشنبه، دو خودروى پژو 
از قاچاقچیان که با سرعت باالیى حرکت مى کردند در 
یکى از ورودى هاى شهر اصفهان، شناسایى و در اقدامى 

غافلگیرانه متوقف شدند.
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان بیان 
کرد: در بازرســى به عمل آمده، مقدار 154 کیلو و 800 
گرم تریاك که در صندوق عقب و زیر صندلى هاى یکى 

از خودروها جاساز شده بود، کشف شد.
وى افزود: اعضاى این باند 9 نفر بودند که قصد درگیرى 
و مقابله با مأموران را داشتند که با هوشیارى و سرعت 

عمل پلیس، ناکام ماندند و همه آنها دستگیر شدند.
ســرهنگ کریمى اضافه کــرد: نیــروى انتظامى با 
ســوداگران مرگ و قاچاقچیان مــواد افیونى برخورد 
قاطع و قانونــى مى کند و اجازه جوالن و سرکشــى به 

آنها نخواهد داد.

دستگیرى باند قاچاقچیان 
مواد مخدر در اصفهان  اعظم محمدى

نشســت هم اندیشــى راهبردى براى 
توسعه و پیشرفت شهر بهارستان با حضور 

مسئوالن شهرى برگزار شد.
رئیس شوراى شهر بهارستان با تأکید بر 
اینکه این نشست بى سابقه بوده، گفت: 
با توجه به پتانســیل هاى شهرى، باید 

فرصت پیش آمده را مغتنم شمرد. 
مجتبى محبى تصریح کرد: پروژه هاى 
کالن شــهرى از جمله متــرو، تکمیل 
مسکن مهر، محور میانى، استانداردسازى، 
ایمن سازى بلوارهدایت(جاده قلعه شور)، احداث و تکمیل پارك ها و فضاى سبز، مدارس و مساجد و... 
که توسط شرکت عمران بهارستان در حال انجام اســت، از گام هاى اساسى خدمت رسانى مطلوب به 
شهروندان است.  وى خاطرنشان کرد: در این نشســت پیرامون مسائل شهرى در حوزه هاى مختلف 
عمرانى، خدماتى، سرمایه گذارى و توسعه پایدار شهرى باهم افزایى تجارب و اندیشه ها، تبادل نظر شد.

محبى ضمن تقدیر از مدیرعامل شرکت عمران به برخى از این پیشــنهادات اشاره و عنوان کرد: ارائه 
بسته هاى مشترك سرمایه گذارى توسط شرکت عمران و شهردارى با توجه به پتانسیل هاى موجود و 
بى نظیر در شهر بهارستان که منجر به ارائه خدمات مطلوب براى شهروندان و ایجاد درآمدهاى پایدار 
شهرى و همچنین ایجاد اشتغال در شهر خواهد شد، اعالم آمادگى شرکت عمران براى واگذارى زمین با 
کاربرى درمانى طبق استانداردهاى الزم براى احداث بیمارستان دولتى و لزوم پیگیرى از طریق وزارت 
کشور و وزارت بهداشت و درمان و تقویت اجراى پروژه خط و ایستگاه هاى مترو و تکمیل بلوار هدایت 

از مهمترین این پیشنهادات بود.

بهارستان در مسیر توسعه و پیشرفت

مدیر اجرایى شــرکت پلى اکریل ایران 
از راه اندازى خــط دوم (B) تولید الیاف 
اکریلیک این کارخانه با ظرفیت اولیه و 
ورود 300 ُتن مــاده اولیه اکریلو نیتریل 

(AN) خبر داد.
 محســن رجایى افزود: باتوجه به ورود 
محموله دو هزار ُتنــى اکریلو نیتریل تا 
چند روز آینده به کارخانه، ظرفیت تولید 

اکریلیک افزایش خواهد یافت.
وى با اشاره به اینکه محموله خریدارى 
شــده اکریلو نیتریل از خارج کشــور در 
تاریخ 28 بهمن امسال به بنادر جنوبى کشور رسیده اســت، ادامه داد: مراحل مربوط به ترخیص و 

گمرکى این محموله انجام شده و انتقال آن از جنوب کشور به اصفهان در حال انجام است.
مدیر اجرایى شرکت پلى اکریل ایران با بیان اینکه بخش تولیدى اکریلیک پلى اکریل داراى دو خط 
تولید یک (A) و دو (B) است، خاطرنشان کرد: با ورود محموله دو هزار ُتنى به کارخانه، خط یک این 

بخش تولیدى نیز راه اندازى خواهد شد.
رجایى با اشاره به اینکه در حال رایزنى براى گشایش اعتبار (LC) به منظور خرید محموله هاى بعدى 
اکریلو نیتریل هستیم، گفت: تا یک ماه آینده ظرفیت تولید الیاف اکریلیک کارخانه افزایش خواهد 

یافت و به مرور زمان تعداد بیشترى از کارگران این بخش مشغول به کار خواهند شد. 

خط دوم تولید اکریلیک پلى اکریل 
راه اندازى شد

مؤلف کتاب «فروغ ادب» گفت: ادبیات 
اصفهان بیش از هزار و 300 سال قدمت 
دارد که حکایت از منزلت ادبى اصفهان 
دارد، اصفهان بســیارى از ادیبان بزرگ 
را به جهان معرفى کرده اســت و اگرچه 
خراسان خاستگاه ادب فارسى است، اما 
نقش اصفهان از قرن ششــم تاکنون در 

این زمینه پررنگ است.
محمدحســین ریاحى دیروز در مراسم 
رونمایى از کتاب «فــروغ ادب» اظهار 
کرد: ادبیات اصفهان بیش از هزار و 300 
سال قدمت دارد که حکایت از منزلت ادبى اصفهان دارد واصفهان بســیارى از ادیبان بزرگ را به 

جهان معرفى کرده است.
وى با اشاره به تألیف کتاب «فروغ ادب» افزود: در این کتاب سعى شده سیر تحول تاریخ ادب فارسى 
و مکتب هندى و اصفهانى و بحث تحول ادبى را مطرح شود و صد شاعرى که در این کتاب معرفى 

شده، مى تواند باب آشنایى خوبى با این ادیبان باشد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بسیارى از شخصیت هاى ادیب در اصفهان بوده اند و به جاى دیگرى 
رفته اند مثل جامى که از محله دردشت اصفهان بوده است؛ همچنین در تاریخ ادبیات ایران بانوانى 
را داریم که به دربار شاهان رفته اند و اصفهانى بوده اند و نقش ارزشمند ادبى اصفهان در دوره هاى 

مختلف تاریخى مغفول مانده است.
 

ادبیات اصفهان 1300 سال قدمت دارد

ساسان اکبرزاده
اتاق بازرگانــى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان 
با حضور فعــاالن اقتصادى، صنعتگران و... نشســت 
مهاجرت از کشورهاى جنوب به کشــورهاى اتحادیه 
اروپا، علل و مشــکالت سیاســى و اقتصادى را در این 

اتاق برگزار کرد.
در ابتداى این نشســت، نایب رئیس اتــاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان مهمترین وظیفه 
این اتاق را افزایش دانایى و اطالع رسانى وضعیت روز به 
فعاالن اقتصادى دانست و گفت: آموزش نیز از مسائل 
محورى در اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 

اصفهان است.
مصطفى رناســى اظهار کرد: اتــاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشاورزى اصفهان سه هزار عضو در زمینه هاى 
مختلف تجــارت، صنعت، معدن و کشــاورزى دارد و 
اصفهان با بیش از هشت هزار واحد صنعتى، اولین شهر 
صنعتى کشــور بوده و داراى صنایع فوالد، پتروشیمى، 

نساجى، ماشین سازى و... است.
رناســى یکى از مســائل مهم کشورهاى آســیایى را 
مهاجرت جوانان به کشورهاى اروپایى بیان کرد و افزود: 
این نشست براى آشنایى جوانان از مهاجرت و تمهیداتى 
بــراى کاهش مهاجرت در کشــورها صــورت گرفته

 است.
■■■ 

در ادامه، پروفسور «کلود بیتومیو»، استاد دانشگاه نیس 
آنتى پولیس فرانســه در زمینه مهاجرت از کشورهاى 
جنوب به کشــورهاى اتحادیه اروپا، علل و مشکالت 
سیاسى و اقتصادى آن به ایراد سخن پرداخت و با تشکر 
از رئیس اتــاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان در برگزارى این نشست گفت: اصوًال مهاجرت، 
جابه جایى اختیارى تعریف شــده اســت و مهاجرت یا 
به صورت انفرادى و یا گروهى اســت و از یک کشــور 
به کشــور یا منطقه اى دیگر به دالیل مختلف صورت 

مى گیرد.
این مدیر البراتوار تحقیقات اقتصاد افزود: یک مهاجر 
ممکن اســت به عنوان توریســت هم به کشورى نقل 
مکان کند و تصمیم به ســکونت در آن کشور بگیرد و 
البته مهاجرت بــا جنبه اقتصــادى همچون مهاجرت 
انسان هایى که به علت کمبود منابع، مهاجرت مى کنند 

مى باشد.
وى با بیــان اینکه در ده ســال گذشــته مهاجرت از 
جنوب شــرقى به اتحادیه اروپا به خصوص در بخش 
بالکان شدت گرفته اســت، اظهار کرد: پس از تجزیه 
یوگسالوى، مهاجران از طریق بالکان به ایتالیا مهاجرت

 مى کردند.
پروفســور بیتومیو گفت: ســوئد یکى از کشــورهاى 
مورد عالقه مهاجرین به شــمار مى رود کــه نیازمند 
نیروى کار تحصیلکرده بوده ولى مشــکل آن اســت 
که مهاجریــن بایــد اروپا را طــى کنند تا به ســوئد

 برسند.
وى با اشــاره به نظریه ها و روش هاى مهاجرت گفت: 
مهاجرت به اتحادیه اروپا به دو نوع قانونى و غیرقانونى 
تقسیم شده که مهاجرت قانونى از کشورهاى همسایه 
اتحادیــه اروپا براى شــغل صورت مى گیــرد تا افراد 
اقتصاد بهترى پیدا کنند و مهاجــرت غیرقانونى نیز با 
انگیزه هــاى مختلف صورت مى پذیــرد. البته یکى از 
مسیرهاى مهاجرت غیرقانونى از آفریقاى سیاه و مسیر 
دیگر از طریق ترکیــه به بالکان و به ســمت اتحادیه 
اروپاست. این در حالى است که مهاجرت از حوزه بالکان 
به اتحادیه اروپا براى اشــتغال و زندگــى بهتر انجام 

مى شود.
استاد دانشگاه نیس آنتى پولیس فرانسه ادامه داد: پس 
از فروپاشى یوگسالوى، اختالفات قومى شدت گرفت 

و نزاع ابتدا بین صربستان و بوسنى هرزگوین آغاز شد و 
ناتو مجبور به مداخله شد.

پروفســور بیتومیــو بــا بیــان اینکــه کشــورهاى 
تجزیه شده یوگســالوى شامل بوســنى هرزگوین، 
صربســتان، کوزوو، اســلوونى، مونتنگرو و کرواسى 
زیرساخت هاى الزم را نداشــتند گفت: سرانه ناخالص 
در اتحادیه اروپا پنج برابر کشــورهاى حــوزه بالکان 

است.
وى توســعه زیرســاخت هاى اجتماعى، حمل و نقل، 
انــرژى، محیــط زیســت و... را در این کشــورها از 
الزامات برشــمرد و گفت: اگر این زیرساخت ها تقویت 
شــود ســرمایه گذارى در این کشــورها انجام خواهد
 شــد. این در حالى است که براى ســرمایه گذارى در 
شش کشــور منطقه بالکان ســالیانه باید 32 میلیارد 
دالر هزینه شــود تا این کشــورها به ســطح متوسط
 اتحادیه اروپا برســند بنابراین دو هــدف مردم حوزه 
بالــکان، مهاجــرت و رســیدن به ســطح متوســط 
اتحادیه اروپا اســت که اگر هم نتوانند خــود را به این 
ســطح برســانند درآمد خود را طى ده ســال دو برابر 

کنند.
وى نتیجه گیرى کرد: افزایش سرمایه گذارى در حوزه 
بالکان انکارناپذیر بوده و ضرورى است تا رشد اقتصادى 
افزایش یابد و اشتغال ایجاد شــود و  مهاجرت کاهش

 یابد.

در نشستى با حضور استاد دانشگاه نیس؛

علت مهاجرت به کشورهاى اتحادیه اروپا در اصفهان بررسى شد
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ستاد دانشجویى عتبات عالیات اســتان اصفهان در ایام 
تحویل ســال و نوروز 97 برنامه ویژه اعزام دانشــجویى 
عتبات عالیات را همراه با مجوز خروج از کشور و اعطاى وام 

قرض الحسنه برگزار مى کند.
ثبت نام در این سفر با صدور مجوز خروج از کشور همراه 
است که کار را براى سفر هر چه راحت تر دانشجویان فراهم 
کرده است  تا مجبور نباشــند مقدار زیادى از زمان خود را 
براى کارهاى زمانبر ادارى به منظور اخذ مجوز خروج از 

کشور صرف کنند و وثیقه نقدى به امانت بگذارند.
همچنین اقدام دیگرى که انجام شده است، پرداخت وام 
قرض الحسنه به افراد واجد شرایط است که البته ظرفیت 

این وام و شرکت کنندگان محدود بوده و درخواست شده 
است تا افراد عالقه مند هرچه سریع تر براى این سفر ثبت 
نام کنند. گفتنى است هزینه برآورد شده براى این سفر یک 

میلیون تومان است.
دانشجویانى که عالقه مند هستند مى توانند براى ثبت نام 
به وبسایتesfatabat.com مراجعه کرده و به صورت 

اینترنتى ثبت نام کنند.
خاطر نشان مى شود نشانى دفتر ستاد دانشجویى عتبات 
عالیات اصفهان، خیابان شهید مطهرى، جنب هنرستان 
هنرهاى زیبا، ناحیه بسیج دانشجویى، دفتر ستاد دانشجویى 

عتبات عالیات است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
سرانه ماهیانه پرداخت صدقه توسط هر اصفهانى 364 تومان 
بوده و سهم هر مددجوى تحت حمایت از محل صدقات جمع 

آورى شده، ماهیانه 14 هزار تومان است.
حمیدرضا شــیران در خصوص  جمعیــت 150 هزار نفرى 
مددجویان تحت حمایت این نهاد اظهار داشت: شش میلیون 
نفر جمعیت استان در ده ماهه سال جارى 21 میلیارد و 745 
میلیون تومان صدقه پرداخت کرده اند. وى افزود: در حال حاضر 
صدقه در اصفهان به وسیله صندوق هاى صدقه بزرگ، متوسط 
و خانگى و همچنین با اســتفاده از روش هاى الکترونیکى، 
پیامکى و درگاه پرداخــت تلفن همــراه 031#*8877* 

جمع آورى مى شــود. مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) 
استان اصفهان با بیان اینکه سایر کمک هاى مردمى به صورت 
نقدى و غیرنقدى در قالب اکرام ایتام و محســنین، زکات و 
کمک هاى مبتنى بر نیاز جمع آورى شده اند، تصریح کرد: در ده 
ماهه سال جارى مردم نیکوکار استان با احتساب کمک هاى 
نقدى و غیرنقدى به زلزله زدگان به میزان 109 میلیارد و 682 
میلیون تومان مشارکت داشته اند که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، رشد 79 درصدى را نشان مى دهد. وى درباره رشد بیش از 
20 درصدى پرداخت هاى مردمى در طرح اکرام ایتام و فرزندان 
محسنین، گفت: شهروندان اصفهانى در ده ماهه امسال قریب 

به 22 میلیارد تومان کمک کردند.

سفر نوروزى عتبات 
دانشجویى بدون وثیقه 

هر اصفهانى در ماه
 360 تومان صدقه مى دهد

ارائه تسهیالت به هنرمندان 
صنایع دستى استان

بیش از 9میلیـارد و 670میلیون تومان تسـهیالت براى 
توسعه اشتغال هنرمندان صنایع دستى در نظر گرفته شده 
است. سرپرست معاونت صنایع دسـتى اداره کل میراث 
فرهنگى،صنایع دسـتى و گردشـگرى اسـتان اصفهان 
گفت: این میزان تسـهیالت براى راه انـدازى 109طرح 
مستقل خانگى و 55طرح پشـتیبان حوزه صنایع دستى 
به هنرمندان اعطا مى شـود .  جعفر جعفرصالحى افزود: 
تاکنون 70درصد از تسهیالت مشاغل خانگى و 30درصد 
از تسهیالت طرح پشتیبان  به متقاضیان واگذار شده است. 
وى پیش بینى کرد: با اعطاى این تسهیالت، زمینه اشتغال 

بیش از600هنرمند فراهم مى شود.

فوت دبیرانجمن اسالمى 
دانشگاه علوم پزشکى

مدیر روابـط عمومى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان 
گفت: دانشجوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان که روز 
دوشنبه در حین رانندگى در پردیس دانشگاه اصفهان دچار 
سانحه شد و به کما رفت، بامداد چهارشنبه در بیمارستان 
الزهرا(س) درگذشـت. کیانوش جهانپور اظهارداشـت: 
به رغم همه تالش ها و اقدامات پزشکى انجام شده روى 
این دانشجو، به دلیل شدت حادثه فرد سانحه دیده دچار 
ضربه مغزى شده و به کما رفته بود که بامداد دیروز با وجود 
همه اقدامات پزشکى در بیمارستان الزهرا(س) جان خود 

را از دست داد.

خبر

ابالغ
شماره پرونده: 260/96 شماره دادنامه: 419- 96/9/30 مرجع رسیدگى: شعبه هشتم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان خواهان: على اصغر ترابى فرزند شامراد به نشانى فوالدشهر مسکن مهر محله 
اى 6- گلستان  23 ســاختمان نیکان 9 ط 1 خوانده: 1- سید اردشــیر محمدى جوزستانى فرزند 
سیدجالل به نشانى فوالدشهر ب 2 بلوار مطهرى جنب آزمایشگاه رازى 2- حمداله گودرزى هرمزى 
فرزند سیف اله به نشانى مجهول المکان خواسته: انتقال سند گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و 
محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقاى على اصغر ترابى فرزند شامراد 
به طرفیت 1- سیداردشیر محمدى جوزستانى فرزند سیدجالل 2- حمداله گودرزى هرمزى فرزند 
سیف اله مبنى بر الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رســمى انتقال یک دستگاه وانت پیکان 
به شماره انتظامى 891/14ط 93 مقوم به 77/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسى 
شــورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق مبایعه نامه مورخ 95/08/26 به شماره 0247 
و اســتعالم صورت گرفته از پلیس راهور که حکایت از آن دارد که مالکیت خودرو مذکور متعلق به 
خوانده ردیف دوم حمداله گودرزى مى باشد و با توجه به اینکه خواندگان در جلسه رسیدگى حضور 
نیافته و دفاع و ایرادى ننموده اند خواســته خواهان را محرز دانسته، لذا مستندا به مواد 10 و 219 و 
220 و 225 قانون مدنى و مواد 198 و 502 و 519 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى حکم به الزام خوانده ردیــف دوم آقاى حمداله گودرزى به حضور در یکى از 
دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند خودرو مذکور به شــماره انتظامى 891/14ط93 به نام خواهان و 
پرداخت مبلغ 1/117/500 ریال بابت خسارات دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهى در این شعبه از شورا و سپس ظرف مدت بیست 
روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگاه لنجان مى باشــد و اما در خصوص خوانده ردیف اول 
مستنداً به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84   قانون اخیرالذکر قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد. قرار 
صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگاه لنجان مى باشد. 

م الف: 1674 یوسفى قاضى شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /12/226
مزایده

شــماره نامه: 1396009001161820 شــماره پرونده: 9609986839400486 شماره بایگانى 
پرونده: 961827 اجراى احکام شعبه شانزدهم مدنى اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرایى کالسه 
961827 با مشخصات اعالمى ذیل اقدام به برگزارى مزایده نماید. محکوم له: خانم شوکت طوطى 
فرزند على محکوم علیه: سیدعلیرضا اقبال اصفهانى فرزند منوچهر مورد مزایده: مقدار 12/13 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى 1694 فرعى از 2248 اصلى بخش 5 اصفهان بابت بخشى 
از مطالبات محکوم له به مبلغ 1/255/124/457 ریال. آدرس ملک موضوع مزایده: واقع در آدرس 
اصفهان، شهر جدید بهارستان، بعد از سیلو گندم، بر جاده شیراز-اصفهان، کوچه اقبالى جنب مغازه 
تعویض روغنى. ویژگى هاى ملک براساس نظر کارشناس رسمى دادگسترى که مصون از اعتراض 
مانده عبارت است از یک قطعه زمین محصور شده با دیوارهاى اجرى و بلوکى با هفت درب فلزى 
چهارمترى با مساحت عرصه 2284/86 مترمربع که در آن ساختمان هاى از قبیل گاودارى- انبار 
علوفه- و ساختمان  مسکونى بوده که به خاطر قدمت باالى 35 سال ارزش این ساختمان ها صفر 
لحاظ شده است ارزش ششــدانگ پالك مذکور طبق نظر کارشناس 7/540/038/000 ریال مى 
باشد. مزایده از قیمت پایه کارشناسى شروع مى شــود کسانى حق شرکت در جلسه مزایده را دارند 
که 10٪ مبلغ ارزیابى شده را فى المجلس به همراه داشته باشند یا به حساب سپرده دادگسترى نزد 
بانک ملى واریز و فیش آن را به همراه داشته باشند و برنده مزایده کسى است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد دهد. تاریخ مزایده و محل مزایده: 1396/12/24 پنجشنبه در اجراى احکام شعبه شانزدهم 
مدنى اصفهان به آدرس: مجتمع قضایى بهارستان ساختمان شماره 2 اتاق شماره 3. م الف: 37721 

شعبه شانزدهم اجراى احکام مدنى شهرستان اصفهان (مجتمع قضائى بهارستان) /12/259 
مزایده

شعبه دوم اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده به کالسه 3672/92ش ح 
2 له خانم فاطمه امینى نژاد و علیه منصور امینى راد به آدرس خوراسگان خ اباذر- اباذر 25- کوى 
ســعدى کوى حافظ پالك 31 بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى بــه مبلغ 4/383/260/000 
ریال اموال توقیفى از محکوم علیه به شرح ســهم االرث محکوم علیه از متوفى رضا امینى راد به 
میزان 10/5 حبه از 60 حبــه (5 دانگ) ملک قولنامه اى به آدرس فلکه خوراســگان خیابان ابوذر 
کوچه سعدى 25 کوچه حا فظ پالك 31 و کدپستى 8159544474 شامل یک ساختمان سه طبقه 
حدوداً 300 مترمربع زیربناى مفید و غیرمفید مى باشــد که بر روى عرصه حدودا 174 مترمربعى 
واقع گردیده است این ملک فاقد نماسازى بوده و قدمت ساخت آن حدودا 10 سال تخمین زده مى 
شود با بررســى هاى به عمل آمده و تحقیقات صورت گرفته و اندازه گیرى هاى تقریبى ارزش کل 
ملک مذکور حدودا 3/270/000/000 ریال و ارزش 5 دانگ آن 2/725/000/000 ریال و ســهم  
آقاى منصور امینى راد محکوم علیه پرونده براساس مستندات ارائه شده 10/5 حبه از 60 حبه (پنج 
دانگ) معادل 476/875/000 ریال ارزیابى مى گردد که معادل 30/485 قطعه سکه تمام بهار آزادى 
طرح جدید مى باشــد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین واقع نگردید در نظر دارد جلسه مزایده 
اى مورخ 96/12/23 ساعت 10 تا 11 صبح در محل اجراى احکام شــوراى حل اختالف واقع در 
خیابان آتشگاه روبروى پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف طبقه دوم (مجتمع شهید 
حججى) برگزار نماید. طالبین شرکت در جلسه مزایده مى توانند با ارائه ده درصد قیمت پایه حداقل 
5 روز قبل از روز برگزارى مزایده از اموال توقیفى بازدید نمایند پیشنهاددهنده باالترین مبلغ برنده 
مزایده خواهد بود. م الف: 37737 اجراى احکام شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /12/260
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106794202365 شــماره پرونده: 9609986794201543 شــماره 
بایگانى شعبه: 961551 ابالغ دادخواســت و ضمائم به احمدرضا امیرخانى فرزند محمد- خواهان 
آقاى مجتبى آقاهادى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى احمدرضا امیرخانى به خواسته مطالبه 
چک  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609986794201543 شعبه 12 
حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/02/15 ســاعت 10:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشــار 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 دادخواســت و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف. م الف: 37782 شعبه 12 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/267
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100354609040 شماره پرونده: 9609980354600168 شماره بایگانى 
شعبه: 961847 ابالغ دادخواست و ضمائم محبوبه اکرمى فرزند محمدعلى- خواهان آقاى حسین 
عبداللهى با وکالت محســن فاتحى دادخواســتى به طرفیت خوانده خانم محبوبــه اکرمى فرزند 
محمدعلى به خواسته مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر در تادیه 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980354600168 شعبه 120 دادگاه 
کیفرى دو شهر اصفهان (120 جزایى سابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/18 ساعت 8:30 
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 انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضم ائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در دادگاه حاضر گردد. اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 353. م الف: 37774 شعبه 120 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (120 

جزایى سابق) /12/268
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960955 خواهان علیرضا مشهدى دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه 
چک به طرفیت محمد لطیفى تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگى براى مورخه 97/1/27 ساعت 
8 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در 
جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگى به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان 
ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا پالك 57- کدپســتى 8165756441 
مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 45 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 37768 شعبه 45 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /12/269
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106836609060 شماره پرونده: 9609986836600779 شماره بایگانى 
شعبه: 960852 ابالغ دادخواست و ضمائم به محسن قاسمى- خواهان ندا مموسى دادخواستى به 
طرفیت خوانده محسن قاسمى به خواســته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609986836600779 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/19 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى داد خواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ میرفندرسکى (خ 
میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 2- اتاق 202. م الف: 

37764 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /12/270
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100353209356 شماره پرونده: 9609980362100733 شماره بایگانى 
شعبه: 961593 نظر به اینکه شــکایت خانم نگار صافى فرزند محمدرضا و على اصغر صافى فرزند 
محمدرضا علیه على مرادى فرزند فرهاد دائر بر توهیــن، تهدید و افترا از طریق متن پیامک تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 106 دادگاه عمومى 
(کیفرى) شهرستان ارجاع و به شماره پرونده کالســه 961593 شعبه 106 دادگاه کیفرى دو شهر 
اصفهان (106 جزایى سابق) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/02/16 ساعت 10:30 تعیین که 
حسب دستور 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 کثیراالنتشــار 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- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگســترى کل استان 
اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 322. م الف: 37750 شــعبه 106 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(106 جزایى سابق)  /12/271
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106805302936 شماره پرونده: 9609986805301545 شماره بایگانى 
شعبه: 961545 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: امید متین دوامى فرزند غالمرضا به نشانى مجهول 
المکان تاریخ حضور: 1397/02/15 شنبه ســاعت 10:00 محل حضور: اصفهان، کنارگذر اتوبان 
شهید خرازى، حدفاصل آتشگاه و میرزا طاهر، مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف در خصوص 
دعوى ســجاد محمدى بى جانه به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شعبه 

حاضر شوید.  م الف: 37742 شعبه 53 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) /12/272
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106805103228 شماره پرونده: 9609986805101328 شماره بایگانى 
شعبه: 961328 خواهان خانم بتول تسلیمى با وکالت حسین سعادت دادخواستى به طرفیت خوانده 
آقاى مرتضى شــیرانى به خواسته مطالبه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986805101328 شعبه 51 شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/01/28 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 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 دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 37741 شعبه 51 شوراى 

حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) /12/273 

ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالسه 960919 خواهان روح اله فالحى دادخواستى مبنى بر مطالبه  به طرفیت 
حاج حسین حسینى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 97/2/15 ساعت 5 عصر تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب 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- کدپســتى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف 
اصفهان- شعبه 22 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م 

الف: 37724 شعبه 22 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/275
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960893 خواهان نگار آفرین فرداى شرق (براى فردا) با وکالت مهران 
عطایى دادخواســتى مبنى بر مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال یکصد و بیســت میلیون ریال به 
طرفیت 1-  آبگرم گرم ورتون (دهکده گل سرخ) 2- بهرام کاردان تقدیم نموده است. وقت رسیدگى 
براى مورخه 97/2/9 ساعت 10/30 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 ســاختمان صبا پالك 57- کدپستى 
8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. 

م الف: 37720 شعبه 32 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/276
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100350413219 شــماره پرونده: 9609980350400875 شــماره 
بایگانى شعبه: 961019 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى 1- محمدرضا امیدزاد 
فرزند مرتضى 2- حامد امیدزاد فرزند مرتضى 3- امیرحســین امیدزاد فرزند مرتضى خواهان خانم 
میترا معارفى معمار طاها و بــا وکالت احمدرضا یداللهى فارس دادخواســتى به طرفیت خواندگان 
1- محمدرضا امیدزاد فرزند مرتضى 2- حامد امیدزاد فرزند مرتضى 3- امیرحســین امیدزاد فرزند 
مرتضى به خواسته افراز ملک (دعوى طارى مطورحه در پرونده کالسه 950912ح4 شعبه 4 دادگاه 
عمومى حقوقى اصفهان به خواسته افراز یک قطعه زمین جزئى از پالك ثبتى 53 اصلى بخش 9 ثبت 
اصفهان) مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980350400875 شعبه 4 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیگى مورخ 1397/01/20 ساعت 08:00 
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک  نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگست رى کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 308. م الف: 37708 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /12/281

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100352211206 شماره پرونده: 9609980352201086 شماره بایگانى 
شعبه: 961161 ابالغ دادخواست و ضمائم به عزت حریرساز- خواهان سید اصغر حسینى دادخواستى 
به طرفیت خوانده عزت حریرساز و بدرى کوه کش و زبیده نى سازیان و حسن و اکبر و اصغر و حسین 
و جواهر و عفت و نصرت همگى حریرســاز به خواسته الزام به تنظیم ســند رسمى ملک و مطالبه 
خسارات دادرسى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980352201086 
شــعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/02/08 
ساعت 10:00 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
به علت مجهــول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبــت در یکى از جراید 
کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و  ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى 
ستار- مجتمع قضائى شهید بهشــتى- واحد 207. م الف: 37705 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /12/282
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100354308916 شماره پرونده: 9509980283500227 شماره بایگانى 
شعبه: 961465 شکات آقاى محمدحسین کریمى نژاد و خانم گیتى دلروز شکایتى به طرفیت خانم 
ندا نصیرزاده فرزند بهرام و آقایان ایمان سلیمانى امیرى و علیرضا صفایى ریزى به اتهام مشارکت 
در جعل و اســتفاده از اوراق مجعول تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 117 دادگاه کیفرى دو اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ســاختمان دادگســترى کل اســتان اصفهان طبقه 4 اتاق 458 ارجاع و به کالسه 961465 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 1397/3/7 ساعت 9 تعیین شده اســت که به علت مجهول المکان 
بودن متهمین و درخواست شاکى و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستو ر دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود 
تا متهمین پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 37704 شعبه 117 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (117 

جزایى سابق) /12/283
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351312129 شماره پرونده: 9609980351300677 شماره بایگانى 
شعبه: 960776 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى هوشنگ عابدى فرزند خانقلى 
خواهان آقاى خلف مولوى پردنجانى فرزنــد نگهدار با وکالت آقاى عبداله ترکى دادخواســتى به 
طرفیت خوانــدگان 1- ابراهیم حیدرى بنى فرزنــد على اکبر 2- یحیى غالمــى فرزند عوضعلى 
3- درویشعلى ا... دادى فرزند ا... وردى 4- هوشنگ عابدى فرزند خانقلى 5- مهدى عابدى فرزند 
خانقلى به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى موضوع مبایعه نامه 23-02-86 از پالك ثبتى 2187/7 
بخش 6 مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351300677 شعبه 13 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان  اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/02 ساعت 09:00 
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول 

المکان بودن خواندگان و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشامى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در دادگاه حاضر گردد. م الف: 37697 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /12/284

احضار
شماره نامه: 9610110359701649 شماره پرونده: 9609980359701465 شماره بایگانى شعبه: 
961555 در پرونده کالسه 961555 شعبه 18 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان آقاى 
مظاهر دهقانى علیه متهم حجت(الهى) حبیبى دایر خیانت در امانت و فروش مال غیر مطرح است 
که در جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشد حسب 
ماده 73 قانون آیین دادریس مدنى مراتب در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شود تا متهم 
از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه مراجعه تا ضمن اعالم نشــانى جهت پاسخگویى به اتهام 
وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضى اتخاذه خواهد نمود. 
م الف: 37757 ابراهیمى بازپرس شعبه 18 بازپرسى  دادسراى عمومى و انقالب اصفهان /12/285

احضار
شماره نامه: 9610110359701641 شماره پرونده: 9509984116100714 شماره بایگانى شعبه: 
960332 در پرونده کالسه 960332 شعبه 18 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان آقاى 
سیدیحیى صراف شکایتى علیه متهم حسن کریمى فرزند احد دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول 
مطرح است که در جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى 
باشد حسب ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا 
متهم از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى جهت پاسخگویى به اتهام 
وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م 

الف: 37756 ابراهیمى بازپرس شعبه 18 بازپرسى  دادسراى عمومى و انقالب اصفهان /12/286
ابالغ

شماره درخواست: 9610460359400048 شماره پرونده: 9609980359400648 شماره بایگانى 
شعبه: 960673 ابالغ به آقاى حسن منصورى حبیب آبادى به اتهام خیانت در امانت حسب شکایت 
محمدرضا تقى زاده در پرونده کالسه 960673ب15 تحت تعقیب اند و ابالغ احضاریه به ایشان به 
واسطه نامعلوم بودن محل اقامت آنان ممکن نگردیده است. بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون 
آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 
15 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر گردند. در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ نشر آگهى هزینه توسط دادگسترى کل استان اصفهان 
پرداخت مى گردد. م الف: 37755 عباسى بازپرس شــعبه 15 بازپرسى  دادسراى عمومى و انقالب 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/287
ابالغ

شماره درخواست: 9610460359400047 شماره پرونده: 9609980359400905 شماره بایگانى 
شعبه: 960933 ابالغ به آقاى حســن آتش به اتهام تظاهر و مداخله در امر وکالت و کالهبردارى 
حسب شکایت جمعى از شکات رمضانعلى مرکبیان در پرونده کالسه 960933ب15 تحت تعقیب اند 
و ابالغ احضاریه به ایشان به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت آنان ممکن نگردیده است. بدینوسیله 
در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهى در شعبه 15 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان جهت پاسخگویى به 
اتهام خویش حاضر گردند. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ نشر  آگهى هزینه توسط 
دادگسترى کل استان اصفهان پرداخت مى گردد. م الف: 37754 عباسى بازپرس شعبه 15 بازپرسى 

 دادسراى عمومى و انقالب اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/288
ابالغ

شماره درخواست: 9610460359400046 شماره پرونده: 9609980359400888 شماره بایگانى 
شعبه: 960915 ابالغ به آقاى سعید احمدى شــاپورآبادى به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول 
حسب شکایت جمعى از شکات شهریار مهدى زاده در پرونده کالسه 960915ب15 تحت تعقیب اند 
و ابالغ احضاریه به ایشان به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت آنان ممکن نگردیده است. بدینوسیله 
در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهى در شعبه 15 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان جهت پاسخگویى به 
اتهام خویش حاضر گردند. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ نشر  آگهى هزینه توسط 
دادگسترى کل استان اصفهان پرداخت مى گردد. م الف: 37752 عباسى بازپرس شعبه 15 بازپرسى 

دادسراى عمومى و انقالب اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/289
احضار

شماره درخواست: 9610460359900008 شماره پرونده: 9609980359901463 شماره بایگانى 
شعبه: 961539 در پرونده کالسه 961539 شعبه 20 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
خانم ســهیال مظاهرى شــکایتى علیه آقاى حبیب فیضى دایر بر خیانت در امانت مطرح نموده که 
جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشد حسب ماده 
174 آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود تا 
متهم از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شــعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل 
خود جهت پاســخگویى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور د ادســرا 
تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 37746 شــعبه 20 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان /12/290
احضار

شماره درخواست: 9610460359900009 شم اره پرونده: 9609980359900885 شماره بایگانى 
شعبه: 960936 در پرونده کالسه 960936 شعبه 20 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
گزارش مامور علیه آقاى ســیدجعفر دانش فرزند ســیدمحمود دایر بر جعل مطرح نموده که جهت 
رسیدگى به این شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشد حسب ماده 174 
آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود تا متهم 
از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شــعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود 
جهت پاســخگویى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم 
مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 37745 شعبه 20 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

اصفهان /12/291

مدیــر بهداشــت محیــط مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهان گفــت: 70 گروه از کارشناســان بهداشــت 
محیط، نظارت بــر مراکز تهیه و توزیع غذا در اســتان 
اصفهان را به مناســبت شــروع ســال جدیــد آغاز 

کردند.
حسین صفارى در خصوص برنامه هاى مرکز بهداشت 
استان اصفهان در روزهاى پایانى ســال براى تشدید 
نظارت ها بر واحدهاى صنفى و غذایى، اظهار داشــت: 
ما نه تنها در روزهاى پایانى ســال، بلکه در طول سال 
نیز ایــن نظارت ها را بــه صورت ویژه در دســتور کار 

داریم.
وى به اهمیت ســالمت مردم و ارتباط آن با بهداشت 
محیط اشــاره کرد و گفت: مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهان با توجه به این مســئله همــواره نظارت هاى
خــود را براســاس وظایــف ذاتــى و نیز گزارشــات 
مردمــى انجام مــى دهــد، اما در آســتانه نــوروز و 
نیز در ایــام عید، ایــن بازرســى ها بالطبع تشــدید

مى شود.
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان 
افزود: بر همین اساس طرح ویژه تشدید نظارت بر مراکز 
حساس توزیع و تولید غذا در استان اصفهان آغاز شده 
است و نیروهاى ما در این راستا اقدام به بازرسى و ارائه 

گزارشات کرده اند.
وى بــا بیــان اینکــه ایــن طــر ح بــا عنــوان« 

بســیج ســالمت نــوروزى»، در قالــب 70 گــروه 
در حــال اجرایى شــدن اســت، تصریح کــرد: این
گروه ها به صورت ثابت و ســیار و در قالب کارشناسان 
بهداشــت محیــط، از این مراکــز حســاس بازدید

 مى کنند.
صفارى با تأکید بر اینکه این گروه ها تا پایان تعطیالت 
نوروزى کار خود را ادامه خواهنــد داد، گفت: 62 هزار 
مرکــز توزیع، تولید و فــروش مواد غذایى در اســتان 

اصفهان فعال اســت که بایــد گروه ها بــر 18 هزار 
واحد غذایى مانند رســتوران، طباخــى و مراکز تهیه 
غذاى بین راهى، تمرکز بیشــترى براى نظارت داشته

باشند.

18هزار مرکز تهیه غذا
اعظم محمدى زیر ذره بین بازرسـان بهداشتى

 نمایشگاه صنایع دستى و غذاهاى سنتى ورزنه 
از 25 اســفند الــى 15 فروردین مــاه 97 براى 
عالقه مندان و مسافران نوروزى برپا خواهد شد.

شهردار ورزنه با بیان اینکه فعالیت ستاد نوروزى 
امسال متفاوت است گفت: امسال ستاد نوروزى در 
کنار برج کبوتر خانه مستقر خواهد شد و نورپردازى 
برج و نورپردازى پل تاریخــى ورزنه به عنوان 
آخرین پل تاریخى در مســیر زاینده رود از جمله 
برنامه هاست. همچنین در کنار بحث قا یقرانى، 
گاو چاه، آسیاب ورزنه و سایت گردشگرى واحه 
داراى تپه هاى ماسه اى بسیار زیبا، آماده میزبانى 

از مسافران نوروزى خواهد بود.
غالمحسین رضایى در خصوص برپایى نمایشگاه 
صنایع دستى در کنار برج کبوترخانه گفت: این 
نمایشگاه با همکارى و هماهنگى کمیته امداد 
امام(ره) و با هدف عرضــه محصوالت خانگى 
بانوان مددجو از 25 اســفند الى 15 فروردین ماه 

97  در محدوده برج کبوتر خانه برپا خواهد شد.

برپایى نمایشگاه 
صنایع دستى ورزنه
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تولیدات صنعتگران 
فرش ماشینى در کاشان

نمایشگاه تخصصى صنایع وابسته فرش ماشینى دانشگاه  
آزاد  اسالمى کاشان گشایش یافت.

مدیر این نمایشگاه با بیان اینکه در این نمایشگاه مشارکت 
کنندگانى از اسـتان هاى تهران، سـمنان، یزد، فارس و 
اصفهان و نمایندگانى از کشورهاى ترکیه، بلژیک، آلمان 

و ایتالیا حضور دارند. 
میثم نوایى پور گفت: در این نمایشگاه جدیدترین ماشین 
آالت بافت فرش، ماشین آالت ریسندگى و بافت فرش، 
نخ و قطعات ارائه شده است. وى افزود: این نمایشگاه در 
42غرفه در فضایى به وسعت دوهزار مترمربع تا فردا در 
سالن سپیده کاشانى دانشگاه آزاد کاشان بر پا شده است.

10درصد گرد و غبار کشور 
مربوط به نطنز و کاشان است

رئیس سازمان نظام مهندسى کشاورزى استان اصفهان 
گفت: تنها پنـج درصد از سـرمایه هاى کشـور در حوزه 
کشاورزى صرف شـده و از این میزان سـرمایه گذارى، 
18 درصد سوددهى حاصل شـده است. مهدى تقى پور  
با اشاره به تحقیقات اخیر سـازمان جنگل ها و مراتع در 
مورد گرد و غبارهاى ایران، تصریح کرد: 65 درصد از گرد 
و غبارها ناشـى از کانون هاى درون کشور است که 10 
درصد از آنها مربوط به کانون نطنز و کاشان و 90 درصد 
هم در شهرهاى شرقى کشور مسـتقر است و متاسفانه 
دالیل اصلى این معضل، اراضى کشـاورزى رها شـده، 

مراتع تخریب شده و تاالب هاى خشک شده مى باشد.

خبر

مدیر کل گمرك اصفهان گفــت: چین با اختصاص 20 
درصد از ســهم کاالهاى وارداتى به استان اصفهان، در 

صدر کشورهاى صادرکننده کاال به استان است.
  اسدا... احمدى ونهرى اظهار داشت: در 11 ماهه امسال از 
استان اصفهان 947 قلم کاال به وزن چهار میلیون و 517 
هزار تن و به ارزش یک میلیارد و 540 میلیون و 796 هزار 
دالر به مقصد 104 کشور جهان صادر شده است که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از لحاظ وزن 75 درصد و 

از نظر ارزش 41 درصد افزایش داشته است.
وى عمده ترین کاالهاى صادراتى از اســتان اصفهان 
را، آهن آالت و فوالد، محصوالت پتروشــیمى و فرش 

14 برشمرد و بیان داشت: مهمترین کشورهاى مقصد 
کاالهاى صادراتى استان اصفهان عراق با 397 میلیون 
دالر و 26 درصد، امارات متحــده عربى با 239 میلیون 
دالر 16 درصد، افغانســتان با 217 میلیــون دالر و 14 
درصد، پاکســتان با 122 میلیون دالر و هشت درصد و 
تایلند بــا 102 میلیون دالر و هفت درصد ســهم از کل 

صادرات استان است.
وى افزود: 82 هزار و 574 تن کاال به ارزش 369 میلیون 
و 203 هــزار دالر به گمرك اصفهان وارد شــده که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن هفت درصد 

افزایش یافته است.

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفــت: طى چند 
روز اخیر 60 ایستگاه فعال ســیار براى صدور کارت ملى 
هوشمند وارد استان اصفهان شده است که خدمات مورد 
نیاز را به مناطق دوردســت در روستاها، خانه سالمندان، 
بیمارستان ها و دیگر مناطق شهرى مورد نیاز ارایه مى کند.
حسین غفرانى کجانى با اشاره به اینکه بر اساس اعالم 
ســازمان ثبت احوال، مهلت ثبت نام براى دریافت کارت 
ملى هوشمند تا خرداد ماه ســال آینده تمدید شده است، 
اظهارداشت: بر این اساس، از همه مشموالن این طرح 
درخواست داریم تا نسبت به ثبت نام و دریافت کارت ملى 
هوشمند اقدام کنند. مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با 

بیان اینکه چهار میلیون و 17 هزار نفر در استان اصفهان 
مشــمول دریافت دریافت کارت ملى هوشمند هستند، 
افزود: تاکنون دو میلیون و 350 هزار نفر که شــامل 58 
درصد از مشــموالن مى شــوند، در این طرح مشارکت 
داشته اند. غفرانى کجانى با بیان اینکه ایستگاه هاى سیار 
صدور کارت ملى هوشمند از طریق پست و دفاتر پیشخوان 
به مناطق روستایى، خانه سالمندان، بیمارستان ها و دیگر 
مراکز شــهرى مورد نیاز اعزام مى شود، افزود: باید توجه 
داشت که در گذشته نیز دو ایستگاه سیار در زندان مرکزى 
اصفهان و آسایشگاه جانبازان شهید مطهرى راه اندازى 

شده است.

فعالیت60 ایستگاه سیار
صدور کارت ملى هوشمند

چین، در صدر کشورهاى 
صادرکننده کاال به اصفهان

احضار
شماره درخواست: 9610460359900007 شماره پرونده: 9609980359901549 شماره بایگانى 
شعبه: 961627 در پرونده کالسه 961627 شعبه 20 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
آقاى بهروز سلطانى شــکایتى علیه آقاى محمد امید رحمت فرزند احمد دایر بر فروش  مال غیر و 
خیانت در امانت مطرح نموده که جهت رسیدگى به این شــعبه ارجاع گردیده، نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان مى باشد حسب ماده 174 آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى شود تا متهم از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه 
تا ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت پاســخگویى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در 
صورت عدم حضور دادســرا تصمیم متقضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 37744 شعبه 20 بازپرسى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان /12/294
فقدان سند مالکیت

شــماره 1396/08/471646 – تاریخ 1396/12/08 – آقاى ذبیح اهللا بیگى هرچگانى به استناد 
وکالتنامه شماره 11638 – 1394/03/02 دفترخانه 165 کرج به استناد دو برگ استشهادیه محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده است مدعى است که سند مالکیت 176/34 سهم مشاع 
از 52281 سهم ششــدانگ قطعه زمین پالك 677/2707 واقع در اراضى کوه دنبه بخش 9 ثبت 
اصفهان به ســریال 107462 که در صفحه 548 دفتر جلد 329 امالك ذیل ثبت شماره 45310 
بنام خانم شهین امیرپور صادر ومع الواسطه بموجب ســند 25031 – 1387/7/8 دفتر خانه 101 
اصفهان به آقاى عبداهللا بیگى هرچگانى فرزند حســن انتقال قطعى گردیده است و سپس مفقود 
شده بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله نســبت به 
ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد . و در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســندمالکیت ، المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد .  م/الف 1156 اکبرپورمقدم - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

فالورجان  /12/308 
 احضار متهم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 960549 دادیارى اول دادســراى فالورجان متهم رضوان قاسمى 
فرزند على به اتهام سرقت گاز از طریق دســتکارى کنتور گاز به میزان 38 میلیون تومان موضوع 
شکایت شرکت گاز استان با نمایندگى سید شهاب الدین طاووسى مى باشند لذا در اجراى ماده 174 
قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و آگهى و 
بدینوســیله به نامبردگان ابالغ مى گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهى جهت رسیدگى به اتهام 
خود در شعبه اول دادیارى دادســراى عمومى و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نماید . در 
صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفى وکیل خود آگهى فوق به منزله ابالغ 
محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد . م  الف : 1148 دادرس شعبه اول دادسراى عمومى 

و انقالب فالورجان/ 12/309
ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد ملک محمدى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه مبلغ نه میلیون ریال به 
طرفیت خوانده مهرداد صالحى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره 1201/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/02/16 ساعت 
9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 8030/ م الف شعبه دوم شوراى حل 

اختالف نجف آباد/12/310
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد ملک محمدى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه مبلغ ده میلیون ریال به 
طرفیت خوانده عباس سورانى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره 1200/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/02/16 ساعت 
9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 8031/ م الف شعبه دوم شوراى حل 

اختالف نجف آباد/12/311
 مزایده

در پرونده کالسه 940081 ح 2 اجرایى و به موجب دادنامه 0889-94 صادره از شعبه هاى عمومى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى امید صادقى محکوم اســت به پرداخت 118/946/000 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 4/000/000 ریال نیم عشــر 
دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف 
و توسط کارشناس رســمى دادگســترى منتخب مهندس ذوالفقارى به شرح ذیل ارزیابى گردیده 
است: یک باب منزل مســکونى واقع در نجف آباد خ 15 خرداد جنوبى کوچه شهید حسنعلى غیور 
پ14 داراى سوابق ثبتى 542/16 ثبیت و عرصه حدود 245 مترمربع و 264 مترمربع در دو طبقه 
اعیانى و داراى امتیازات آب و برق و گاز که بارزش 2/100/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. 
توضیحا مالکیت ملک به نام عباس کاظمى وثیقه گذار مى باشــد که باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف 
آباد درتاریخ 96/12/23 ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده 
شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس 
به حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن 

اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. 
ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایــده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل 

آورد. 8095/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/12/312
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان اکبر شهرآشوب دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه و تاخیر خواسته به طرفیت 
خوانده ناهید عباسعلى شــمرانى به شوراى حل اختالف شعبه هفتم شهرســتان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 977/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/01/14 ساعت 
4 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 8093/ م الف شعبه هفتم شوراى حل 

اختالف نجف آباد/12/313
 مزایده

در پرونده کالســه 950317 اجرایى و به موجب دادنامه 511-940 صادره از شعبه چهارم حقوقى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى ملیحه جونبخش محکوم اســت به پرداخت 372/911/000 ریال 
بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 12500000 ریال نیم عشر 
دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف 
و توسط کارشناس رسمى دادگســترى منتخب مهندس مهدى تدین به شرح ذیل ارزیابى گردیده 
است: یک قطعه زمین کشــاورزى واقع در نجف آباد کمربندى جنوبى بعد از تاالر گلستان داراى 
ســوابق ثبتى 395/2855 بخش 9 ثبتى اصفهان و داراى تحدید حــدود 5196 مترمربع و داراى 
درختان مثمر و الوان و داراى حق ابه و فاقد حصار مى باشد که جمعا بارزش 3/377/400/000 ریال 
ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى 
اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/12/24 ساعت 10 صبح و در 
محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین 
قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گــردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از 
مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 8088/م الف مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/12/314
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد ملک محمدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه مبلغ سه میلیون و ششصد 
هزار ریال به طرفیت خوانده رسول نظرى به شــوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1199/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/02/16 
ساعت 8/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 8032/ م الف شعبه 2 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/12/315
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد ملک محمدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده منوچهر 
کریمى کلیشاد به شوراى حل اختالف شــعبه 8 حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 1402/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/02/17 ساعت 4/15 تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. 8033/ م الف شعبه 8 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/12/316
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد ملک محمدى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده ... به طرفیــت خوانده ذبیح 
فرجى به شوراى حل اختالف شعبه 8 حقوقى شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 1401/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/02/17 ساعت 4/15 تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 8034/ م الف شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/12/317

 ابالغ وقت رسیدگى
خواهان محمدملک محمدى دادخواســتى به خواسته ... و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت خیراله 
صادقى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت 
به شماره 2088/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/02/15 ساعت 9/30 تعیین گردیده. 
لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 

تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

8035/ م الف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/12/318
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان محمدملک محمدى دادخواســتى به خواسته ... و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خســارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت سید 
مصطفى باقرى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ثبت به شماره 2087/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/02/15 ساعت 9/30 تعیین 
گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

8036/ م الف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/12/319
 حصروراثت 

محمدرضا توکلى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 676 به شرح دادخواست به کالسه 1426/96 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نرگس نادى 
پور نجف آبادى بشناســنامه 839 در تاریخ 96/07/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. توران توکلى نجف آبادى ش ش 364 ، 2. محمود 
توکلى ش ش 578 ، 3. عباسعلى توکلى ش ش 28517 ، 4. محمدرضا توکلى نجف آبادى ش ش 
676 ، 5. محســن توکلى ش ش 25360، (فرزندان متوفى)، 6. مصطفى توکلى نجف آبادى ش 
ش 1119 ، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 8066/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/12/320
 حصروراثت 

مریم صالحى حاجى آبادى داراى شناسنامه شــماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 1430/96 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رضا رحیمى 
بشناسنامه 20 در تاریخ 96/09/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1. لیال رحیمى ش ش 1685 ، 2. سعید رحیمى ش ش 1452 ، 3. زهره 
رحیمــى ش ش 20776 ، 4. زهرا رحیمى ش ش 26 ، 5. اکرم رحیمــى ش ش 4043، (فرزندان 
متوفى)، 6. مریم صالحى حاجى آبادى ش ش 7 ، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 8067/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف 

نجف آباد/12/321
ابالغ وقت رسیدگى

 ابالغ ازوقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم- على عسگر قربانى دادخواستى بطرفیت 
محمد حیدرى به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 1282/96 
ثبت گردیده نظربه اینکه خوانده فوق الذکرمجهول المکان اعالم گردیده اســت.مراتب حســب 
درخواست خواهان و موافقت شــورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى و دادگاه هاى 
عمومى و انقالب یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده دعوت مى گردد که درجلسه 
رسیدگى روز یک شنبه مورخ 97/01/19 ساعت 5/30 جهت رسیدگى حاضر شوند و اال نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و ازطرف شورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. 

8071/ م الف شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/12/322
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان على یزدانى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت 
زمان اجراى حکم و مطلق خســارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت غالمرضا 
الیگودرزى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ثبت به شماره 1782/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1397/02/02 ساعت 8/30 تعیین 
گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

8072/ م الف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/12/323
ابالغ

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالســه پرونده1783/96 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 
پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: على یزدانى به نشــانى نجف آباد نرسیده به پلیس 
راه سنگبرى نماساز خوانده نادر زارع تالى به نشانى مجهول المکان بخواسته: ..... گردشکار: پس 
از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا 
درخصوص دعوى على یزدانى بطرفیت نادر زارع تالى به خواســته تقاضاى محکومیت خوانده به 
پرداخت وجه یک فقره چک به مبلغ شــش میلیون تومان بشماره 462412/49 مورخ 95/07/30 
بانضمام هزینه هاى دادرسى و خســارت تاخیرتادیه. نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان که 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه 
مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  
مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شــش میلیون تومان بابت اصل خواسته 
و مبلغ صد و نود هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و نشرآگهى و خسارت تاخیرتادیه از مورخ 

سررسید 95/07/30 لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر 
درمحاکم عمومى دادگسترى شهرســتان نجف آباد  مى باشد. 8073/م الف-قاضى پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/12/324
ابالغ

 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 957/96 دادنامه 96/11/08-9189 
مرجع رسیدگى شعبه هشتم خواهان: سیدصادق هاشمى نشــانى: نجف آباد خ منتظرى شمالى خ 
هشت بهشت کوى امید کوچه سالوى پ8 وکیل خواهان: زهره قیصرى-بهناز منتظرى به نشانى: 
نجف آباد دویست متر پایین تز از چهارراه شهردارى ساختمان پارسیان ط2 خوانده: مریم اصالنى 
موگویى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 18535204 جمعا 
به مبلغ 75/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت 
مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى سیدصادق 
هاشمى به طرفیت مریم اصالنى موگویى به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى 
عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 2/200/000 ریال به عنوان هزینه دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات 
تاخیرتادیه از تاریخ سررســید 93/06/20 لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاسبه و 
وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 8082/م الف، قاضى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 8 /12/325
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان عباس کیانى به وکالت شــادى طاهریان دادخواستى به خواســته الزام خواندگان مطالبه 
چک به طرفیت خواندگان 1.شرکت با مسئولیت محدود ترنم تجارت پاکسازان 2.حمیدرضا نادرى 
زرنقى 3.على حسینى نیا به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شــماره 1206/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/02/01 ساعت 11 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. 8077/ م الف شعبه 11 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/12/326
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان ســید صادق عظیمى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده داود 
عظیمى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 1417/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/01/28 ساعت 3/45 تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 8081/ م الف شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/12/327

 ابالغ اجرائیه
شــماره نامــه: 139604902133001211 تاریــخ نامــه: 1396/12/08 شــماره پرونــده: 
139604002133000211/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600316 بدین وســیله به آقاى حسن 
خمسه فرزند ذوالفقار بشماره شناسنامه 144 مورخ 0060981148 مقیم: نجف آباد ویالشهر بلوار 
ولى عصر مجتمع تجارى یلدا کدپستى 8524847887 که برابر گواهى مأمور مربوط به علت نقص 
آدرس ابالغ اجرائیه امکانپذیر نگردیده ابالغ مى گردد که آقــاى محمد نادى نجف آبادى فرزند 
جعفر به استناد چک شــماره 227/7718395 مورخ 96/02/15 به عهده بانک توسعه تعاون شعبه 
نجف آباد جهت وصول مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال درخواســت صدور اجرائیه علیه شما را 
نموده است که اجرائیه به کالســه 9600316 در این واحد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر 
تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه مزبور که تاریخ ابالغ 
محسوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نســبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام 
نمائید درغیر اینصورت ضمن تعلق جریمه دولتى عملیات اجرایى علیه شــما جریان خواهد یافت و 
غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. 8130/م الف- حسین زمانى، مدیر اجرا واحد 

اجراى اسنادرسمى نجف آباد/12/328 
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106794701643 شــماره پرونده: 9609986794700619 شــماره 
بایگانى شعبه: 960619 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقى: فرید اقتصادى فرزند قاسم کدملى: 
1284997162 به نشــانى مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/01/26 یک شنبه ساعت 16:00 
محل حضور: اصفهان، چهارراه شــیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى 
حل اختالف درخصوص دعوى یحیى بهرامى لمجیرى به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 37739 شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهداى مدافع حرم) /12/274

استاندار اصفهان:

 مدیران از مسیر همکارى خارج نشوند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با توجه 
به کاهش بارندگى ها در زمینه صرفه جویى آب در روز هاى 

آخر سال هشدار داد.
هاشم امینى افزود: اگر در آخرین روزهاى سال شهروندان 
اصفهانى صرفه جویى 20درصدى نداشــته باشند، آب 
منازل مسکونى در بهار و تابستان جیره بندى مى شود. وى 

آب ذخیره شده در پشت سد زاینده رود را تنها 132میلیون 
مترمکعب اعالم کرد و افزود: در مدت مشــابه پارســال 
700میلیون مترمکعب آب پشت ســد زاینده رود ذخیره 
شده بود.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با تاکید بر صرفه جویى در مصرف آب گفت: در فصل پایانى 

سال مصرف آب در منازل مسکونى دو برابر مى شود.

اعضاى باند سرقت هاى مســلحانه و مقرون به آزار از 
معادن استان دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان گفــت: ماموران 
نیروى انتظامى با شکایت شاکیان، شش نفر از سارقان 
معادن اســتان را که با ضرب و جرح کارگران و تخریب 
اموال عمومى، موجب خسارت به صاحبان این واحد هاى 
صنعتى شده بودند،  شناسایى و دستگیر کردند . سرهنگ 

ستار خسروى با بیان اینکه این متهمان در بازرسى پلیس 
به ســرقت از معادن شهرســتان تیران اعتراف کردند،  
افزود: گزارش هایى نیز از سرقت هاى اعضاى این باند 
در شــهر هاى اصفهان، نجف آباد، تیران، یزد و لنجان 
دریافت شــده که  این موضوع در حال بررسى است.به 
گفته وى، کارشناسان پلیس در حال بررسى ارزش ریالى 

این سرقت ها هستند.

هشدار مدیرعامل شرکت آب و فاضالب درباره تبعات عدم صرفه جویى در روزهاى آخر سال

اصفهان در آستانه جیره بندى آب

اســتاندار اصفهان از مدیران دســتگاه هــاى اجرایى 
استان خواســت که همگام با سایر دســتگاه ها براى 
رفع مشکالتى که براساس آشفتگى بین تصمیم و اجرا 
در استان بوجود آمده اســت، وارد عمل شوند و از مسیر 

همکارى خارج نشوند.
محســن مهر علیزاده افزود: بــا توجه بــه اینکه هم 
اکنون مسائل صنعت، کشاورزى، محیط زیست و آب 
شــرب با توقعات مردم و مســائل اجتماعى در ارتباط 
است، باید با همکارى و همســویى تمامى دستگاه ها، 
تصمیمات عاقالنه اى فراخور مســائل اســتان گرفته

 شود.
وى بیان داشت: آنچه در شــوراى برنامه ریزى با دقت 
مورد تصمیم گیرى قرار گرفته مى شود، باید با سرعت 

تمام اجرا شود.
وى در بخش دیگرى از سخنانش گفت: استفاده بهینه 
از پساب و منابع موجود، براساس دیدگاه سازگارى با کم 

آبى در استان بطور جدى دنبال مى شود.
مهرعلیزاده افزود: با توجه به اینکه بهینه سازى مصرف 
آب، استفاده از پســاب و چگونگى مدیریت منابع آب، 
موضوعى اســت که پرداختن به آن در اســتان و حتى 
کشــور خیلى دیر شده است، الزم اســت به الگوهاى 

سازگارى با کم آبى پرداخته شود.
استاندار اصفهان افزود: در این استان طرحى با عنوان 
«استفاده بهینه از پساب» طراحى شده است که با اجراى 
آن، پساب ها براى کشاورزى و صنعت مورد بهره بردارى 

قرار مى گیرد.

وى با بیان اینکه طرح اولیه در مرحله شناخت و بررسى 
اســت، گفت: این مرحله تا فروردین ســال آتى انجام 
مى شــود و در ادامه مى تواند بخش زیــادى از کمبود 

بارش ها و آب را در استان جبران کند.

مهر علیزاده یادآورى کرد: آب خاکســترى یا پساب در 
دنیا به عنوان مــاده اى تجدید پذیر مطرح اســت که 
در قالب و شــکل هاى مختلف مى توان از آن استفاده

 کرد.

اعضاى باند سرقت هاى مسلحانه در دام پلیس
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در دیدار مسئوالن شهرى اصفهان با هیئت آلمانى، بر لزوم 
گسترش همکارى ها در عرصه هاى مختلف حمل و نقل، 

ترافیک و خدمات شهرى تأکید شد.
علیرضا صلواتى، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى 
اصفهان در دیدار جمعى از مسئوالن ایالت رایالند- فالتس 
آلمان گفت: حفظ محیط زیســت یکــى از دغدغه هاى 
مدیریت شهرى اســت که یکى از پارامترهاى آن، تقویت 
ناوگان حمل و نقل عمومى اســت و در ایــن زمینه خط 
یک مترو، سه خط B.R.T و صد خط اتوبوس در اصفهان 

راه اندازى شده است.
وى ادامه داد: راه اندازى تراموا یکى از موضوعاتى است که با 

توجه به شاخصه هاى تاریخى اصفهان مورد توجه است که 
در این رابطه از همکارى کشور آلمان با توجه به تجهیزات 
آنان در این زمینه استقبال مى کنیم. معاون حمل و نقل و 
ترافیک شــهردارى اصفهان اضافه کرد: بنا داریم در سال 
آینده در محدوده تاریخى شهر از اتوبوس هاى برقى استفاده 
کنیم که در این زمینه امیدواریم از تجهیزات کشور آلمان 
بهره مند شویم.صلواتى خاطرنشــان کرد: براى نوسازى 
ناوگان اتوبوس از طریق فاینانس نیز مى توان همکارى هاى 
خوبى با کشور آلمان داشــت، زیرا شهروندان اصفهانى از 
اتوبوس هاى آلمانى که دو دهه گذشته وارد این شهر شدند، 

خاطرات خوبى دارند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى 
گفت: پیرو پیشــنهاد مدیر بانک کشــاورزى اســتان 
اصفهان،توافقنامــه اى از تهران دریافــت کردیم که 
کشاورزانى که بدهکار بانک هستند، با پرداخت 5 درصد 
از اصل وام و سود، تا یکســال تسهیالت آنها استمهال 

شود.
حســن کامران با بیان اینکه متأسفانه برخى مسئوالن 
حقایق را به مردم نمى گویند،  افزود: تمام هزینه ها در 
بودجه مشخص مى شود و بعد از آن کسى نمى تواند ادعا 
کند که مى تواند مبالغى را از بودجه دولتى دریافت کند.

وى ادامه داد: برخى مســئوالن در ایــن زمینه صادق 

نیستند، زیرا شــوراى نگهبان آنچه غیر از برنامه تعیین 
شده بودجه باشــد را تأیید نمى کند زیرا خالف قوانین 

است.
کامران خاطر نشــان کــرد: مبلغ 25 میلیــارد تومان 
با صحبت ها و ارائه مســتندات به وزیر کشــور براى 
سازماندهى کانال هاى کشاورزى این مناطق دریافت 

کرده ایم. 
وى تأکید کرد: این مبلغ فارغ از بودجه جهاد کشاورزى 
است و همچنین مبلغ پنج میلیارد تومان براى ساماندهى 
زاینــده رود دریافت کــرده ایم که بعد از مشــورت با 

مسئوالن، این بودجه براى زاینده رود هزینه مى شود.

آلمانى ها به کمک ترامواى 
اصفهان مى آیند

کانال هاى کشاورزى شرق 
ساماندهى مى شوند

مرکز تخصصى بیماران کلیوى 
در اصفهان افتتاح مى شود

مدیرعامـل انجمـن خیریـه خدمـات درمانـى حضرت 
ابوالفضل(ع) از افتتاح مرکز تخصصـى بیماران کلیوى 

در اصفهان خبر داد.
احمد دردشتى اظهار داشت: 17 هزار پرونده نرم افزارى از 
بیماران کلیوى در خیریه حضرت ابوالفضل(ع) وجود دارد.
وى با اشاره به تأمین همه درآمدهاى این خیریه از طریق 
کمک هاى مردم و خیرین، افزود: 565 بیمار دیالیزى در 
سطح استان تحت پوشش خیریه حضرت ابوالفضل(ع) 
قراردادنـد. مدیر عامـل انجمن خیریه خدمـات درمانى 
حضرت ابوالفضل(ع) گفت: این بیماران در گذشته براى 
تأمین هزینه هـاى ایاب و ذهاب خود مشـکل داشـتند 
که به همت خیریـن و با قـرارداد میـان خیریه حضرت 
ابوالفضل(ع) و تعاونى فرهنگیان، از سه سال گذشته 70 

خودروى بدون آرم در خدمت بیماران قرارگرفته است.
وى افزود: در هر سال بین 130 تا 180 پیوند کلیه انجام 
مى شود که 46 درصد این پیوندها از طریق اهداى عضو 

و بقیه از دهنده زنده پیوند مى شود.
وى افزود: از 420 دسـتگاه دیالیز اسـتان، 270 دستگاه 
توسـط خیرین و مردم تأمین شـده اسـت و به دلیل نیاز 
روزافزون اسـتان، خیریه حضرت ابوالفضل (ع) اقدام به 
سـاخت مرکز بیماران کلیوى کرد که با هزینه سـاخت 
بالغ بر 20 میلیارد تومان و هزینه تجهیز 15 میلیارد تومان 

در خیابان امام خمینى(ره) به بهره بردارى مى رسد.

گرانفروشى، همچنان در صدر 
تخلفات اصناف استان

 گرانفروشى، درج نکردن قیمت و رعایت نکردن بهداشت، 
از جمله تخلفات امسال اصناف استان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتى اسـتان اصفهان با اشـاره به 
کاهش 17 درصدى تخلفات بخش کاال و خدمات در سال 
جارى گفت: در 11ماهه امسال به ترتیب گرانفروشى، درج 
نکردن قیمت و رعایت نکردن دستورالعمل هاى بهداشتى 
از جمله تخلفات این بخش را شامل مى شود. غالمرضا 
صالحى، میزان محکومیت مالى در بخش کاال و خدمات 
استان در 11 ماهه امسال را 458 میلیارد ریال اعالم کرد 
و افزود: در این مدت در بخـش کاال و خدمات 16 هزار و 
621 فقره پرونده تخلف تشکیل شده است که همه این 
پرونده ها رسیدگى شـده و هزار و 292 فقره پرونده نیز از 
پارسال مختومه شده است. وى افزود: از این تعداد حدود 
شش هزار و 600 پرونده مربوط به گرانفروشى بوده است.

آغاز توزیع نهال استاندارد 
آماده کاشت

توزیع دو میلیون و 250هزار اصله نهال اسـتاندارد آماده 
کاشت استان اصفهان آغاز شد.

قائـم مقـام سـازمان جهـاد کشـاورزى اسـتان گفـت: 
این میزان نهال اسـتاندارد در 25نهالسـتان با سـرمایه 
گـذارى 45میلیارد ریال تولید شـده اسـت که بـا توجه 
بـه فرارسـیدن ایـام نهالـکارى، از ایـن تعداد بیـش از 
60درصـد از آنهـا بـه اسـتان هـاى مجـاور و خـارج از 
کشور صادر مى شـود. مهرداد مرادمند افزود: بیشترین
 نهال هاى توزیعى شامل گردو، بادام، پسته و انار است. 
وى فالورجـان، نجـف آبـاد و تیـران  و کـرون را عمده 

شهرستان هاى تولید نهال استان اعالم کرد.

تحقق 88 درصدى 
بودجه ذوب آهن طى  امسال

شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان با انتشار عملکرد تولید 
و فروش ماهانه بهمن و 11 ماهه امسـال ، 88 درصد از 

بودجه پیش بینى شده سال جارى را پوشش داد.
شرکت ذوب آهن با 3/3 هزار میلیارد تومانى که به علت 
زیاندهى دو سـال متوالى، مشـمول فرآیند تعلیق شده، 
اقدام به ارائـه عملکرد تولید و فروش بهمـن و 11 ماهه 
سال جارى کرد. براین اساس، ذوب آهن در ماه گذشته 
موفق به فروش 464 میلیارد تومان انواع محصول معادل 
11 درصد از بودجه کل شـرکت شـده که نسـبت به ماه 

گذشته، با رشد 14 درصدى همراه بوده است.
همچنین مجموع کل فروش این شرکت فرابورسى در 11 
ماه سال جارى 3/7هزارمیلیارد تومان معادل 88 درصد 
از بودجه بوده و براى تحقق کامل بودجه، به فروش 491 

میلیارد تومان دیگر تا پایان سال مالى نیاز دارد.

خبر

فرمانده هــوا نیروز ارتــش جمهورى 
اسالمى ایران گفت: هواپیمایى نیروى 
زمینــى ارتش ایــران از قــوى ترین و 
ســریع ترین نیروى هــاى نظامى در 

خاورمیانه است.
امیــر ســرتیپ دوم خلبان یوســفعلى 
قربانــى دیــروز در مراســم جشــن 
فارغ التحصیلى دانشجویان فنى و خلبانى 
مرکز آموزش شهید وطن پور اظهار  کرد: 
روح والیتمــدارى در هوانیروز ارتقا پیدا 
کرده و امروز در تمام زمینه ها پیشرفت 

کرده ایم.
وى ادامه داد: کارکنــان هوانیروز با تمام تــالش، توان رزمى خــود را ارتقا داده انــد و در بحث 
دوربین هاى دید در شب پیشرفت هاى خوبى داشــته ایم و در این خصوص 150 ساعت پرواز فنى 

انجام شده است.
فرمانــده هوانیــروز ارتش جمهورى اســالمى ایــران گفت: هم اکنــون با توجه بــه تهدیدات 
دشــمن، به خوبى توانســته ایم براى مواجهه با ایــن تهدیدات، ســالح هاى برد بلنــد را ارتقا

 دهیم.
وى با بیان اینکه مســئولیت امروز ما به عنوان مهندس پرواز مهم است، گفت: هوانیروز به عنوان 

یگانى از نیروى زمینى در خدمت کشور و دفاع از ایران اسالمى است.
گفتنى اســت؛ در این مراســم از جمعــى از خانواده هــاى شــهداى هوانیروز از جملــه خانواده 
شــهید سرلشــکر على کیارش و خانواده ســرهنگ على اصغر ملیــح پور و تعــدادى از خلبانان 
بازنشســته تجلیل شــدند. همچنین اعطاى نشــان خلبانى و فنى به دانشــجویان و درجه داران

 انجام شد.

فرمانده هوا نیروز ارتش جمهورى اسالمى ایران:

هواپیمایى ارتش از
 قوى ترین نیروى هاى ن ظامى خاورمیانه است

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشــاك 
اصفهان با بیان اینکــه نیمى از تولیدات 
داخلــى با مــارك خارجى راهــى بازار 
مى شــود، بــر لــزوم فرهنگســازى 
اســتفاده از تولیــدات داخلــى تأکید 

کرد.
ابراهیم خطابخش با اشاره به باال بودن 
قیمت پوشاك داخلى نسبت به اجناس 
خارجى گفت: مالیــات، افزایش هزینه 
نیروى انســانى، گرانى مواد اولیه و... از 
جمله دالیل باال بودن قیمت پوشــاك 

داخلى است.
وى ادامــه داد: البته کیفیت پوشــاك ایرانى بــا برندهاى خارجى در یک ســطح اســت و حتى 
تولیــدات ســال 96 نســبت به ســال 95 بــا کیفیت تــر شــده و ایــن پیشــرفت روزافزون

 است.
وى با تأیید این خبر که قرار است با همکارى برندهاى خارجى تولیدات ایرانى افزایش یابد، گفت: 
اگر این اتفاق صورت گیرد، به یقین شــاهد رونقى در این بازار، بهبود کیفیت محصوالت و تعدیل 

قیمت ها خواهیم بود.
وى با اشاره به رکود بازار پوشاك در ســال جارى، اضافه کرد: متأسفانه بازار شب عید رونق الزم را 

ندارد و فروشندگان دلخوش به ایام پایانى سال هستند.

رئ یس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاك اصفهان:

50 درصد پوشاك داخلى، مارك خارجى دارد

کنسرت حامد همایون 12 اسفند در تاالر 
رودکى برگزار مى شود.

حامــد همایون بار دیگــر مهمان مردم 
اصفهان است تا در برنامه کنسرت خود 
در اســفند ماه به اجراى موسیقى در بین 

هواداران خود بپردازد.
این کنســرت در روز 12 اســفند 96 در 
ســالن رودکى اصفهان برگزار مى شود. 
عالقه مندان به خرید بلیت این کنسرت 
در دو سانس ساعت 18 و 21 مى توانند به 
سایت اینترنتى ir.3670مراجعه کرده و 

اقدام به تهیه اینترنتى بلیت کنند.
گفتنى است؛ بهاى بلیت این کنسرت بین 50 تا 65 هزار تومان است و متناسب با محل قرارگیرى 

صندلى متفاوت خواهد بود.
 کنســرت حامــد همایــون در ملکشــهر، روبــه روى شــهربازى، تــاالر رودکــى برگــزار 

مى شود.

طنین آواى حامد همایون  در نصف جهان

340 بقعه متبرکه اســتان اصفهان براي اجراي طرح 
نوروزى آرامش بهارى آماده شد.

مدیرکل اوقاف وامورخیریه اســتان اصفهان گفت: در 
هشــتمین ســال متوالى، این طرح همزمان با سراسر 
کشور از 25 اســفند تا 14 فروردین در بقاع متبرکه این 

استان اجرا مى شود.
حجت االسالم رضا صادقى افزود: نوروز امسال در113  
بقعه متبرکه با ظرفیت اسکان دایم بیش از 120 هزار زائر 
واسکان موقت بیش از 360 هزار زائر و درحسینیه ها هم 
ظرفیت اسکان 40 هزار زائر در ایام تعطیالت نوروزى 

فراهم شده است.
وى گفت: در آســتان مقــدس امامزادگانــى ازجمله 
هالل بن على (ع) آران وبیدگل، آقا على عباس(ع) بادرود ،
 شــاهرضاي شــهرضا وســید محمد (ع) خمینى شهر، 
امامزاده ابراهیم، محســن وزینبیــه امکانات رفاهى و 
خدماتى ازجمله پذیرش و اسکان مســافران نوروزى 
با تجهیــزات اقامتى، اســتقرار چادرهاى مســافران 
نوروزى، برپایى ایســتگاه هاى صلواتــى ، طبخ غذا 
براى میزبانى از زائران و گردشــگران نوروزى  فراهم

 است.

مدیــرکل اوقــاف وامورخیریــه اســتان اصفهــان 
افزود: برگــزارى برنامه هاى ویژه ســخنرانى روزانه 
در حــرم هــاى مطهــر، قرائــت ادعیــه و مناجات 
روزانه، برپایــى گفتمان هاى دینــى و خیمه معرفت، 
فعالیــت ویــژه دفاتــر مشــاوره و پاســخگویى 
به مســائل شــرعى، برگــزارى نمایشــگاه آرامش 
بهارى با ارائه مطالب دینى و ارزشــى و غرفه کتاب و 
محصوالت فرهنگــى از جمله برنامه هــاى فرهنگى 
طــرح آرامــش بهــارى در تعطیــالت نــوروز 97 

است.

میزبانى340بقعه متبرکه از 
گردشگران نوروزى

در کارگروه سالمت و امنیت غذایى استان اعالم شد 

یک چهارم اصفهانى ها فشار خون دارند

ساسان اکبرزاده
جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایى استان با حضور معاون 
سیاسى- امنیتى استاندار اصفهان و جمعى از اعضا در مرکز 

بهداشت اصفهان برگزار شد. 
در این جلسه گزارشــى از فعالیت هاى انجام شده کارگروه 
ارائه شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در این جلسه 
با اشاره به اقدامات هفته سالمت مردان گفت: استرس باال، 
کم تحرکى، سیگار و... از عواملى است که سالمت مردان را 

به خطر انداخته و افزایش مى دهد. 
طاهره چنگیز پیشنهاد کرد: همچون سیستم کشورهاى جهان، 
میز کارهایى با ارتفاع بلند مهندسى شده و به افراد و مدیران 
توصیه شود به صورت ایستاده فعالیت کارى خود را در ادارات 
انجام دهند و در حقیقت چیدمان در ادارات به گونه اى باشد 
که کارکنان و مدیران را به تحرك وادارد. وى لزوم بازنگرى 

فرهنگى و پیوست تحرك را در برنامه ریزى ها یادآور شد. 
■■■

مدیرگروه جمعیت و خانواده مرکز بهداشت هم با اشاره به 
اینکه 11 سال است هفته ســالمت مردان از اول تا هفتم 
اسفندماه برگزار مى شود گفت: شعار امسال هفته سالمت 
مردان، «ورزش، کلید طالیى سالمت مردان» بوده و برنامه 

ریزى شــده و برنامه هایى در این هفته در اســتان به اجرا 
درآمده است. 

دکتر صادق اظهار کرد: متأســفانه نیمى از جمعیت مردان 
استان اصفهان چاقى شــکم دارند و این امر موجب بروز 
بیمارى هاى قلبى و... است. وى ســالمت مردان را رکن 
اصلى خانواده دانست و گفت: امید است در محیط کار فعالیت 
بدنى براى مردان مهیا شده و بدینسان از راه هاى بروز پوکى 

استخوان جلوگیرى شود. 
صادق افزود: 92 درصد زنــان و 90 درصد مردان در جامعه 
بى تحرك هستند، ولى امید به زندگى در مردان چهار سال 
کمتر از زنان است. وى به مردان توصیه کرد به سالمت خود 
بیشتر توجه کرده و به مراکز سالمت مراجعه کنند و پرونده 

الکترونیکى سالمت تشکیل دهند. 
مدیر گروه جمعیت و خانواده مرکز بهداشــت تأکید کرد: 
متأســفانه مردان الگوى زندگى نامناسب ترى نسبت به 

زنان دارند. 
صادق گفت: مهمترین علت فوت در مردان 30 تا 70 سال، به 
ترتیب حوادث مربوط به حمل و نقل، سکته مغزى و... است. 
وى با بیان اینکه یک چهارم جمعیت استان اصفهان فشار 
خون دارند که نیمى از آنها از فشار خون خود بى خبرند، افزود: 

تحرك بیشتر، پیاده روى، پرهیز از مصرف دخانیات، مواد 
مخدر و مشروبات الکلى، داشــتن الگوى غذایى سالم و... 

مى تواند ضامن سالمت مردان باشد. 
دکتر صادق همچنین از مســئوالن ســازمان ها و ادارات 
خواست تا در سال آینده مقدمات برنامه هاى ورزشى را براى 
کارکنان خود فراهم آورند و آن را در اولویت قرار دهند و براى 
میان وعده غذایى کارکنان الگویى مناسب را برقرار  کنند و 
پیگیر تشکیل پرونده الکترونیکى کارکنان مرد در سازمان 

خود باشند. 
■■■

رئیس مرکز بهداشت اصفهان هم گفت: باید توجه به سالمت 
مردان بیش از گذشته صورت پذیرد. 

دکتر کمال حیدرى خواستار تشــکیل پرونده الکترونیک 
سالمت براى مردان شد. 

■■■
در این جلسه دکتر فدایى کارشــناس بیمارى هاى منتقله 
توسط ناقلین گزارشــى از عملکرد ده ساله بیمارى سالک 
در استان اصفهان ارائه داد و گفت: 50 درصد اراضى استان 
اصفهان در مناطق سالک خیز قرار دارد و از سال 87 تا 96 
در یک برنامه ریزى ده ساله با کمک دستگاه هاى مختلف 
به ویژه مدیریت بحران اســتاندارى، سمپاشى انتخابى و... 

فعالیت هاى خوبى انجام شد. 
وى افزود: 10 درصد سالک ایران مربوط به شهرستان برخوار 
در استان اصفهان است که امروز به 15 مورد سالک رسیده 
است. این درحالى است که اردستان و نطنز نیز بهترین مکان 
براى مطالعه سالک هستند که امروز کاهش قابل توجهى در 

این بیمارى دارند. 
فدایى با بیان اینکه سالک در استان اصفهان نسبت به سال 
87 بسیار کاهش یافته است گفت: از سه هزار مورد سالک 
در استان در سال 87، امروز در سال 96، به 800 مورد رسیده 
است.  وى ادامه داد: در ده  سال گذشته، با کمک 113 هزار 
نفر ساعت نیروى انسانى، 450 هزار هکتار اراضى تسطیح شد 
که این میزان در کشور بى سابقه است. البته سالک موجب 
مرگ و میر نخواهد شد ولى باید اقدامات براى کاهش آن 

صورت پذیرد.


