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5 ماده غذایى گیاهى براى کاهش عالئم آلرژى بهارهگوشت گران شده اما نه براى مصرف کنندهبرترین هاى نوروزى تلویزیوناین هم به زودى از سر مردم مى افتد!  روزى که کالغ مزاحم، یک محله را به هم ریخت سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

حفر 70 چاه آب در محله هاى شـهر
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امپراتورى چشم بادامى ها 
در آب هاى ایران

بیخود شاکى نباشید!

راز لنگه کفش سوخته
 در مرنجاب چیست؟
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نجفى امروز
 از بازى

 بیرون مى رود؟

2

درحالى که روز یک شنبه استعفاى محمد على نجفى 
شهردار تهران مورد پذیرش شــوراى شهر پایتخت 
قرار نگرفت، محسن هاشــمى رفسنجانى رئیس این 
شورا دیروز تأیید کرد که شهردار تهران یک بار دیگر 
استعفا کرده است. وى با بیان اینکه موضوع استعفاى 
دوم نجفى در جلسه علنى روز سه شنبه (امروز) شوراى 
شهر تهران بررســى خواهد شد، گفت: درصورتى که 
به اســتعفاى دوم نجفى رأى بدهند در نهایت براى 

شهردارى تهران ...

کار سخت ذوب آهن براى تداوم حضور در آسیاکار سخت ذوب آهن براى تداوم حضور در آسیا
ژنرال و سربازانش از جنگ با حریفان پیروز بیرون مى آیند؟ژنرال و سربازانش از جنگ با حریفان پیروز بیرون مى آیند؟
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برنامه شرکت آب و فاضالب براى تأمین آب شرب مردم اصفهان  

سینماى ایران در حال
 در جا زدن است

«خندوانه» از اوایل شعبان بـا «جناب خان» 
برمى گردد

تردید هاىتردید هاى
برانکو براى ماندنبرانکو براى ماندن

«بند ویژه» حاال کابوس استقاللى هاست
آنطور که این روزها شنیده مى شود هر چند استقاللى ها  براى یکسال و نیم حضور «مامه تیام» 
در جمع خودشان هزینه باالیى انجام داده اند، اما یک بند ویژه و عالقه باشگاه هاى دیگر آسیایى 

براى جذب این گنج سیاه مى تواند استقالل را با یک مخمصه مواجه کند.
تیم استقالل در حالى فصل جارى را آغاز کرد که تنها یک مربى (بدنساز) و دو بازیکن خارجى 

داشت و جمع خارجى هاى این تیم به عدد 3 مى رسید. 
4

باشگاه هاى عربى با رقم هاى نجومى در راهند

بان بـا «جناب خان» 

بعد از مدتى دورى از صفحه تلویزیون، رامبد جوان با برنامه 
«خندوانه» به شبکه نسیم بر مى گردد و به نظر مى رسد بعد 

از رفع اختالف ها با ســعید ساالرزهى مالک عروسک 
«جناب خان»، این شــخصیت هم بار دیگر با رامبد 
جوان همراهى خواهد کرد. در حالى که تولید و پخش 

«دورهمى» به پایان رسید...

حسام نواب صفوى:

«بند ویژه» حاال
آنطور که این روزها شنیده مى شود ه
در جمع خودشان هزینه باالیى انجام
براى جذب این گنج سیاه مى تواند اس
در حالىفصلجارى را تیم استقالل
داشت و جمع خارجى هاى این تیم به

باشگاه هاى ع
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سه شنبه سرنوشت ساز
 براى شهردار دوباره مستعفى تهران

3
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در روزهاى اخیر خبرى مبنى بر الیروبى کف دریا و استخراج 
جنبنده هاى آب هاى تحت حاکمیت جمهورى اســالمى 
توسط چینى ها و هندى ها در شبکه هاى اجتماعى منتشر 
شد و گالیه هایى را از ســوى صیادان چابهارى و کنارکى 

در پى داشت.
... میرمــراد زهــى، مدیــرکل شــیالت  هدایــت ا
سیستان وبلوچستان ضمن تکذیب این موضوع گفته است 
که چینى ها حضور دارند اما نــه براى صید، چراکه صیادى 
مجوز مى خواهد اینها فقط عامالنى هســتند که مى آیند و 
میگوهاى صید شده و ماهیان غیرمأکول (حرام گوشت) را 
از صیادان ایرانى مى خرند. بنابراین به کشتى هاى  چینى با 

رعایت نوع، زمان و مکان صیــد مجوزهاى یک تا دوماهه 
براى صید غیرمأکول ارائه مى شود.

این در حالى است که کشتى هاى ترال مجهز به دستگاه هاى 
ماهى یاب و تورهاى صیادى هستند که در هنگام صید هیچ 
آبزى اى نمى تواند از گرفتار شدن در آنها در امان بماند و به 
نوعى این تورها با یکبار حرکت، کل مسیر را جارو مى کنند.

چندى پیش عبدالغفور ایران نژاد، نماینده چابهار، نیکشهر، 
کنارك و قصرقند در مجلس شوراى اسالمى، عنوان کرده 
بود که چهار هزار قایق جدید صیادى بیش از 16 سال چشم 
انتظار صدور مجــوز صید براى تأمین معــاش صیادان و 

خانواده هایشان هستند.

رئیس ســابق اتاق بازرگانى تهران نــرخ واقعى دالر را 
نهایتًا 4200 تومان دانست و تصریح کرد که نرخ موجود 
در بازار اصًال واقعى نیست و عزمى هم براى کنترل این 
بازار وجود ندارد. این در حالى است که ارزش پول ملى 40 

درصد افت کرده است.
یحیى آل اسحاق  در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه افزایش 
نرخ دالر آثار واقعى در اقتصاد دارد، تصریح کرد: پیش از 
این ماجراها ارزش پول ملى تا 34 درصد کاهش یافته بود 
و مى توان گفت که پس از تغییرات به وجود آمده در بازار 
ارز، ارزش پول ملى تا 40 درصد کاهش یافته است؛ یعنى 
عمًال یک میلیون تومان پول در جیب مردم ارزشى معادل 

600 هزار تومان پیدا کرده است.
وى اظهــار کــرد: برخــى در صحبت هــاى خــود 
مى گویند«افزایش نــرخ دالر به نفع اقتصاد اســت»، 
در صورتى که طــرح این موضوع به این شــکل عمًال 

بى انصافى در حق مردم است.
آل اســحاق همچنین اظهار کرد: عمدتًا خریدى که در 
سطح بازار صورت مى گیرد توســط طبقه متوسط رو به 
پایین است که این طبقه با گرانى به وجود آمده دیگر توان 
سابق را نخواهد داشت و فقط مى تواند غذا بخرد و اجاره 
خانه بدهد. به همین علت فروش تولیدات غیرضرورى 

داخلى کاهش مى یابد.

امپراتورى چشم بادامى ها در 
آب هاى ایران

افت 40 درصدى ارزش 
پول ملى با گران شدن دالر

تکذیب ادعاى یک کانال معاند 
  ایسنا| ادعاى یک کانال ضدانقالب و دروغ پرداز 
در خصوص رد درخواست مالقات رئیس جمهور از سوى 
رهبر معظم انقـالب، تکذیب شـد. خبرگزارى ایسـنا در 
پیگیرى از مراجع مسئول کسب اطالع کرد که دیدارهاى 
حجت االسـالم و المسلمین دکتر حسـن روحانى رئیس 
جمهورى با حضرت آیت ا...خامنه اى رهبر معظم انقالب 
اسالمى طبق برنامه منظم، تقریباً هر هفته و بدون وقفه 

ادامه دارد.

ابهام در تفکیک وزارتخانه ها 
الیحه  تفکیک چند وزارتخانه    دیده بان ایران |
که قرار بود اواسط اسفندماه به صحن مجلس بیاید، به طور 
جالبى از دستور کار خارج شده است! ردیف 6 دستور جلسه 
شماره  65 مجلس که از دستور کار خارج شده، الیحه  یک 
فوریتى اصالح بخشى از سـاختار دولت بود که در جلسه  
علنى 21 خردادماه 96 به تصویب رسیده بود. این الیحه 
درباره  تفکیک وزارتخانه هاى راه و شهرسازى و همچنین 
صنعت، معدن و تجارت بود. از سوى دیگر، در دستور جلسه  
68 که مربوط به اولین هفته  فعالیت مجلس در سـال 97 

است، طرح تشکیل وزارت گردشگرى اضافه شده است.

خانه هایم ماِل احمدى نژاد!
  ایلنا| نماینده مـردم تربت جام دربـاره جزئیات 
جلسه اعضاى کمیسیون حقوقى مجلس با آیت ا... آملى 
الریجانى تصریح کرد: در این دیدار برخى از نمایندگان به 
آیت ا... آملى الریجانى گفتند چرا بـا احمدى نژاد برخورد 
نمى شود، که در مقابل رئیس قوه قضائیه گفت ضرورتى 
ندارد به اظهارات کذب مطرح شـده از سوى احمدى نژاد 
پاسـخ دهد و اگر ضرورت داشته باشـد، اقدام خواهد شد. 
جلیل رحیمى جهان آبادى اضافه کرد: ایشـان گفتند اگر 
من آن آپارتمان ها و خانه هایى که آقاى احمدى نژاد مطرح 
مى کند را دارم، آنها براى ایشان باشد. رحیمى جهان آبادى 
یادآور شد: رئیس قوه قضائیه تأکید کردند که بنایى براى 

پاسخگویى به این اظهارات کذب ندارد.

غلط کرده اند با شما!
کانال دولـت بهـار در واکنش به    آفتاب  نیوز|
اظهارات صادق خلیلیان که گفته بود وزراى احمدى نژاد 
با وى درباره برخى اقدامات غیرقانونى و غیراصولى اتمام 
حجت کرده بودند و به وى تذکر جدى داده اند، اظهارات 
توهین آمیزى خطاب به وزراى دولـت نهم و دهم مطرح 
کرد و خطـاب به صادق خلیلیـان نوشـت: «آن وزرا غلط 
کرده اند با شما! قبل از دکتر احمدى نژاد چى بودید؟ حاال 
چى هستید؟! بروید خیابان ببینیم اصًال مردم اعتنایى به 
شماها مى کنند؟!» اظهارات توهین آمیز کانال دولت بهار 
خطاب به وزراى دولت نهم و دهم در حالى است که پیش 
از این نیز برخى از وزراى دولت نهم و دهم با اقدامات اخیر 

محمود احمدى نژاد مخالفت کرده بودند.

کاله سر کسى نرفته
رئیس جمهور، دیروز در مراسم رونمایى    فارس|
از دستاوردهاى هسـته اى گفت: 15 ماه اسـت این آقاى 
جدیدى که در آمریکا سر کار آمده و ادعاهاى بسیار زیادى 
دارد و فراز و نشـیب فراوان در کالم و سـخنش و عملش 
وجـود دارد تالش مى کند برجام را بشـکند. حـاال ظاهراً 
مى گویند ما تازه فهمیدیم که در برجام کاله سـر ما رفته 
است؛ نمى دانیم. مى گویند در این 15 ماه فهمیده ایم کاله 
رفته، قبًال نفهمیده بودیم. البته این را اگر کسى ادعا کند، 

ادعاى دقیق و درستى نیست.

کج سلیقگى
  ایسنا| احسان قاضى زاده هاشمى، عضو شوراى 
نظارت بر سازمان صداوسیما، در واکنش به اتفاقات پیش 
آمده در جریان پخش مسـتقیم فوتبال باشگاه هاى رم و 
بارسلونا در شـبکه 3 سـیما و به دنبال آن سانسور لوگوى 
باشگاه رم گفت: برخى سانسورها در لوگوها اعمال شد که 
به نظرم در آن سانسورها نگاه توأم با کج سلیقگى همراه 
بود. امیدوارم مسئوالن سیماى صداوسیما چنین تفاوت ها 
و اعمال نظرهاى سـلیقه اى را در آینده تکرار نکنند و کار 

براساس قاعده و فرمول درستى باشد.

خبرخوان
صادرات سوپ و آبگوشت!

  دیده بان ایران | گمــرك جمهورى 
اسالمى ایران از صادرات سه میلیارد تومان سوپ 
و آبگوشت در سال 96 خبر داد. بنابر این گزارش 
طبق آمار تجارت خارجى در سال 96 بیش از 314 
ُتن سوپ و آبگوشت به 11 کشــور جهان صادر 

شده است.

از 50هزار تومان
 تا 5 میلیون تومان!

ایران ایر، بلیــت تهرانـ      خبر آنالین |
استانبول براى روز یک شــنبه 13 خرداد امسال 
که آغاز تعطیالت چهار روزه اســت را به قیمت 
پنج میلیون و 712 هزار تومان عرضه کرده است! 
این در حالى اســت که همین بلیت براى دیروز
(20 فروردیــن) به قیمــت 50 هــزار تومان به 
فروش مى رســید. گفتنى اســت پس از اجراى 
قانون آزادســازى نرخ بلیت هواپیما از سال 94، 
برخى شــرکت هاى هواپیمایى بلیت هاى خود 
را به صورت چارترى به تعــدادى از آژانس هاى 
مسافرتى یا چارترکننده ها مى دهند که این اقدام 
ســبب افزایش قیمت بلیت در ایام پیک سفرها و 

تعطیالت طوالنى مدت شده است.

کشت برنج فقط در شمال
   خبر آنالین | رضا اردکانیان، وزیر نیرو 
در خصوص اینکه آیا در سال جارى کشت برخى 
محصوالت در برخى اســتان ها ممنوع مى شود، 
اظهار کرد: دولت تصمیم گرفت کشــت برنج در 
غیر از استان هاى شمالى ممنوع شود و این مسئله 
سیاستى است که یک وزارتخانه براساس شرایط 
اقلیمى و علمى اتخاذ کرده، کشت برنج در مناطق 
کم آب یا بى آب از ابتدا موضوعیتى نداشته است.

بیشترین تولد نوروزى
 در تهران

سخنگوى سازمان ثبت احوال، از    مهر |
ثبت 608 هزار و 977 مورد ازدواج و 174 هزار و 
597 واقعه طالق در سال گذشته خبر داد. سیف ا... 
ابوترابى به آمار والدت ها در ایام نوروز نیز اشاره 
کرد و گفت: در تعطیالت نوروز، 31 هزار و 870 
والدت به ثبت رســیده که براساس آمارها تعداد 
پسران بیشتر از دختران بوده است و استان هاى 
تهران، خراسان رضوى و خوزســتان بیشترین 

والدت را به خود اختصاص داده اند.

تلفات زلزله 6 ریشترى: 
جراحت جزئى 5 نفر!

بر اثر وقــوع زمین لرزه شــدید    ایسنا|
در غرب ژاپن دســتکم پنج نفر مجروح شــدند. 
این زمین لرزه 6/1ریشــترى همچنین به قطعى 
آب و برق برخى ســاختمان ها منجر شد و بر اثر 
آن تعدادى از خیابان ها شــکاف برداشتند. زلزله 
اوایل دیروز دوشــنبه در عمق 12 کیلومترى از 
ســطح زمین اتفاق افتاد. مرکز مدیریت بحران و 
آتش نشانى ژاپن اعالم کرد: در این حادثه طبیعى 
تنها پنج نفر دچار جراحت جزئى شــده اند و خطر 

مرگ هیچکدام از آنان را تهدید نمى کند.

سیاست دالرى- اتومبیلى! 
   ایلنا| رئیــس اتحادیه فروشــندگان 
اتومبیل و نمایشگاهداران گفت: از صبح روز یک 
شنبه تا االن نمى دانم چه اتفاقى افتاده است که 
قیمت خودروهاى داخلى نیز افزایش پیدا کرده که 
یکى از دالیل افزایش قیمــت، عدم ورود خودرو 
به بازار از طریق سایپا و ایران خودرو است.سعید 
مؤتمنى ادامه داد: این دو شرکت خودروسازى از 
طریق نمایندگى هاى خود خودرو را به بازار عرضه 
مى کنند اما در چند روز اخیر این عرضه خودرو به 
حداقل رسیده اســت که به نظر مى آید باال رفتن 
قیمت دالر و عــدم ثبات در بــازار ارز مهمترین 

دلیل آن باشد.

هرچند صداى واحدى از هیــچ ارگانى درباره موضوع 
فیلترینگ تلگــرام به گــوش نمى رســد اما صرف 
گمانه زنى ها و اظهار نظرهــا در این رابطه خودش به 
یکى از بحث هاى داغ این روزها تبدیل شــده است. 
حجت االســالم و المسلمین احمد ســالک، نماینده 
اصفهان در مجلس از جمله نمایندگانى است که با فیلتر 
شدن تلگرام موافق است. گفتگوى او با خبرآنالین را در 

همین باره بخوانید.
آیا پیام رســان هاى داخلى با وجود 
انواع هکرها و حمالت ســایبرى 
مى توانند این اطمینان را به کاربران 
بدهند که اطالعاتشــان محفوظ 

خواهد ماند؟
جوسازى بسیار وسیعى علیه این حرکت صورت گرفته 
است؛ از جمله اینکه اطالعات مردم فاش مى شود. این 
موضوع از سوى کسانى که منافعشان در اثر بومى سازى 
پیام رسان ها صورت مى گیرد، در حال انجام است. به 
ویژه مدیریت تلگرام که تهدیداتى را صورت داده است. 

نکته دوم اینکه ما اگر بخواهیم استقالل و آزادى خود 
را تضمین کنیم باید از زیــر بار مدیریت خارجى بیرون 
بیاییم. البته الزم است زیرساخت هاى آن فراهم شود.  
یعنى شــما با فیلترینــگ موافق 

هستید؟
به نظر من فیلترینگ یکى از راهکارهاســت؛ اما همه 
آن نیست. این جاى بحث دارد و من در بخش هایى با 

فیلترینگ موافق هستم.
در چه بخش هایى؟

بخش هایى که فساد بیشترى متوجه آن است. البته باید 
از مباحث علمى آن استفاده کنیم؛ کما اینکه این بحث 

مورد توجه جدى براى بانک ها، دانشگاه ها و... است.  
شــما از چه پیام رســانى استفاده 

مى کنید؟
من به دنبال نصب سروش و آى گپ هستم.

از دیگر پیام رسان ها مانند تلگرام و 
توییتر و... استفاده مى کنید؟

تلگرام نداشتم اما توییت مى زنم.

از وقتى صربستان ویزاى خود را براى ایرانى ها حذف 
کرده، جمعیت قابل توجهى با ســوداى زندگى در اروپا 
به این کشور ســفر کرده اند. با اینکه سفیر صربستان 
پس از لغو ویزا با ایران بزرگ ترین مشکل را استفاده از 
پاسپورت هاى جعلى براى خروج از مرزهاى این کشور 
به انگیزه  ورود به دل اروپا دانسته، اما دولت صربستان 
با وجود فشارها و انتقادهاى برخى کشورهاى اروپایى 
همچنان براى گسترش و تقویت تعامل گردشگرى با 
ایران عزم جدى دارد و راه هاى دیگرى را براى کاهش 

پناهندگى و مهاجــرت غیرقانونى در پیــش گرفته تا 
جریان ورود گردشگر به این کشور خدشه دار نشود.

حرمت ا... رفیعى، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتى 
ایران نیز به تجربه پیش بینى مى کند؛ تب ســفرهایى 
که به انگیزه مهاجرت و پناهندگى به صربستان انجام 
مى شود پس از مدتى فروکش خواهد کرد، چون مردم 

با واقعیت هاى این کشور به تدریج آشنا خواهند شد.
صربستان تا پیش از لغو ویزا مقصد سفر ایرانى ها نبود، 
اما از آنجا که در قاره اروپا واقع شده و دردسرهاى ویزاى 
شینگن را ندارد، گشودن درهایش با استقبال ایرانى ها 
همراه و مقصد تازه اى براى سفر شد. سفیر صربستان 
در ایران گفته از زمانى که ویزا را حذف کرده اند تا پایان 
سال 1396 حدود 7000 ایرانى به این کشور سفر کردند. 
هر چند آمارهاى غیر رسمى که از کمپ هاى مهاجران و 
پناهندگان به گوش مى رسد جمعیتى بیشتر از این عدد 
را نشان مى دهد. صربستان از تابستان سال 96 روادید 
خود را با ایران و هند لغو کرد، اما این سیاست از بهمن 

ماه رسماً به اجرا گذاشته شد.

در آخرین مرحله اجراى طرح ثبت شناسه گوشى تلفن همراه، تمامى برندهاى باقیمانده 
گوشى از جمله سامسونگ مشمول طرح رجیسترى شدند.

پیش از این نیز گوشــى هاى برندهاى اپل، بلک برى، موتوروال، گوگل پیکسل ال جى، 
نوکیا و هوآوى، تکنو، شیائومى، سونى به عالوه دو مدل گلکسى s9 و گلکسى s9 پالس 

سامسونگ مشمول طرح رجیسترى شده بودند.
اوایل هفته جارى حمید رضا دهقانى نیا، سخنگوى طرح ثبت شناسه گوشى تلفن همراه 
اعالم کرده بود: اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشــت تمامى مدل هاى برند سامسونگ 

مشمول طرح ثبت شناسه گوشى تلفن همراه خواهند شد.

بنابر اعالم کمیته اجراى طرح رجیسترى (ثبت شناسه) گوشى تلفن همراه، سامسونگ و سایر 
نشان هاى تجارى ابتداى روز شنبه (ساعت 00:00 بامداد) مورخ 1 اردیبهشت 97 مشمول طرح 
رجیسترى خواهد شد. به فروشندگان توصیه شده تا در مهلت باقیمانده گوشى هاى موجود در 

فروشگاه خود که از مبادى قانونى وارد کشور نشده است را در اسرع وقت به  فروش برسانند.
کاربران اگر تلفن همراه با نشان تجارى سامسونگ و سایر نشان هاى تجارى دارند و تلفن 
همراه آنها به هر دلیلى در چند ماه گذشته خاموش بوده است، الزم است تا قبل از زمان آغاز 
طرح، تلفن همراه خود را با قراردادن سیمکارت درون آن روشن کرده و حتى المقدور با آن 

تماس بگیرند یا پیامکى ارسال کنند.
در صورتى که تلفن همراه داراى دو یا چند سیمکارت است، باید با قرار دادن سیمکارت 

درون همه شکاف ها (Slot)، نسبت به فعالسازى تلفن همراه خود اقدام کنند.

درحالیکه روز یک شنبه اســتعفاى محمد على نجفى 
شهردار تهران مورد پذیرش شوراى شهر پایتخت قرار 
نگرفت، محسن هاشمى رفســنجانى رئیس این شورا 
دیروز تأیید کرد که شهردار تهران یک بار دیگر استعفا 
داده است. وى با بیان اینکه موضوع استعفاى دوم نجفى 
در جلسه علنى روز سه شنبه (امروز) شوراى شهر تهران 
بررسى خواهد شــد، گفت: درصورتى که به استعفاى 
دوم نجفى رأى بدهند در نهایت براى شهردارى تهران 

سرپرست انتخاب خواهد شد.

موافقان دیروز، مخالفان امروز  
رأى روز یکشــنبه شوراى شــهر برآیند یک اختالف 
عمیق میــان دو بال اصــالح طلبان اســت. بال چپ 
اصالحات میلش بــه ماندن نجفى بود و بال راســت 
این جناح اصرارش براى رفتن نجفــى را به هیچ وجه 
پنهان نکرد.  از غالمحســین کرباسچى گرفته تا دیگر 
چهره هاى رسانه اى و سیاســى کارگزاران سازندگى 
همگــى از فواید خداحافظى نجفى مــى گفتند و حتى 
دوباره این ماجرا را زنده کردند که نجفى از کارگزاران 

سازندگى استعفا داده است.
این فاصله گذارى و جور کردن و هزار و یک دلیل براى 
جدا شدن نجفى از شــهردارى فرجامى نداشت و زور 
طیف چپ گرا به این طیف راست جناح چربید. حاال اما 

یک اتفاق جدید رخ داده است .
کسانى که حامى شــهردار ماندن نجفى بوده اند طرح 
تازه اى براى شــیوه ماندگارى نجفى در شــهردارى 
دارند. ایده آنها این اســت که یک معاون اجرایى که از 
چهره هاى شاخص اصالح طلب باشد را در کنار محمد 
على نجفى قرار دهند تا بیشــتر کارهاى حوزه اجرایى 
شهردارى به این فرد تفویض شود. با این اقدام نجفى در 
بهشت ماندگار شده و هزینه استعفاى او در مدت زمان 
اندك پرداخت نخواهد شد. در عین حال یک بازسازى 
رسانه اى براى چهره خاکسترى شده اصالح طلبان در 
پایتخت صورت خواهد گرفت. اصالح طلبان انتخابات 
مجلس را در پیش دارند و مى دانند اگر اوضاع به همین 
منوال در پایتخت پیش رود دیگــر امکان تکرار نتیجه 
30بر یک را در تهران نخواهند داشت.  مضاف بر اینکه 
آنهایى که فکر مى کردند مــى توانند از تاکتیک صعود 
از «شهر» به «کشور» استفاده کنند کامال این خطر را 
حس کرده اند که وضعیت «شــهر» یک امتیاز منفى 
براى آنها در زمان انتخابات ریاســت جمهورى خواهد 
بود. پس آنها به این نتیجه رسیده اند که با نسخه جدید 

مى توان هم نجفى را در بهشت نگه داشت و هم شکل 
تازه اى از اداره شهر را پدید آورد.  

در جلســات و گعده هاى محرمانه اى کــه این روزها 
طیف هاى مختلف اصالح طلبان و تصمیم سازان جناح 
داشته اند مباحثات و مجادالت تعیین کننده اى در این 
خصوص صورت گرفته است. اصل ماجرا اما رقابت میان 
طیف چپ و طیف راست است. کارگزارانى ها نامزدهاى 
خاص خود را براى این پست در نظر دارند و چپ ها هم 

بر روى نام دو الى سه نفر تاکید مى کنند.
در این میان اما خبر انتشار نامه اســتعفاى دوم نجفى 
اتفاق مهم دیگرى اســت که رخ داده اســت.  برخى

 مى گویند این استعفا به دلیل برخى فشارهاست. دیروز 
حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر منتظرى با انتقاد 
از عملکرد شوراى شهر در بحث استعفاى شهردار تهران 
اظهار کرد: شوراى محترم اســالمى شهر تهران! این 
بساط سیاست بازى که راه انداخته اید چه معنایى دارد؟ 

وقتى شهردار رسماً اعالم مى کند که توان کار سنگین در 
کالنشهر تهران را ندارم و به علت بیمارى نمى توانم این 
کار را ادامه دهم و در جلسه رسمى شوراى شهر مى گوید 
که با این کیفیت ادامه کارم را خیانت مى دانم؛ اما نوبت 
به راى گیرى که مى رســد با راى خود عنوان مى کنند 
که شــما مریض و ناتوان براى انجام کار نیستى و کار 

نکردنت خیانت است.
دادستان کل کشور با طرح این سئوال که فردا اگر این 
آقاى شهردار نتوانست مدیریت الزم را بر شهر تهران 
داشته باشد چه کسى مسئول اســت، ادامه داد: بنده به 
عنوان مدعى العموم به شــوراى شــهر تهران عنوان 

مى کنم که مسئولیت این کار با شماست.
وى به شهردار تهران پیشنهاد داد که مجدداً استعفاى 
خود را تقدیم شوراى شــهر کند و گفت: آقاى شهردار 
باید مهلتى نیز تعیین کند و عنــوان نماید که تا فالن 
روز در دفتر کارم هســتم تا شــهردار تعیین نمایید در 

غیراینصورت از فالن تاریخ مسئولیت شهردارى تهران 
را عهده دار نخواهم بود و قطعًا آقاى شهردار! کسى شما 

را به این جهت تحت تعقیب قرار نخواهد داد.
در واکنش به این اظهارات ، زهرا صدراعظم نورى عضو 
شوراى اسالمى شهر تهران در کانال تلگرامش نوشته 

است: «فشارها به شهردار تهران علنى شد.»

روز مهم
امروز روز مهمى اســت؛ یا محمد على نجفى بهشت را 
ترك مى کند و جدال چپ و راست جناح اصالح طلب 
براى انتخاب شــهردار جدید آغاز مى شود و یا اینکه از 
پس تحوالتى که شــکل خواهد گرفت، با ماندگارى 
نجفى، پلن دوم یعنــى انتخاب یک معــاون اجرایى 
از میــان چهره هاى شــاخص اصالح طلــب اجرایى 
شــده و رقابت در این زمینه به صــورت جدى دنبال 

خواهد شد.

نجفى امروز از بازى بیرون مى رود؟
سه شنبه سرنوشت ساز براى شهردار دوباره مستعفى تهران

نماینده اصفهان:  تلگرام ندارم اما توییت مى زنماین هم به زودى از سر مردم مى افتد! 

جزئیات جدید از آخرین مرحله رجیسترى گوشى ها

اول اردیبهشت، ساعت صفر
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حسام نواب صفوى از جمله بازیگرانى است که همواره در 
نقش هاى متفاوت و گوناگونى بازى کرده و همواره نشان 
داده است که از بازى در آثار تاریخى لذت مى برد. این در 
حالى است که نواب صفوى یکى از عالقه مندان سینماى 
کمدى ایران بوده و هر ساله در تعدادى از این آثار نیز به 
ایفاى نقش پرداخته که از جمله مهمترین آنها مى توان 
به «نهنگ عنبر 2» اشــاره کرد. خبرگــزارى میزان در 
درخصوص اتفاقات و خاطرات سال 96، وضعیت فعلى 
ســینما و آینده کارى نواب صفوى در ســال 97 با وى 

گفتگو کرده که بخشى از آن را مى خوانید.

اگر بخواهید جــذاب و جالب ترین 
اتفاقى که در سال 96 براى شما افتاد 
را با مردم در میــان بگذارید، آن چه 

اتفاق و یا خاطره اى است؟
اتفاقات جالبى در ســال گذشــته براى من افتاد اما اگر 
بخواهم خاطره انگیزترین اتفاقى که در سال 96 برایم 
افتاد را بگویم به خاطره اى ورزشى بر مى گردد. روزى 
من براى ورزش باالى یک کوه رفتم و باد شدیدى شروع 
وزیدن کرد. باد به حدى شدید بود که اکثر مردم با مشکل 
روبه رو شدند اما من با تمام وجود سعى کردم کاله و کت 

خود را نگه داشته و به اصطالح موازین را رعایت کنم.
ویدئویــى از این اتفــاق در فضاى 
مجازى منتشر شــد که حاشیه هاى 
خاص خود را در بر داشت. نظر شما در 

این باره چیست؟
دوستى در آن زمان از من فیلم گرفت و فیلم به شدت در 
فضاى مجازى بازتاب داشــت اما این ویدئو به شخص 
خاصى بر نمى گردد و از آن هیچ منظورى نداشتم چون 
به آن صورت هیچ وقت در تهران باد نمى آمد. از نظر من 
باد به عنوان یک قوه قهریه اتفاق خوبى است و اگر کسى 
بخواهد از ســر خود اتهامى را باز کند باد وسیله خوبى 
اســت. البته باز تأکید مى کنم که منظور من شــخص 

خاصى نیست.
تلخ ترین اتفاقى که در سال گذشته 

براى شما افتاد چه اتفاقى بود؟
تلخ ترین اتفاق ســال 96 براى من فوت على معلم بود 
و هر اتفاقى که افتاد ســایه این غم در زندگى من وجود 
داشــت و باید بگویم که ماه ها بابت این اتفاق دردناك 

افسرده بودم.
ســینماى ایران را در سال گذشته 
چطور دیدید؟ آیا سینما در سال 96 

رشد قابل قبولى داشت؟
سینماى ایران در سال گذشــته فرق چندانى نسبت به 
سال هاى گذشته نداشت و سال هاست که اتفاق تازه اى

 به سینماى ایران اضافه نشــده است. البته کارگردانان 
جوانى به میدان آمده اند که نیاز به تجربه بیشتر دارند اما 

اعتقاد دارم که سینماى ایران در حال در جا زدن است.
تا چه حد به افزایش فالوور صفحات 

مجازى خود فکر مى کنید؟
شاید من هم مى توانستم مثل برخى دوستان االن پنج 
یا شش میلیون نفر مخاطب داشته باشم اما اعتقاد دارم 
رقم واقعى مخاطبان در فضاى مجازى مهم اســت و 
به من با همــان نزدیک به یک میلیــون نفر مخاطب 
شاهد این هستم که اگر چیزى مى نویسم بالفاصله در 

خبرگزارى ها بازتاب داده مى شود.
این روزها نظردهــى بازیگران در 
خصوص مسائل سیاسى باب شده 
است. آیا این اتفاق مورد پسند حسام 

نواب صفوى است؟
از نظر من بازیگران نباید در مورد مســائل سیاسى نظر 
بدهند. من فکر مى کنم نظر سیاســى ربطى به بازیگر 
ندارد و نباید چنین اتفاقاتى چه در فضاى مجازى و چه در 

فضاى حقیقى اتفاق بیافتد.
حســام نواب صفوى به عنوان یک 
بازیگر تا چه حد به جوان ماندن فکر 

مى کند؟
من به شــخصه آنچنان به جوانى و پیرى اعتقاد ندارم 
و مى گویم باید دید که زمانه با انســان چه مى کند اما 
همواره ســعى مى کنم که از کارهایى که باعث پیرى 
زودرس مى شوند جلوگیرى کنم. به عنوان مثال همواره 
ورزش مى کنم و به هیچ وجه کار اضافه نمى کنم. سعى 

مى کنم گزیده کار باشم و زیاد به خودم فشار نیاورم.
چه کارهایى پیــرى یک بازیگر را به 

همراه مى آورند؟
من تا به امروز به علت تربیت خانوادگى که داشتم به جز 
در فیلم لب به سیگار نزده ام و ســعى کرده ام هیچ کار 
خالفى را در زندگى انجام ندهم. اینها تأثیرات بســیار 
زیادى در سالمت یک بازیگر دارد. البته تغذیه خوب هم 
عامل بزرگى در جوان بودن یک هنرمند اســت که من 

خودم هم زیاد رعایت نمى کنم.
 برنامه شما براى سال جدید چه در 
عرصه وکالت و چه در عرصه بازیگرى 

چیست؟
در سال 97 مى خواهم هم در زمینه وکالت و هم در زمینه 
بازیگرى موفقیت هاى بیشترى به دست آورم. در سال 
جارى قرار است در فیلمى فراتر از مرزهاى ایران بازى 
کنم که اگر میسر شــود اتفاقى بزرگ براى شخص من 
و سینما خواهد بود. من گواهى کارگردانى دارم اما تمام 
تمرکزم روى بازیگرى اســت. اگر بخواهم در ســینما 
رشــته اى به غیر از بازیگرى را کار کنم آن حرفه تهیه 

کنندگى است.
برخى از مردم از ســینما دلســرد 
شده اند. دلیل این موضوع چیست؟

این روزها مى بینیم فردى که تا دو ســال پیش پشــت 
صحنه کار مى کرد امروز کارگردان شــده اســت. در 
سینماى ایران افرادى که هیچ شناختى نسبت به ساخت 
و جامعه ندارند فیلم مى سازند و مردم را نسبت به سینما 

کامًال دلسرد مى کنند.

حسام نواب صفوى:

سینماى ایران در حال 
در جا زدن است
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یرى اعتقاد ندارم
ن چه مى کند اما 
ى که باعث پیرى 
نوان مثال همواره 
ه نمى کنم. سعى 
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استودیو «پارامونت» اکران ششمین فیلم مجموعه سینمایى «ترمیناتور» را تا سه ماه به تعویق انداخت. این استودیو هالیوودى گفته علت این 
تأخیر با عمل قلب باز «آرنولد شوارتزنگر» که هفته گذشته انجام شــده، ارتباطى ندارد. روز جمعه، پارامونت اعالم کرد تاریخ اکران بازسازى 
«ترمیناتور» از 26 ژوییه 2019 به 22 نوامبر 2019 تغییر یافته است. بنابه تأکید مسئوالن این استودیو، تصمیم اخیر مبنى بر به تعویق انداختن 

زمان اکران فیلم، پیش از انجام جراحى بر روى ستاره این مجموعه سینمایى در بیمارستانى واقع در لس آنجلس مطرح بوده است.
ورایتى به نقل از سخنگوى شوارتزنگر نوشته بازیگر 70 ساله در تاریخ 30 مارس با بیان جمله معروف «من برگشته ام» از بهبود شرایط جسمى اش 
بعد از عمل جراحى قلب باز خبر داده است. شوارتزنگر از ســال 2003 تا 2011 در مقام فرماندار کالیفرنیا مشغول فعالیت بود. سال گذشته، خبر 

بازگشت او به ششمین فیلم مجموعه سینمایى «ترمیناتور» به طور قطعى اعالم شد.
«لیندا همیلتن» نیز بار دیگر در نقش «سارا کانر» مقابل دوربین خواهد رفت. این دنباله جدید توسط کمپانى «اسکاى دنس» و «جیمز کامرون» 
به عنوان خالق اصلى این مجموعه تهیه و تولید خواهد شــد. بعد از «ترمیناتور 2» که محصول 1991 بود، این نخستین بار است که همیلتن، 

شوارتزنگر و کامرون بار دیگر در این مجموعه با یکدیگر همکارى خواهند کرد.
جزئیات خط داستانى فیلم فعًال محرمانه اســت و در عین حال، کامرون البه الى صحبت هایش از ششمین فیلم این مجموعه به عنوان دنباله 

قصه «ترمیناتور 2: روز داورى» یاد کرده است.

مشاور هنرى ســریال «پایتخت5» درباره 
اســتقبال مخاطبان از این سریال گفت: 
استقبال مردم بسیار خوب بوده و از آمارى 
که شــنیده ام حدود بیــش از 70 درصد 

مخاطبان را جذب کرده است.
عباس بولوندى به فضاى متفاوت این فصل 
«پایتخت» نســبت به فصل هاى گذشته 
اشاره و اظهار کرد: فیلمبردارى سقوط بالن 
سکانس بسیار ســختى بود. یک مشکل 
عمده ما در این کار بالنى بود که در سریال 
استفاده کردیم چون ما چنین بالنى که 14 
نفر را در خود جاى دهد در کشــور نداریم. 
بخش هایى از تصاویر بالن در استودیو و 
بخش هایى نیز در شمال تصویربردارى شد. 
طى رایزنى هایى که صورت گرفت قرار شد 
چنین بالنى از خارج از کشور وارد شود اما 
هزینه باالیى داشت تا اینکه تصمیم گرفته 
شد براساس مستندات، شبیه خارجى آن 

را بسازیم.
این طراح صحنــه ادامه داد: تاکنون چنین 
بالن هایى در فیلم ها و سریال هاى ایرانى 
استفاده نشده است. تفاوتى که این بالن 
داشــت این بود که با جرثقیــل آن را بلند 
مى کردیم. ما توانســتیم حدود 3/5 متر 

پایین تر از بادکنک بالن را بسازیم.
بولوندى درباره یکى دیگر از سختى هاى 
کار در ســریال «پایتخت 5» توضیح داد: 
نفربرى که بخش اعظم سریال در آن بود 
یکى از سختى هاى این فصل بود. در نفربرى 
که کار مى کردیم هوا شدیداً گرم بود و به 
علت فلزى بودن جنــس آن، فضاى داخل 
مانند کوره بود و تصاویرى که از داخل نفربر 

تهیه شده در سایه گرفته شده است.
وى ادامه داد: طراحى تمام فضاهاى مربوط 
به جنــگ و طراحى بالن در این ســریال 

را من انجــام دادم. نفربرى که ما در 
سریال «پایتخت» استفاده کردیم از 
شهرك دفاع مقدس گرفتیم و مدل 
آن تقریباً شبیه مدل هاى آمریکایى 
است و فقط داخل آن را به صورت 

جزئى از جمله صندلى هاى 
و محل نشستن بازیگران 

را دستکارى کردیم.
 

10 برنامه برتر تلویزیون در نوروز 97 از نگاه مخاطبان مشخص شده اند که 
در این میان شبکه نسیم بیشترین تعداد برنامه پرمخاطب را داشته و مهران 
مدیرى، مجرى برنامه «دورهمى» بیشترین رأى را به خود اختصاص داده 

است.
بر اســاس آخرین نتایج آراء مردم تا ظهر یک شــنبه 19 فروردین، ده فرد 
و برنامه اى که بیشــترین آراء جشنواره نوروزى ســین سیما در گروه هاى 

از:ده گانه را کسب کردند، به ترتیب تعداد آراء عبارتند 
مهران مدیرى یــک میلیــون و 400 هزار 

رأى، «کودك شــو» یک میلیــون و صد 
هــزار رأى، دورهمــى 925 هــزار رأى، 
سروش جمشیدى  852 هزار رأى، «شب 
فیروزه اى» 730 هــزار رأى، «پایتخت» 
710 هزار رأى ، فریدون آسرایى 530 هزار 

رأى، ریما رامین فــر 372 هزار رأى، 
ایرانگرد 325 هزار رأى و 

الهه پرسون 210 هزار 
رأى.

در   نســیم  شبکه 
شــش بخــش، 
شبکه یک در سه 
بخش و شبکه 5 
در یــک بخش 
آراء  بیشــترین 

جشنواره نوروزى 
سیما را داشــتند. شبکه 
نســیم در حالى در شش 
بخش شــش کاندیداى 
برگزیــده دارد که تنها در 
همان شش بخش مسابقه 
«سین سیما» حضور داشته 
و در حقیقت توانسته است 
در تمــام بخش هایــى که 
حضور یافته آراء مخاطبان 

را به دست آورد.

ی ی
به عنوان خ
شوارتزنگر

جزئیات خط
قصه «ترم

تهیه شده در سایه گرفته شده است.
وى ادامه داد: طراحى تمام فضاهاى مربوط 
به جنــگ و طراحىبالن در اینســریال

را من انجــام دادم. نفربرى که ما در 
سریال «پایتخت» استفاده کردیم از 
شهرك دفاع مقدس گرفتیم و مدل 
آن تقریباً شبیه مدل هاى آمریکایى
به صورت است و فقط داخل آن را

جزئى از جمله صندلى هاى 
و محل نشستن بازیگران 

را دستکارى کردیم.

بعد از مدتى دورى از صفحه تلویزیون، رامبد جوان با برنامه «خندوانه» به شبکه نسیم بر مى گردد و به نظر 
مى رسد بعد از رفع اختالف ها با سعید ساالرزهى مالک عروسک «جناب خان»، این شخصیت هم بار دیگر 

با رامبد جوان همراهى خواهد کرد.
در حالى که تولید و پخش «دورهمى» به پایان رسید، شبکه نسیم دیگر برنامه ترکیبى محبوب خود را به آنتن 
برمى گرداند. خبرگزارى تسنیم گزارش داده که فصل پنجم «خندوانه» به کارگردانى و اجراى رامبد جوان از 

اوایل ماه شعبان و با اعیاد این ماه به آنتن شبکه نسیم باز مى گردد.
در حال حاضر لوکیشن این برنامه انتخاب شــده و عوامل «خندوانه» در حال طراحى و اجراى دکور جدید 
این برنامه هستند. نکته قابل توجه فصل پنجم «خندوانه» حضور عروسک محبوب «جناب خان» در این 

فصل از این برنامه است.
امیرعباس اشرف، مدیر روابط عمومى شبکه نسیم هم درباره این برنامه گفت: گروه تولید «خندوانه» مکان 
ضبط براى برنامه را پیدا کرده اند و این روزها در حال ساخت دکور هستند. زمان پخش این برنامه بستگى به 
نصب دکور و پیش تولید «خندوانه» دارد. مهمترین مسئله پیدا شدن فضاى ضبط برنامه بود که خوشبختانه 

انجام شده و گروه در حال آماده سازى مقدمات این مجموعه هستند. 
مدیر روابط عمومى شــبکه نســیم ادامه داد: قطعًا برنامه «خندوانه» به دلیل طوالنى شدن زمان نصب 

دکورهاى آن در اردیبهشت ماه و بعد از مبعث پیامبر اکرم (ص) پخش خواهد شد.

«خندوانه» از اوایل شعبان با ««جناب خان»» برمى گردد

مشاور هنرى سریال «پایتخت 5»:

فیلمبردارى
 سقوط بالن، سکانس 
بسیار سختى بود

چرا مسابقه محله  در فضاى 3 دهه قبل
 مانده است؟

«ترمیناتور6 » 
با 3 ماه تأخیر 
اکران مى شود

مسعود روشــن پژوه، مجرى «مسابقه محله» 
نزدیک به سه دهه است که این مسابقه میدانى 
را با یک فرمت و الگوى ثابت اجرا مى کند و  مانند 
بهرام شــفیع و «ورزش و مردم»ش ابایى هم 
ندارد از اینکه به واسطه این تکرار مکررات مورد 

نقد واقع شود.
روشن پژوه نوروز امســال هم «مسابقه محله» 
را به همان شیوه قدیمى و با رفتن میان کودکان 
و نوجوانان محله هــاى مختلف اجرا کرد. مجرى 
«مسابقه محله» در توجیه چرایى ماندن در فضاى 
سه دهه قبل به «جام جم» گفت: همیشه گفته اند 
که قدیمى ترها بهترند ! به همین دلیل ما هم همان 
ساختار قدیمى را ادامه مى دهیم. اما واقعیت این 
اســت که محتواى این مســابقه، ساختارش را 

طراحى مى کند و ذات آن به گونه اى است که باید 
همینجورى ادامه اش بدهیم.

روشــن پژوه با اشــاراتى که برنامه هایى نظیر 
«خندوانه» و «دورهمــى» را تداعى مى کند ادامه 
داد: اگر قرار باشد «مسابقه محله» تغییر کند مثًال 
باید آن را در استودیو و دکور اجرا کنیم که با تعداد 
زیاد شرکت کننده و تماشاچى امکانش کم است 
و از آن طرف هیجان آن کم مى شــود. «مسابقه 
محله» یک کار میدانى اســت که در میان مردم 
اجرا مى شود و شور و هیجان مردم آن را زنده نگه 
داشته اســت. اگر بخواهم آیتم هاى جدید به آن 
اضافه کنم و یا در دکور ضبطش کنم حتماً هیجان 
آن کم مى شود و دیگر مســابقه محله اى که در 
شهرهاى مختلف آن را ضبط مى کنیم، نخواهد بود.
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9تا ظهر یک شــنبه 19 فروردین، ده فرد  تبر اســاس آخرین نتایج آراء مردم 
گروه هاى و برنامه اى که بیشــترین آراء جشنواره نوروزى ســینسیما در

از:ده گانه را کسب کردند، به ترتیب تعداد آراء عبارتند
رررزار مهران مدیرى یــک میلیــون و 400 ه
رأى، «کودك شــو» یک میلیــون و صد 
5هــزار رأى، دورهمــى925 هــزار رأى،

2سروش جمشیدى  852 هزار رأى، «شب 
فیروزه اى» 730 هــزار رأى، «پایتخت» 
هزار 710 هزار رأى ، فریدون آسرایى 530

ىأى، 2رأى، ریما رامین فــر 372 هزار ر
وووووووووووى و هزار رأ 5ایرانگرد 325

الهه پرسون 210 هزار
رأى.

در   نســیم  شبکه 
شــش بخــش، 
شبکه یک در سه 
5 بخش و شبکه

در یــک بخش 
آراء بیشــترین 

جشنواره نوروزى 
سیما را داشــتند. شبکه 
نســیم در حالى در شش 
کاندیداى کبخش شــش

برگزیــده دارد که تنها در 
همان شش بخش مسابقه 
«سین سیما» حضور داشته 
و در حقیقت توانسته است 
بدر تمــام بخش هایــى که 
حضور یافته آراء مخاطبان 

به دست آورد. را

مسعمسع
نزدیکنننزدیک
را با یکرا با یک
بهرامبهرام
ا اندارد ندارد
نقد واقنقد واق
روشنروشن
را به هرا به ه
و نوجوو نوجو
بمساب س »»
دسه ده س
دقدی قککه
ساخساختا

اســاســت
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محمد تقوى با دو پستى که در صفحه اینستاگرامش قرار داد 
همه را شوکه کرد. مدیر فنى سابق پدیده که دوباره به انگلیس 
برگشته، اخیراً با انتشار پستى که کامنت هاى آن را بسته بود 
به اختالفش با یکى از همبازیان ســابقش اشاره کرده بود. 
تقوى اگر چه اسمى از فرد مورد نظر نبرده اما با کدهایى که در 
نوشته اش داده کامًال مشخص است که منظور او چه کسى 
است(امیر قلعه نویى). تقوى نوشته: «همیشه سعى کرده ام 
وارد بازي هاى فوتبال ایران نشوم اما در مدت زمانی که در 
ایران بودم به واقعیت هایى پى بردم که واقعاً تجربه گرانبهایى 
بود این موضوع که اعتماد به افرادى که همواره به دنبال نفع 

شخصى هستند و هیچ احترامى به پرنسیپ انسانى نمى گذارند 
کامًال اشتباه است حتى اگر در زمانى دوست، همبازى و یا حتى 
کاپیتان شما باشند. مربیانى که براى مشروعیت بخشیدن به 
خود و با مشورت دوســتان خبرنگار خود تازه دریافته اند که 
براى ماندن باید همسو با مردم شوند و حرف دل ملت را بزنند 
در حالی که در خلوت کار دیگر مىکننــد. براى ماندن نیاز 
نیست رنگ عوض کنیم اگر تنها خودمان باشیم هیچ ضررى 
نمىکنیم. دوستان کامنت ها را بستم تا دیگر دوستان عزیزم 
با کلماتى که برازنده همین شخص مورد نظر است و چندان 

به آن آشنایى ندارند دلگیر نشوند.»

تقوى ســاعاتى بعد از این پست، با انتشــار پستى دیگر به 
خداحافظى اش از اینستاگرام اشاره کرده است. خداحافظى اى 
که بى ارتباط با پســت قبلى او نیست: «در مورد موضوعات 
فوتبالى دورى از حاشــیه هاى رایج در فوتبال ایران یکى از 
اهداف اصلىام بود. اما به مانند همه آدم ها زمان هایى پیش 
مىآید که فکر مىکردم مى توانم دلتنگىهاى شخصىام را 
با دیگران به اشتراك بگذارم تا شاید موجب آرامش شود. به 
همین دلیل در صفحه شخصىام و با احترام به همه دوستان 
تمامى کامنت ها را مــى خواندم و تا حدامکان نیز ســعى

مى کردم جوابگوى آنان باشم.دوستان عزیز باید به اطالع 

همه برســانم دیگر وتحت هیچ شرایطى به 
فوتبال ایران برنمى گردم. با احترام به تمامى مربیان محترم 
فوتبال ایران هیچ وقت هم به دنبال دســتیارى هیچیک از 
مربیان ایرانى نبوده و نیستم و اگر چنین بود پیشنهاد چند سال 
قبل استقالل را قبول مى کردم، با پوزش از تمامى دوستان 
عزیز خصوصًا هواداران محترم استقالل به دلیل مسئولیت 
جدیدى که در تلویزیون ایران اینترنشنال به عهده گرفته ام 
از این پس هم هیچ فعالیتى در اینســتاگرام ندارم. دوستان 
مىتوانند نظراتم را از طریق این تلویزیون دنبال کنند. با آرزوى 
بهترین ها و سالمتى و تندرستى براى همه شما عزیزان. خدا 

نگهدارتان.»
انتشار این پست باعث شد که کاربران 

صفحه او در درخواست هاى متعدد از تقوى 
خواهان تجدیدنظر در این تصمیم شوند و شاید 

کارشناس خوش صحبت فوتبال کشورمان تصمیم 
جدیدى بگیرد و قید فعالیت در اینستاگرام را نزند.

نصف جهان  آنطور که این روزها شــنیده مى شود هر چند استقاللى ها  براى 
یکسال و نیم حضور «مامه تیام» در جمع خودشان هزینه باالیى انجام داده اند، 
اما یک بند ویژه و عالقه باشگاه هاى دیگر آسیایى براى جذب این گنج سیاه 

مى تواند استقالل را با یک مخمصه مواجه کند.
تیم اســتقالل در حالى فصل جارى را آغاز کرد که تنها یک مربى (بدنساز) و 
دو بازیکن خارجى داشت و جمع خارجى هاى این تیم به عدد 3 مى رسید. بعد 
از جدایى علیرضا منصوریان رفته رفته بر تعداد عوامل خارجى این تیم اضافه 
شد. «وینفرد شفر» اولین خارجى بود که به جمع آبى پوشان اضافه شد و نقش 
ســرمربى را ایفا کرد. دومین خارجى هم یک شفر دیگر بود. پسر وینفرد شفر 
پس از پدرش سر از استقالل در آورد. هرچند «میک مک درموت» از جمع آبى 
پوشان جدا شد اما شفر جاى خالى این مربى خارجى را با دو مربى خارجى پر کرد. 
بعد از آن دو بازیکن خارجى هم به نفرات این تیم اضافه شدند تا استقالل یکى 

از تیم هایى باشد که بیشترین عوامل خارجى را در خدمت دارد.
حاال دغدغه بزرگ مدیران این باشــگاه اجابت خواسته هواداران استقالل و 
تمدید این خارجى هاست و یکى از اصلى ترین نفراتى که استقاللى ها روى آن 
تأکید دارند، مامه تیام، مهاجم اهل کشور سنگال است؛ مهاجمى که با قدرت 
گلزنى اش خأل یک مهاجم تمام کننده براى آبى پوشــان در ایران و آسیا را 
پر کرد و حاال یکى از اصلى ترین دغدغه هاى این باشــگاه، ادامه حضور وى 

براى فصل آینده در این تیم است.
اولین صحبت ها بعد از حضور تیام به عقد قرارداد یک و نیم ساله با این بازیکن 
باز مى گردد. صحبت هایى که البته بر پایه واقعیت بنا شده بود. باشگاه استقالل 
در واقع با این بازیکن قــراردادى به ارزش یک و نیم ســال منعقد کرده بود. 
قراردادى که مبالغ آن بر پایه دالر بسته شده بود و مبلغ قرارداد یک و نیم ساله 
این بازیکن چیزى بیش از900هزار دالر بود که باتوجه به رشد قیمت ارز، حضور 
این بازیکن براى استقالل -تا به امروز - بالغ بر پنج میلیارد تمام مى شود. اما 
این بازیکن آنقدر خوب براى استقالل گلزنى کرده که حتى با این قیمت هم 

از دست دادن او نیستند.آبى ها حاضر به 
البته قرارداد تیام همانطور که مدیران باشگاه استقالل ادعا 
مى کنند یک و نیم ساله است و حتى مبلغ نیم فصل اول و 
افزایش آن براى فصل بعد و قیمت کامل این بازیکن براى 
فصل 98-97 هم کامًال در قرارداد وى دیده شده است. اما 
آنچه این میان جاى نگرانى ایجاد مى کند شــرطى است 
که در قالب یک بند در قرارداد این بازیکن گنجانده شده و 
این بند این اجازه را به تیام مى دهد که در صورت داشتن 
پیشنهادى بهتر و یا در شرایطى خاص، بتواند قرارداد فصل 

آینده را یک طرفه فسخ کند و از استقالل جدا شود.
سید رضا افتخارى، مدیرعامل باشگاه استقالل و سید پندار 

توفیقى، معاون ورزشى این باشگاه که عقد قرارداد با تیام نیز 
مستقیم زیر نظر وى بوده در صحبت هاى اخیرشان پالس هایى 

مبنى بر تأیید وجود چنین بند و شرطى در قرارداد تیام داده اند.
با وجود این، استقاللى ها نه تنها عالقه مند به تمدید قرارداد این 

بازیکن هستند، بلکه در تالشــند تا رضایت او را براى پایبند بودن 
به قراردادى که با این تیم امضا کرده جلب کنند. مذاکرات مدیران 

استقالل به منظور قطعى کردن حضور او براى فصل آینده در استقالل 
هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده و تا امروز مدیران استقالل نتوانستند با 
قاطعیت از ادامه حضور تیام در  این تیم صحبت کنند. درخشش تیام با 
پیراهن استقالل در لیگ برتر و به خصوص در لیگ قهرمانان آسیا باعث 
دیده شدن بهتر او شده و برخى از گزارشات غیر رسمى گواه از پیشنهاداتى 
از تیم هاى متمول در غرب و شرق آسیا به این مهاجم گلزن مى دهد. از 
باشگاه هایى در عربستان، قطر و امارات به عنوان مشتریان تیام نام برده 
مى شود که قطعاً با اعدادى نجومى و وحشتناك به سراغ این مهاجم 

استقاللى ها خواهند آمد.

باشگاه هاى عربى با رقم هاى نجومى در راهند

ســرمربى تیم فوتبال ســپاهان اصفهــان اعتقاد دارد 
دیدارهاى تیمــش در هفته هاى باقیمانــده لیگ برتر 

سخت تر از سایر تیم هاست.
منصور ابراهیم زاده درباره وضعیت تیمش و دلیل اُفت 
ســپاهان در دو فصل اخیر اظهار داشــت: تغییراتى که 
ابتداى فصل گذشته در قسمت بازیکنان و سایر عوامل 
باشگاه  به وجود آمد، باعث شد تا تیم ما کارایى خود را از 
دست بدهد. ضمن اینکه متأسفانه در برخى مواقع هم ما 
دچار بدشانسى شده ایم و هر چقدر هم زمان پیش رفت 
وضعیت بدتر شد و در نهایت هم به اینجا رسیدیم. اکنون 
تمام تفکر ما این است که بچه ها را آماده کنیم و 

چند بازى باقیمانده را با موفقیت به اتمام برسانیم تا سال 
بعد به جایگاه واقعیمان برگردیم. به جایگاهى که اکنون 
روى کاغذ داریم فکر نمى کنیــم و فقط به این فکر مى 

کنیم که فصل آینده نتایج خوبى کسب کنیم. 
وى که بــا برنامه «و اما ورزش» رادیــو جوان صحبت

 مى کرد درباره اینکه تغییرات زیاد باشــگاه سپاهان در 
دو فصل اخیر به چه اندازه روى ناکامــى این تیم تأثیر 
داشته اســت، تصریح کرد: باور ما این است که ثبات در 
بخش مدیریت و کادر فنى مــى تواند تیم را به موفقیت 
برساند. در دو سال اخیر تغییرات در باشگاه سپاهان زیاد 
بوده و همین موضوع هم باعث اُفت این تیم شده است. 

اگر مى خواهیم به موفقیت برسیم باید با یک استراتژى 
بلندمدت وارد مسابقات شویم.

سرمربى تیم فوتبال سپاهان درباره سه دیدار باقیمانده 
تیمش در لیگ و اینکــه باید دو بازى را در ورزشــگاه 
خانگى برگزار کند گفت: مسلمًا این براى ما خوب است،

 اما کار ســختى داریم. استقالل خوزســتان براى بقا 
و اســتقالل تهــران هم براى ســهمیه مــى جنگند.

 تیم صنعت نفت هم بــا توجه اینکــه در میانه جدول 
حضور دارد بدون اســترس مقابل ما بازى خواهد کرد.
 فکر مى کنم بازى هاى ما ســخت تر از ســایر تیم ها

باشد.

«کارلوس کى روش» که براى تماشاى دیدار دو تیم الغرافه و القطر در لیگ 
ستارگان قطر به این کشور سفر کرده بود در پایان این مسابقه در دفتر باشگاه 
الغرافه حاضر شده و با مسئوالن این باشگاه صحبت هاى جالبى را انجام داد.

کى روش در بخشى از صحبت هایش خطاب به مدیران الغرافه گفت:«طارمى 
امانت فوتبال ایران است که دست شماست. من به عنوان یک ایرانى اینجا 
هســتم و مى خواهم از امانت ما خوب نگهدارى کنید.»سرمربى تیم ملى 
همچنین در ادامه صحبت هایش با تعریــف و تمجید از طارمى، تأکید کرد 
حضور این بازیکن در لیگ ستارگان قطر نگاه هاى زیادى را متوجه این لیگ 

کرده است.طارمى در بازى اخیر تیمش موفق به زدن دو گل شد. 

 على دایى که در اولین سال حضورش در سایپا توانست در مقام بازیکن مربى با 
این تیم قهرمان لیگ شود، امسال و در بازگشت به سایپا نتایج بسیار خوبى با سایپا 
گرفته و امیدوار است با این تیم بتواند نایب قهرمان لیگ شود. عملکرد خوب على 
دایى باعث شده که مدیرعامل سایپا مدعى شود سرمربى تیمش پیشنهادهاى 
خارجى دارد. رضا درویش که با خبرگزارى فارس مصاحبه کرده درباره افزایش 
قیمت ارز و تأثیر آن روى قرارداد بازیکنان خارجى شــاغل در لیگ برتر گفته: 
«خوشــبختانه ما فقط نانگ و یک مدافع خارجى داریم و افزایش قیمت دالر از 
این بابت خیلى بر روى تیم ما تأثیرگذار نیست. یک سرمربى خوب ایرانى داریم 

که خیلى از خارجى ها به دنبال جذبش هستند و به ریال از ما پول مى گیرد.»

بعد از آنکه محسن مسلمان مدعى شد شجاع خلیل زاده پسر برانکو است، مدافع 
مورد عالقه سرمربى پرسپولیس این ادعا را رد کرده. شجاع درباره رابطه اش با 
سرمربى پرسپولیس   گفته: «چنین چیزى نیست و برانکو هر بازیکنى را دوست 
دارد و روى هر کسى به شکل خودش حساب مى کند. امیدوارم سال هاى سال 
در پرسپولیس بماند و براى تیم موفقیت کسب کند.» خلیل زاده که قراردادش 
با پرسپولیس را تمدید کرده به هم تیمى هایش پیشــنهاد داده که آنها هم 
قراردادشان را تمدید کنند: «امیدوارم بقیه بازیکنانى که قرارداد ندارند هم به 
زودى تمدید کنند و با دلشان در تیم بمانند. پرسپولیس شرایط سختى دارد و از 

پنجره نقل و انتقاالتى محروم است و االن وقت جدا شدن نیست.» 

 ذوب آهن صدرنشین نیم فصل دوم در هفته بیست و هفتم هم پیروز 
شــد تا با 29 امتیاز به صدرنشــینى خود در جدول دور برگشت ادامه 
دهد. استقالل، پرسپولیس و ســایپا تیم هاى دوم تا چهارم جدول هم 
حریفان خود را بردند تا فاصله هــا در باالى جدول نیم فصل دوم مثل 

گذشته باشد.
این چهار تیم فاصله قابل توجهى با ســایر تیم ها دارند. پرســپولیس 
براى اینکه در جدول دور برگشــت هم مانند جــدول کلى لیگ اول 
شود باید هر سه بازى بعدى خود را ببرد، از آنجا که یکى از بازى هاى 
پرسپولیس با ذوب آهن است یک لغزش اســتقالل و ذوب آهن اگر 
با سه برد پرســپولیس همراه شود صدرنشــینى به پرسپولیس خواهد 
رسید. اما فعًال ذوب آهن شانس اول صدرنشینى در دور برگشت است 

و استقالل شانس دوم محسوب مى شــود. پیکان و نفت تهران دیگر
 تیم هاى موفق دور برگشتند. ســپیدرود هم در نیم فصل دوم بهتر از 

دور رفت کار کرده است.
در انتهاى جدول دور برگشت دو تیم مشــهدى دیده مى شود. پدیده 
تیم باالنشین دور رفت حاال در دور برگشــت به همراه سیاه جامگان 

در قرار دارد.
پارس جنوبى جم، دیگر تیمى اســت که عملکــرد دور رفتش با دور 
برگشت قابل مقایســه نیســت. این تیم در دور رفت مدعى قهرمانى 
بود و در دور برگشت چهاردهم است. سپاهان و تراکتورسازى دو تیم 
بــزرگ فوتبــال ایــران، نــه در دور رفت خــوب بودند نــه در دور

 برگشت.

االن وقت جدایى نیست  دایى مشتریان خارجى دارد!امانت فوتبال ایران از دیدگاه کى روش

سرمربى سپیدرود علیرغم شکســت مقابل ذوب آهن اکنون 270 
دقیقه براى بقاى سرخپوشان گیالنى فرصت دارد.

 ســپیدرود مقابل تیم آماده این روزهاى فوتبال ایران در اصفهان
 چاره اى جز شکست نداشت تا اکنون امیدهاى خود براى بقا را در سه 

بازى آتى دنبال کند.
شــاگردان على کریمى بعد از برترى خانگى مقابل پارس جنوبى 
امیدوار به کسب امتیاز برابر ذوب آهن  بودند اما در نهایت با شکست 
سه گله اصفهان را ترك کردند تا همچنان سایه سقوط آنها را تهدید 

کند.
على کریمى در جدال مقابل ذوب آهن و شــاگردان امیر قلعه نویى 
هیجان جالبى براى رهایى شــاگردانش از شکست خارج از خانه 
داشت و در نهایت نتوانست مانع این اتفاق شود. او اکنون چشم به سه 
دیدار آتى تیمش مقابل فوالد خوزستان، تراکتورسازى و پرسپولیس 
دارد؛ سه دیدار سخت و حساس که دو بازى آن در استادیوم خانگى 
سپیدرود برگزار مى شود و بزرگ ترین امیدوارى آنها براى دستیابى 
به امتیاز محسوب مى شود. باید دید على کریمى در اولین فصل تجربه 

سرمربیگرى موفق خواهد شد به این مهم دست یابد یا خیر.

تغییراتى که به سپاهان ضربه زد  270 دقیقه حیاتى براى زندگى

ذوب آهن، آقاى دور برگشت! 

از دست دادن او نیستند.از دست دادن او نیستند.حاضضر به حاضر به 
ت تیام همانطور که مدیران باشگاه استقالل ادعا داد تیام همانطور که مدیران باشگاه استقالل ادعا  داد
ولو یکک و نیم ساله است و حتى مبلغ نیم فصل اول و  یک و نیم ساله است و حتى مبلغ نیم فصل اول و  ل م غ ى و م ولوو ل م غ ى و م و
آن برراى فصل بعد و قیمت کامل این بازیکن براىآن براى فصل بعد و قیمت کامل این بازیکن براى
ااماما 99--97977 هم کامًال در قرارداد وى دیده شده است. اماا هم کامًال در قرارداد وى دیده شده است. 
نمیان جاى نگرانى ایجاد مى کند شــرطى استتنمیان جاى نگرانى ایجاد مى کند شــرطى استت
و وب یک بند در قرارداد این بازیکن گنجانده شده و و ب ییک بند در قرارداد این بازیکن گنجانده شده
ا جازه را به تیام مى دهد که در صورت داشتننین اجازه را به تیام مى دهد که در صورت داشتننن ین

ىبههتر و یا در شرایطى خاص، بتواند قرارداد فصل ىبهتر و یا در شرایطى خاص، بتواند قرارداد فصل 
کط طرفه فسخ کند و از استقالل جدا شود.ک طرفه فسخ کند و از استقالل جدا شود.

افتخارى، مدیرعامل باشگاه استقالل و سید پندار  افتخخارى، مدیرعامل باشگاه استقالل و سید پندار ا ا
عاوون ورزشى این باشگاه که عقد قرارداد با تیام نیز  معاون ورزشى این باشگاه که عقد قرارداد با تیام نیز 

ن نظر وى بوده در صحبت هاى اخیرشان پالس هایى  زیر نظر وى بوده در صحبت هاى اخیرشان پالس هایى   زیر
تأییدد وجود چنین بند و شرطى در قرارداد تیام داده اند.تأیید وجود چنین بند و شرطى در قرارداد تیام داده اند.

ین، استقاللى ها نه تنها عالقه مند به تمدید قرارداد این ین، استقاللى ها نه تنها عالقه مند به تمدید قرارداد این 
هستتند، بلکه در تالشــند تا رضایت او را براى پایبند بودنهستند، بلکه در تالشــند تا رضایت او را براى پایبند بودن

دى که با این تیم امضا کرده جلب کنند. مذاکرات مدیران دى که با این تیم امضا کرده جلب کنند. مذاکرات مدیران 
به ممنظور قطعى کردن حضور او براى فصل آینده در استقالل به منظور قطعى کردن حضور او براى فصل آینده در استقالل 
نتیججه مطلوب نرسیده و تا امروز مدیران استقالل نتوانستند با نتیجه مطلوب نرسیده و تا امروز مدیران استقالل نتوانستند با 
از اددامه حضور تیام در  این تیم صحبت کنند. درخشش تیام با از ادامه حضور تیام در  این تیم صحبت کنند. درخشش تیام با 
ستقالالل در لیگ برتر و به خصوص در لیگ قهرمانان آسیا باعث ستقالل در لیگ برتر و به خصوص در لیگ قهرمانان آسیا باعث 
ن بههتر او شده و برخى از گزارشات غیر رسمى گواه از پیشنهاداتى ن بهتر او شده و برخى از گزارشات غیر رسمى گواه از پیشنهاداتى 
ى ممتمول در غرب و شرق آسیا به این مهاجم گلزن مى دهد. از ى متمول در غرب و شرق آسیا به این مهاجم گلزن مى دهد. از 
هایىى در عربستان، قطر و امارات به عنوان مشتریان تیام نام برده هایى در عربستان، قطر و امارات به عنوان مشتریان تیام نام برده 
ق قطعاً با اعدادى نجومى و وحشتناك به سراغ این مهاجم  که قطعاً با اعدادى نجومى و وحشتناك به سراغ این مهاجم   که

ى ها خواهند آمد.ى ها خواهند آمد.

هندندهند

ســرمربى تیم فوتبال ســپاهان اصفهــان اعتســرمربى تیم فوتبال ســپاهان اصفهــان اعت
دیدارهاى تیمــش در هفته هاى باقیمانــده لیدیدارهاى تیمــش در هفته هاى باقیمانــده لی

سخت تر از سایر تیم هاست.سخت تر از سایر تیم هاست.
منصور ابراهیم زاده درباره وضعیت تیمش و دلمنصور ابراهیم زاده درباره وضعیت تیمش و دل
داشــت: تغییر داشــت: تغییرســپاهان در دو فصل اخیر اظهار ســپاهان در دو فصل اخیر اظهار
گذشته در قسمت بازیکنان و سایر گذشته در قسمت بازیکنان و سایرابتداى فصل ابتداى فصل
باشگاه  به وجود آمد، باعث شد تا تیم ما کارایىخباشگاه  به وجود آمد، باعث شد تا تیم ما کارایىخ
دست بدهد. ضمن اینکه متأسفانه در برخىمواقدست بدهد. ضمن اینکه متأسفانه در برخىمواق

پیش هم زمان پیشدچار بدشانسى شده ایم و هر چقدر زمان هم چقدر هر و ایم بدشانسىشده پیشدچار هم زمان هر چقدر دچار بدشانسى شده ایم و
وضعیت بدترشد و در نهایت هم به اینجا رسیدیموضعیت بدترشد و در نهایت هم به اینجا رسیدیم
تمام تفکر ما این است که بچه ها را آمادهتمام تفکر ما این است که بچه ها را آماده

 ذوب آهن صدرنشین ذوب آهن صدرنشین
ب از امتیاز بت اشــد تا با 29929 امتیاز تا د 99شــد تا باش
دهد. استقالل، پرسپودهد. استقالل، پرسپو
حریفان خود را بردندحریفان خود را بردند

گذشته باشد.گذشته باشد.
این چهار تیم فاصلهاین چهار تیم فاصله
براى اینکه در جدولبراى اینکه در جدول
شود باید هر سه بازىشود باید هر سه بازى
پرسپولیس با ذوب آهپرسپولیس با ذوب آه
با سه برد پرســپولیسبا سه برد پرســپولیس
آ رسید. اما فعًال ذوبآرسید. اما فعًال ذوب

 اکنوون  اکنون 270270

 در اصفهان در اصفهان
 بقا را در سه  بقا را در سه 

رسس جنوبى رس جنوبى 
تبا شکست تبا شکست 
نها را تهدید نها را تهدید 

ر قللعه نویى ر قلعه نویى 
از خانه  از خانه خارج خارجج
 چششم به سه  چشم به سه 
پرسسپولیس پرسپولیس

دیومم خانگى دیوم خانگى 
ىددستیابى ىدستیابى 
 فصصل تجربه  فصل تجربه 

رخیر..خیر.

بدگگىدگى ى بییر ى ییر

ذوب آهنذوب آهن

«بند ویژه» 
حاال کابوس

 استقاللى هاست 

حمالت جدید به قلعه نویى
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نصف جهان رسانه ها پس از قطعى شدن قهرمانى پرسپولیس 
حاال گمانه زنى هاى خود را معطوف به مدعیان کسب سهمیه 

آسیا کرده اند.
پس از پرسپولیس، پنج تیم ذوب آهن، استقالل، سایپا، پیکان 
و فوالد شانس حضور در فصل 2018 لیگ قهرمانان آسیا را 
دارند و باید در سه دیدار پایانى خود در لیگ برتر نتایج مناسبى 

کسب کنند.
با اتمام هفته بیست و هفتم تنها سه هفته از لیگ هفدهم باقى 
مانده است و پرسپولیس توانست با شکست پدیده، قهرمانى 
خود را در این مسابقات مســجل کند. ذوب آهن، استقالل و 
ســایپا نیز علیرغم پیروزى برابر حریفان در جایگاه خود باقى 

ماندند و فاصله خود را با رقبایشان حفظ کردند.
پس از قهرمانى پرســپولیس، حاال پنج تیم براى کســب دو 
سهمیه باقیمانده آسیا در لیگ برتر مى جنگند. البته استقالل 
«وینفرد شفر» تنها تیمى است که از دو راه فرصت حضور در 
لیگ قهرمانان 2018 را دارد زیرا استقالل ضمن حضور در رده 
ســوم لیگ برتر خلیج فارس، به فینال جام حذفى نیز صعود 
کرده و مى تواند راه آسان ترى را براى حضور در آسیا طى کند. 
ذوب آهن، سایپا، پیکان و فوالد چهار تیم دیگرى هستند که 

همراه با استقالل بر سر دو سهمیه آسیایى مى جنگند.
از ذوب آهن آغاز کنیم، شــاگردان قلعه نویــى در نیم فصل 
دوم پس از جدا شدن ســربازها و با اضافه کردن فخرالدینى، 
رحمانى و ایمانى از این رو به آن رو شــد و بــا 9 پیروزى، دو 
تساوى و تنها یک شکست توانست به رده دوم برسد و مدعى 
اصلى کســب نایب قهرمانى و شانس نخســت سهمیه آسیا 
باشد. ذوب آهن نسبت به رقبایش کار سختى را در سه بازى 
باقیمانده دارد و باید با فوالد (دیگر مدعى کســب سهمیه)، 
پرســپولیس (قهرمان لیــگ) و نفت تهران - کــه براى بقا 
مى جنگد - دیدار کنــد. البته در این بیــن ذوب آهن باید با 
لوکوموتیو هم دیــدار کند که رقیب اصلــى آنها براى صعود 
از گروه در لیگ قهرمانان 2017 است و این باعث سخت تر 

شدن کار تیم اصفهانى مى شود.

به سراغ استقالل تهران مى رویم. تنها تیمى که مى تواند در 
صورت عدم موفقیت در لیگ، در جام حذفى نیز شانس خود 
را براى کسب سهمیه آســیایى امتحان کند. استقالل باید در 
فینال این مسابقات رو در روى تیم دسته اولى خونه به خونه 
بابل قرار بگیرد. در لیگ اما اســتقالل براى نایب قهرمانى و 
کسب رده دوم کار آســان ترى نسبت به حریف مستقیم خود 
یعنى ذوب آهن دارد و باید با گســترش فوالد میانه جدولى، 
پیکان (مدعى کسب سهمیه آســیا) و سپاهان - که در خطر 
ســقوط قرار دارد - رو به رو شود. البته شــاگردان شفر براى 
صدرنشــینى در گروه خود در لیگ قهرمانان آسیا باید برابر 

الهالل عربستان به میدان بروند.
 اما سایپا هم رؤیاى آسیایى شــدن دارد.شاگردان دایى که با 
47 امتیاز و تنها با تفاضل گل کمتر نسبت به استقالل در رده 
چهارم قرار دارند، روى کاغذ کار آســان ترى نسبت به سایر 
رقیبان دارند. نارنجى پوشــان باید در سه دیدار انتهایى لیگ 
هفدهم خود برابر مشکى پوشان سقوط کرده، گسترش فوالد 
میانه جدولى و پیکان (مدعى کسب سهمیه آسیا) صف آرایى 
کند. دیدار ســایپا و پیکان در هفته آخر مى تواند براى دو تیم 
تعیین کنند باشد و شاید حتى ســهمیه آخر صعود، برنده این 

دیدار باشد.
جالب است که پیکان هم شانس  قابل توجهى براى آسیایى 
شــدن دارد.شــاگردان جاللى که حضور در رتبــه پنجم را 
مدیون درخشــش هاى مقطعى خود هســتند، سرنوشــت 
آسیایى شدنشان دســت خودشان اســت و اگر مى خواهند 
سال بعد را در لیگ قهرمانان آســیا توپ بزنند، باید مقابل دو 
حریف مستقیم خود 3 امتیاز را کســب کنند. سه دیدار پایانى 
پیکان در لیگ هفدهم با اســتقالل خوزستان - که براى بقا 
مى جنگد - اســتقالل (مدعى کسب ســهمیه آسیا) و سایپا 
(مدعى کسب سهمیه آســیا) اســت و پیروزى برابر سایپا و 

استقالل راه آسیایى شدن خودروسازان را هموارتر مى کند.
اما به ســراغ قهرمان اســبق لیــگ برتر مى رویــم. فوالد 
خوزســتان، تیم 42 امتیازى پورموســوى شــانس کمترى 

نســبت به رقیبان خود دارد و صعود این تیــم به عدم نتیجه 
گرفتن سایر مدعیان نیز بســتگى دارد. فوالدى ها ابتدا باید 
با ذوب آهن رده دومى رقابت کنند و ســپس برابر سپیدرود 
- که براى بقا مى جنگد- و تراکتورسازى - که در خطر سقوط 
است -  قرار مى گیرند. قرمزهاى اهوازى باید امیدوار باشند 
که براى حضور دوباره در آسیا ضمن کسب 9 امتیاز برابر ذوب 
آهن، سپیدرود و تراکتورسازى، ســایر رقبا نیز نتوانند نتیجه 
الزم را بگیرند.پارس جنوبى هم روى کاغذ شــانس کسب 
ســهمیه آســیایى را دارد که با توجه به بازى مستقیم سایر 
تیم هاى مدعى صعود، شــانس صعود شــاگردان تارتار به 
لیگ قهرمانان آسیا به حداقل مى رسد. آنچه مشخص است 

با توجه به عزمى که در ذوب آهن و سربازان ژنرال وجود 
دارد، باید یکى از این ســهمیه هــا را متعلق به 

سبزهاى شــهرمان بدانیم تا همچنان فوتبال 
اصفهان یکى از حاضریــن در لیگ قهرمانان 

آسیا باشد.

ژنرال و سربازانش از جنگ با حریفان پیروز بیرون مى آیند؟

مدافع تیم ذوب آهن مــى گوید که تیمش 
براى کسب عنوان نایب قهرمانى تمام تالش 
خود را در ســه بازى پیش رو به کار خواهد 

گرفت.
میــالد فخرالدینى، مدافع راســت تیــم فوتبال 
ذوب آهــن در گفتگویــى در خصوص کــورس این 
تیم با اســتقالل براى کســب نایب قهرمانى مسابقات 
افزود: مطمئنــًا نایب قهرمانــى خیلى بهتر اســت و تمام 
تالشــمان را مى کنیم کــه بتوانیــم به نایــب قهرمانى 
برســیم و هــواداران را خوشــحال کنیــم. فخرالدینــى 
در خصــوص اینکه پیــش تر گفته مى شــد، قلعــه نویى 
بازیکنان ســابق خود را بــه ذوب آهن اضافه کــرده و آنها 
نمى توانند نمایش خوبى در این تیم داشته باشند، عنوان کرد: 
بحث بازیکنان قبلى جالب نیســت من از مس کرمان سال 86 
شاگرد امیرخان بودم بعد هم تراکتورسازى و بعد هم استقالل. البته 
من سال قبل در نفت هم عملکرد خوبى داشتم ولى چون حواشى 
زیاد بود کمتر بُعد فنى به چشــم آمد؛ علیرغم اینکه قهرمان جام 

حذفى هم شدیم.
 مدافع تیم ذوب آهن بــا توجه به اینکه با یک تســاوى هم 
ذوب آهن مى تواند صعود کند، در مورد شــانس باال رفتن 
نماینده ایران گفت: مطمئناً در ازبکستان صعود مى کنیم.

تصویرى از فرشاد احمدزاده ستاره پرسپولیس و ترالن پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضاى مجازى منتشر 
شده است که شک و شبهات را در مورد ازدواج آنها بیشتر مى کند. اگر چه صحت و سقم این تصویر همچنان تأیید 
نشده است اما با توجه به صحبت هاى احمدزاده در یک ویژه  برنامه نوروزى که خبر از ازدواجش در سال 97 داد، 

حاال باید منتظر ماند و دید که واقعاً ازدواج این دو به طور رسمى تأیید مى شود یا خیر؟ 
فرشــاد احمدزاده متولــد 1 مهــر 1371 در ارومیه اســت. او ســابقه بــازى در تیم هاى دامــاش گیالن،
 پارســه تهــران، پرســپولیس و تراکتورســازى تبریــز را دارد و اکنــون هافبــک هجومــى شــماره

 10 پرســپولیس اســت؛ ترالن پروانه نیز زاده 18 تیر 1377 در شــیراز بازیگرى اســت که در جشنواره فیلم 
کودك و نوجوان براى بازى در فیلم «آهوى پیشــونى ســفید» برنده «پروانه زرین» به عنوان بهترین بازیگر 

دختر شد.

علیرضا بیرانوند که  از سوى پیشکسوتان منتقد پرســپولیس با لقب کپســول مورد نقد قرار گرفته، در روز قهرمانى 
پرسپولیس موفق شد دروازه تیمش را بسته نگه دارد تا با اقتدار به عنوان آقاى کلین شیت این فصل دست پیدا کند. این 
عنوان بیرانوند در هفته گذشته قطعى شده بود، او این هفته فاصله خود را با رقبا بیشتر هم کرد. علیرضا بیرانوند با گل 

نخوردن در مشهد شمار کلین شیت هاى خود را به عدد 16 رساند و فاصله قابل توجهى با رقبایش پیدا کرد.
در جدول کلین شیت هر سه دروازه بان صدرنشین ملى پوش اند. پس از بیرانوند، رشید مظاهرى(ذوب آهن) با 11 کلین 
شیت دیده مى شود. حسین حسینى(استقالل) هم در ده بازى دروازه خود را بسته نگه داشته است. گل خوردن حسینى 
و گل نخوردن مظاهرى باعث شد تا پله دوم به مظاهرى برسد. بیرانوند درفصل گذشته هم موفق به 17 کلین شیت در 
طول فصل شد و تاکنون 33 بار دروازه پرسپولیس را در لیگ برتر بسته نگه داشته است. او با یک کلین شیت دیگر با رکورد 

فصل قبلش برابرى مى کند. بیرانوند در 117 بازى در لیگ برتر موفق به ثبت 63 کلین شیت شده است. 

 کپسول در صدر!ازدواج فرشاد و ترالن؟

نصف جهان   روزنامه نصف جهان سال گذشته خبر از تمایل سپاهان براى جذب 
محسن مسلمان داد. دیروز هم نوشتیم که پرسپولیســى ها که از مذاکره تیم 
اصفهانى با بازیکن تیمشان شاکى هستند یادشان نرود که خود آنها سال گذشته 

چگونه  «گادوین منشا» را جذب کردند. مطلب دیروز نصف جهان سوژه چند رسانه 
شد که سپاهانى ها را در این ماجرا بى تقصیر بدانند. در یکى از این مطالب آمده است:

 مدیران پرسپولیس از دست سپاهانى ها شاکى هستند که چرا پیش از پایان فصل به 
محسن مسلمان پیشنهاد داده اند و با قیمت باال در صدد جذب او هستند.

 آنطور که یکى از روزنامه هاى اصفهانى( نصف جهان) هم به خوبى پاســخ آنها را 
داده،اول اینکه خود آنها هم فصل گذشته عیناً همین کار را با منشا کردند و ظاهراً 

مذاکره با بازیکنى که ماه هاى آخر قراردادش را مى گذراند منع قانونى ندارد.
دوم اینکه پارسال توافق پرسپولیس و منشا در حالى رسانه اى شد که بازى برگشت 
این تیم با پیکان باقى مانده بود، اما االن هفته ها از بازى برگشــت پرسپولیس و 
سپاهان مى گذرد.سوم اینکه طورى مى گویند «پیشنهاد نجومى» که انگار خودشان 
منشا را مفت گرفتند.چهارم اینکه باز سپاهانى ها صداقت داشتند و مذاکره را تأیید 
کردند اما پرسپولیس پارســال تا دقیقه90 این کار را نکرد.پنجم اینکه وقتى به 
مسلمان بازى نمى دهید انتظار دارید خود این بازیکن و سایر باشگاه ها دست روى 

دست بگذارند؟
گفتنى است در شماره دیروز عالوه بر منشا،  نحوه جذب شجاع خلیل زاده توسط 
ســرخ ها در حالى که هنوز بازیکن سپاهان بود را شــرح دادیم. پس بهتر است 

پرسپولیسى ها در این زمینه سکوت کنند لطفاً! 

در ازبکستان بیخود شاکى نباشید!
صعود مى کنیم

کار سخت ذوب آهن براى تداوم حضور در آسیا
مى تواند در مى تواند در 
شانس خود شانس خود 
الل باید در الل باید در 
به خونه به خونهونه ونه

 قهرمانى و  قهرمانى و 
ستقیمخودستقیمخود

انه جدولى، انه جدولى، 
خطر خطر که در  که در

ن شفر براى ن شفر براى 
یا باید برابر یا باید برابر 

ن دایى که با ن دایى که با 
الل در رده الل در رده 
بت به سایر بت به سایر 
تهایى لیگ تهایى لیگ 
ترش فوالدترش فوالد

 صف آرایى  صف آرایى 
راى دو تیم راى دو تیم 
، برنده این ، برنده این 

اى آسیایى اى آسیایى 
ــه پنجم را ــه پنجم را 
سرنوشــت سرنوشــت 
مى خواهند مى خواهند 
ید مقابل دو ید مقابل دو 
دیدار پایانى دیدار پایانى 
که براى بقا که براى بقا 
سیا) و سایپا سیا) و سایپا 
رابر سایپا و رابر سایپا و 

ر مى کند.ر مى کند.
یــم. فوالد یــم. فوالد 
س کمترى س کمترى 

نســبت به رقیبان خود دارد و صعود این تیــم به عدم نتیجه نســبت به رقیبان خود دارد و صعود این تیــم به عدم نتیجه 
ففوالدى ها ابتدا باید گرفتن سایر مدعیان نیز بســتگى دارد. فوالدى ها ابتدا باید  گرفتن سایر مدعیان نیز بســتگى دارد.
با ذوب آهن رده دومى رقابت کنند و ســـپس برابر سپیدرود با ذوب آهن رده دومى رقابت کنند و ســپس برابر سپیدرود 
- که براى بقا مى جنگد- و تراکتورسازى - که در خطر سقوط - که براى بقا مى جنگد- و تراکتورسازى - که در خطر سقوط 
مى گیرند. قرمزهاى اهوازى باید امیدوار باشند  مى گیرند. قرمزهاى اهوازىى باید امیدوار باشند است -  قرار است -  قرار
ذوب ذوب امتیاز برابر 99که براىحضور دوباره در آسیا ضمنکسببکه براىحضور دوباره در آسیا ضمنکسب 99 امتیاز برابر

آهن، سپیدرود و تراکتورسازى، ســایر ررقبا نیز نتوانند نتیجه آهن، سپیدرود و تراکتورسازى، ســایر رقبا نیز نتوانند نتیجه 
کاغذ شــانسکسب روى را بگیرند.پارس جنوبى هم کااغذ شــانسکسبالزم روى را بگیرند.پارس جنوبى هم الزم

ســهمیه آســیایى را دارد که با توجه بهه بازى مستقیم سایر ســهمیه آســیایى را دارد که با توجه به بازى مستقیم سایر 
تیم هاى مدعى صعود، شــانس صعود ششــاگردان تارتار به تیم هاى مدعى صعود، شــانس صعود شــاگردان تارتار به 
آ آنچه مشخص است لیگ قهرمانان آسیا به حداقل مى رسد. آنچه مشخص است  لیگ قهرمانان آسیا به حداقل مى رسد.

با توجه به عزمى که در ذوب آهن و سرباازان ژنرال وجود با توجه به عزمى که در ذوب آهن و سربازان ژنرال وجود 
دارد، باید یکى از این ســهمیه هــا را ممتعلق به دارد، باید یکى از این ســهمیه هــا را متعلق به 

سبزهاى شــهرمان بدانیم تا همچنان فوفوتبالسبزهاى شــهرمان بدانیم تا همچنان فوتبال
اصفهان یکى از حاضریــن در لیگ قهرممانان اصفهان یکى از حاضریــن در لیگ قهرمانان 

آسیا باشد.آسیا باشد.

ز ببیرون مى آیند؟ز بیرون مى آیند؟

مممم
بب
خخ
گرفگرف
میــالدمیــالد
ذوب آهــنذوب آهــن
با اســتقال اســتقالتیم با با اســتقالتیم تیم
اافزود: مطمئنــًااافزود: مطمئنــًا

تالشــمان را مىتالشــمان را مى
برســیم و هــوبرســیم و هــو
در خصــوص ایندر خصــوص این
بازیکنان ســابقبازیکنان ســابق
نمى توانند نمایشنمى توانند نمایش
قبلى قبلىبحث بازیکنان بحث بازیکنان
شاگرد امیرخان بودم بعشاگرد امیرخان بودم بع
نفمن سال قبل در نفته ل ق نفتمن سال قبل در نفتهال د ل ق ال ن
زیاد بود کمتر بُعد فنىزیاد بود کمتر بُعد فنى

حذفى هم شدیم.حذفى هم شدیم.
 مدافع تیم ذوب آ مدافع تیم ذوب آ
ت ذوب آهن مىتذوب آهن مى
نماینده ایراننماینده ایران

ان برااى جذب ان براى جذب 
 از مذاکره تیم  از مذاکره تیم 
ها سالل گذشته ها سال گذشته 

سوژهچ چند رسانه سوژه چند رسانه 
طالبب آمده است:طالب آمده است:
شاز پاییان فصل به شاز پایان فصل به 

ستند.ستند.
ى پاسســخ آنها را ى پاســخ آنها را 
شا کرددند و ظاهراً شا کردند و ظاهراً 

ونى نددارد.ونىنددارد.ونى ندارد.
 که باززى برگشت  که بازى برگشت 
ت پررسپولیس و ت پرسپولیس و 
که انگگار خودشان که انگار خودشان 
 ومذاککره را تأیید  ومذاکره را تأیید 
جم اینکنکه وقتى به جم اینکه وقتى به 
گاه ها دست روى گاه ها دست روى 

خلیل زاده توسط خلیل زاده توسط 
پس بهتر است  پسس بهتر است . .

مهاجم سنگالى استقالل مى تواند این تیم را برابر الهالل همراهى کند.
«مامه تیام»، مهاجم موفق استقاللى ها از روز یک شنبه به تمرینات این تیم اضافه شد. این 
مهاجم سنگالى البته در این روز در تمرینات گروهى شرکت نکرد و تنها زیر نظر کادر پزشکى 

استقالل به انجام تمرینات انفرادى که براى او در نظر گرفته شده بود، پرداخت.
این مهاجم تأثیر گذار که مراحل درمانى خود را در بارسلون آغاز کرده بود، طى روزهاى گذشته 

در تهران با چند جلسه فیزیوتراپى آماده حضور در تمرینات شد.
«وینفرد شفر» در این جلسه تمرینى دقایقى با تیام صحبت کرد تا خیال سرمربى آبى ها از 
بازگشت این بازیکن براى دیدار با الهالل آسوده شود. سرمربى آلمانى به دنبال صدرنشینى در 
گروه چهارم مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست و حضور تیام در دیدار با الهالل اتفاقى است که 

مى تواند شانس استقالل را به شکل چشمگیرى افزایش دهد.
سرمربى استقالل احتماًال برابر گسترش فوالد نیز از تیام استفاده نخواهد کرد تا این بازیکن با 

استراحت کامل و طى کردن تمرینات براى دیدار حساس با الهالل خود را آماده کند.
 

خیال آسوده شفر  

در شرایطى که باشگاه پرســپولیس چند ماه قبل قرارداد «برانکو  
ایوانکوویچ» را تمدید کرد تا خیال خودش و هوادارانش را بابت نگه 
داشتن برانکو براى فصل آینده راحت کند، شایعاتى درباره اینکه
شــاید برانکو حاضر بــه ادامه همکارى با پرســپولیس نشــود،

وجود دارد. 
یکى از روزنامــه هاى ورزشــى در شــماره اخیر خــود به این 
مســئله پرداخته و نوشــته اســت:«برانکو به خوبى مى داند که 
براى تکــرار قهرمانــى و یا رســیدن به 
فینال لیــگ قهرمانان آســیا، تیمش 

باید تقویت شــود و محرومیــت از پنجره نقــل و انتقاالت مانع 
بزرگى بــراى انجام ایــن مهم اســت. در این شــرایط برانکو 
بهتــر از هرکس دیگــرى مى داند کــه ماندن در پرســپولیس

 براى رسیدن به سومین قهرمانى متوالى و یا رسیدن به فینال لیگ 
قهرمانان ریسک بزرگى اســت و مى تواند کارنامه درخشان او در 

فوتبال ایران را خراب کند.
یکى دیگــر از دالیلــى کــه برانکو را بــراى ادامــه همکارى 
با پرســپولیس مردد کرده، آینده مبهم ســتارگان ســرخ است. 
محســن مســلمان، وحید امیرى، کمــال کامیابى نیــا، صادق 

محرمى و فرشاد احمدزاده از جمله بازیکنان شاخص پرسپولیس
هســتند کــه قراردادشــان رو بــه اتمــام اســت و گفتــه 
مى شــود از تیم هــاى داخلــى و خارجى پیشــنهادهاى خوبى 
دارند  و مســلمًا با جدایى هر یــک از این بازیکنــان و تضعیف 
شــدن پرســپولیس و ناتوانى براى جــذب بازیکن جانشــین، 
کار برانکــو بــراى تاریخ ســازى در تیــم پرطرفــدار پایتخت
 بیش از پیش سخت خواهد شــد و این هم یکى دیگر از دالیلى 
اســت که مى تواند جدایى مرد کروات از جمع سرخپوشان را به 

دنبال داشته باشد. 

تردید هاى برانکو 
براى ماندن

هاى برانکوتردید هاى برانکو 
اندنبراى ما
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بهاره
5 ماده غذایى گیاهى براى کاهش عالئم آلرژى 

کثــر  ا
افرادى که رژیم 
الغرى مى گیرند و شب 
بدون شــام مى خوابنــد، دچار 
اختالل خواب هستند و البته در این 
افراد دردهاى بدن نیز شــب ها تشــدید 

مى شود.
قدیر محمــدى، متخصص طب ســنتى درباره 
خواب و بیدارى گفت: خواب موضوع حیرت انگیزى 
است که در طب بررسى شده است اما همچنان رازهایى 

در دل دارد که روز به روز کشف مى شود.
وى افزود: خواب براى تقویت مغز، تدبیر، اندیشه و نشاط 

ى  ر و اســت؛ حکمــا در طب ضــر

ایرانــى ایجاد 
خواب را به افزایش رطوبت مغز مربوط مى دانند، وقتى 

آماده خوابیدن مى شویم ابتدا حرارت از سطح بدن و پوست به 
ســمت داخل میل مى کند و این بر حرارت غریزى بدن تأثیر 
گذاشــته و منجر به تولید رطوبت غذاها مى شود، این رطوبت 
منجر به بروز بخارات مى شود که مى تواند به سمت مغز صعود 
کند و به تدریج خواب ایجاد شود؛ پس ماده خواب رطوبت است 
و اگر رطوبت وجود نداشته باشــد، به خصوص در مغز ما دچار 

اختالل خواب خواهیم شد.
 این متخصص طب ســنتى تصریح کرد: اکثر افرادى که رژیم 
الغرى مى گیرند و شب بدون شــام مى خوابند، دچار اختالل 
خواب هستند البته در این افراد دردهاى بدن نیز شب ها تشدید 
مى شود و توصیه مى شود که اصًال شب ها بدون صرف شام به 

بستر خواب نروید.
محمدى عنوان کرد: در پروســه خواب، سالمت قلب و غالف 
قلب بسیار ضرورى است چرا که بدون وجود قوه حیوانى که 
منشأ آن قلب است، امکان شروع خواب 

میسر نخواهد شد.

اثرات خواب بر بدن
■ خواب باعث تقویت تمام نیروهاى 

طبیعى بدن مى شــود که شامل هضم، 
گوارش، سوخت و ساز، دفع سموم بدن، مغز 

و قواى مغز است.
■ خواب باعث تجدیــد قواى اندام هــا و اعضاى 

مریض مى شود.
■ خواب موجب ترمیم و بهبود بافت هاى صدمه دیده مى شود. 

■ خواب ظاهر بدن را ســرد و باطن بدن را گرم مى کند و 
بیدارى برعکس.

■ بهترین زمان خواب ساعت 10 و 11 شب تا وقت سحر است.
■ بهتر است فاصله شام تا خواب سه تا چهار ساعت باشد.

■ خواب زیاد باعث افزایش رطوبت و ســردى بدن مى شود و 
بیمارى هاى بلغمى را افزایش مى دهد.

■ بیدارى زیاد باعث خشکى شده و منجر 
به ضعف مغز، ناراحتى هاى روانى 

و سوء هاضمه مى شود.

پاسخ هاى آلرژیک معموًال زمانى رخ مى دهند که سیستم ایمنى بدن در حال مبارزه با یک محرك یا آلرژن مانند گرده گیاهان و یا اجزاى تشکیل 
دهنده برخى مواد غذایى باشد. در این زمان سیستم ایمنى بدن ماده اى شیمیایى به نام هیستامین ترشح مى کند که همراه با واکنش هاى 

آلرژیک و عالئم آزاردهنده است.
به طور قطع نمى توان از آلرژى اجتناب کرد. با این حال خبر خوب این است که برخى مکمل هاى طبیعى به کمک شما مى آیند تا بهتر بتوانید 

واکنش هاى آلرژیک را مهار کنید:

رزمارى 
رزمارى تازه و خشک نقش مهمى در خالقیت هاى آشپزى در سال هاى اخیر داشته 
است، ولى مهمترین نقش آن در کاهش عالیم آسم و آلرژى به خصوص در فصل 
بهار است. این گیاه محبوب شامل رزمارینیک اسید است که خاصیت ضد التهابى و 
آنتى اکسیدانى دارد. رزمارینیک اسید منجر به کاهش اثرات رادیکال هاى آزاد و در 

نهایت کاهش پاسخ هاى التهابى در بدن مى شود.

زردچوبــه یک ادویه رایــج و محبوب 
در غذاهاى تایلندى، هنــدى و دیگر 
قومیت هاســت. با این حال زردچوبه 
فواید ســالمتى بــى شــمارى دارد 
و قدرتمندتریــن ترکیــب آن یعنــى 
کورکومیــن، منجــر بــه کاهش و 
مهــار واکنــش هــاى آلرژیــک در 
بــدن مــى شــود. مطالعات نشــان 
مى دهد کســانى که به مدت دو ماه از 
مکمل کورکومین اســتفاده مى کنند، 
عالیم آلرژى شامل عطســه، در آنها 
کاهش مــى یابد ضمــن اینکه بهبود 
جریان هوا در بینى را احساس مى کنند.

بادرنجبویه از واژه  اى یونانى به معناى زنبور گرفته شده است. این گیاه 
محبوب نوعى زنبور عسل است. از نظر ترکیبات شیمیایى در اندام سبز 
این گیاه موادى مانند اسید اولئیک، سیترال، ژرانیول و رزمارى اسید وجود 
دارد. این گیاه داراى اسانس تند و لیمویى است که سیترال نام دارد و در 
صنعت عطرسازى کاربرد دارد. این گیاه همانند یک داروى مسّکن بر روى 
دستگاه عصبى مرکزى عمل مى  کند و به همین دلیل، آرامبخش بوده و 

تحریکات حساسیتى را کاهش مى  دهد.

گزنه یک گیاه گلدار چندین ســاله 
اســت که خواص دارویــى مفیدى 
براى تمامى سنین دارد. گزنه از زمان 
یونان باستان شــناخته شده است و 
نشان داده شــده مصرف آن منجر 
به کاهش التهاب در بدن مى شود. 
ترکیبات زیســتى فعال موجود در 
گزنه، منجر به از بین رفتن کاهش 
چشــمگیر واکنش هــاى آلرژیک 

مرتبط با فصل بهار مى شود.

سیر خام نه تنها بخش مهمى از یک رژیم سالم است، بلکه خاصیت ضد التهابى دارد 
و منجر به تقویت سیستم ایمنى بدن مى شود. سیر سرشار از آنتى اکسیدانى به نام 
کورستین است که منجر به کاهش هیستامین مى شود و یک خوراکى خوش طعم 

براى مبارزه با آلرژى بهاره به شمار مى رود.
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زردچوبه

کارشناســان درجدیدترین پژوهش هاى 
خود دریافتند نوشیدن سه فنجان قهوه در 
روز، سبب پاك شدن شریان هاى خونى 
و جلوگیرى از َتنگ و ســفت شــدن آنها 

مى شود.
یکى از بیمارى هاى شایع در افراد میانسال 
و سالمند، گرفتگى عروق خونى و تجمع 
کلســیم در رگ هاست که ســبب نیاز به 

جراحى عروق کرونر قلب مى شود.
با وجود پیشرفت هاى پزشکى، اما بسیارى 
از افراد در سال هاى پس از جراحى عروق 
کرونر به دلیل عارضه هاى جانبى ناشى از 
جراحى یا گرفتگى دوباره رگ هاى خونى 

جان خود را از دست مى دهند.
کارشناســان مصرف بیش از سه فنجان 
قهوه در روز را براى ســالمت بدن انسان 
مضر مى دانند و توصیه مى کنند افراد قهوه 
را تلخ یا با میزان بســیار کم شکر و بدون 
خامه یا ســایر افزودنى ها مصرف کنند تا 

بیشترین فایده را از آن ببرند.
محققان دلیل مفید بودن 

مصرف قهــوه براى ســالمت رگ هاى 
خونــى را، در آنتى اکســیدان موجود در 
این دانه خوراکى و نیــز خاصیت کافئین 

مى دانند.
کارشناســان میزان مصرف اســتاندارد 
قهوه را در روز حدود 400 میلى گرم براى 
بزرگساالن مى دانند که این میزان براى 
زنان باردار کمتر از 200 میلى گرم باید باشد 

تا خطرى متوجه جنین نشود.
مصرف بیش از اندازه نوشیدنى هاى داراى 
کافئین در دوران باردارى مى تواند سبب 
تولد نوزاد نارس و کم وزن، سقط جنین و 

خونریزى زیاد در زمان 

زایمان شود.
از جمله دیگر مزایاى مصرف قهوه مى توان 
جلوگیرى از ابتال به سرطان روده و کبد را 
نام برد. اما ردپایى از مصرف بیش از اندازه 
آن در ابتال به برخى ســرطان ها ازجمله 
سرطان خون، لنفوم و ریه دیده شده است.

افرادى که به شــکل منظم قهوه مصرف 
مى کننــد 27 درصد کمتــر از دیگران به 
بیمارى آلزایمــر و 36 درصــد کمتر به 

بیمارى پارکینسون مبتال مى شوند.  ى ىو و ى رر رر ووب ىى رر ىىی رجر
جان خود را از دست مى دهند.

کارشناســان مصرف بیشاز سه فنجان 
در روز را براى ســالمت بدن انسان  قهوه
مضرمى دانند و توصیه مى کنند افراد قهوه

را تلخ یا با میزان بســیار کم شکر و بدون 
خامه یا ســایر افزودنى ها مصرف کنند تا 

بیشترین فایده را از آن ببرند.
محققان دلیل مفید بودن 

تولد نوزاد نارس و کم وزن، سقط جنین و 
خونریزى زیاد در زمان

سم زدایى از رگ ها با نوشیدن قهوه

تأثیررنگ ها کاهش یا افزایش اشتهاى اثبات شده است که مى توان از این خاصیت در چاقى یا الغرى بهره 
گرفت.

کارشناسان تغذیه معتقدند  رنگ ها مى توانند نقش بســیار مهمى در کاهش یا افزایش اشتهاى افراد داشته 
باشند؛ رنگ مواد خوراکى، رنگ ظروف غذا یا رنگ محیطى که در آن غذا را مصرف مى کنید بر میزان اشتهاى 

شما اثر گذار است. 
محققان از رنگ هاى زرد و سفید به عنوان رنگ هاى افزایش دهنده اشتها یاد مى کنند. همچنین روانشناسان 
معتقدند رنگ سبز در بسیارى از افراد مى تواند حس سالمتى را ایجاد کند که این امر موجب مى شود رنگ سبز 

رنگى براى افزایش اشتها باشد. 
نتایج بررسى کارشناسان تغذیه نشــان مى دهد رنگ هاى آبى، صورتى و قهوه اى از رنگ هاى کاهنده اشتها 
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تقویت مغز، تدبیر، اندیشه و نشاط  وى افزود: خواب براى
ى  ر و اســت؛ حکمــا در طب ضــر

رو و ر
محمدى عنوان کرد: در پروســه خواب، سالمت قلب و غالف 
قلب بسیار ضرورى است چرا که بدون وجود قوه حیوانى که 
منشأ آن قلب است، امکان شروع خواب 

میسر نخواهد شد.

را گرم مى کند و را ســرد و باطنبدن بدن ■ خواب ظاهر
بیدارى برعکس.

1 و 11 شب تا وقت سحر است. 0 بهترین زمان خواب ساعت 10 ■
■ بهتر است فاصله شام تا خواب سه تا چهار ساعت باشد.

■ خواب زیاد باعث افزایش رطوبت و ســردى بدن مى شود
بیمارى هاى بلغمى را افزایش مى دهد.

■ بیدارى زیاد باعث خشکى شده و منج
به ضعف مغز، ناراحتى هاى روانى

و سوء هاضمه مى شود.

نخوردن شام، عامل اختالل در خواب
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اردیبهشت ماه سال 89 بود. هنوز خستگى بهار در تن ما 
بود. در ایستگاه 50 تهران، فرمانده بودم. هنوز دو ساعت 
از تحویل شیفت نگذشته بود که زنگ ایستگاه به صدا در 
آمد. سریع سوار خودرو شدیم و به محل اعالمى حادثه 

در خیابان راه پیما به راه افتادیم.
در راه اطالعات حادثه را از ستاد فرماندهى درخواست 
کردم. واقعــًا باورم نمى شــد به چــه مأموریتى اعزام 
مى شــویم. کالغى روى درخت ســر و صدا مى کرد و 
اهالى از ما خواسته بودند تا کالغ مزاحم را از محل دور 
کنیم. خنده ام گرفته بود، اما بــراى اینکه نیرو ها بدانند 
اینگونه عملیات ها هم گاهى رخ مى دهد، خودم را کنترل 
کردم. دو دقیقه بعد به محل اعالم رسیدیم. همسایه ها 
حق داشتند، یک کالغ سیاه بزرگ، محله را روى سرش 

گذاشته بود.

قار قار این کالغ به قدرى زیــاد بود که اهالى هرکارى 
کرده بودند، نتوانســته بودند او را از روى درخت پرواز 
دهند. آب روى حیوان گرفته بودند، دمپایى پرت کرده 
بودند، فایده اى نداشت و ناچار بعد از شنیدن دو ساعت 
قارقار کالغ با آتش نشــانى تماس گرفته بودند. سریع 
یک نردبان پاى درخت گذاشتم و از آتش نشان جوانى 
درخواست کردم به باالى درخت برود. وقتى او به باالى 
درخت رسید اعالم کرد که کالغ بیچاره پایش بین شاخه 
و طنابى روى درخت گیر کرده است. سریع طناب را از 
دور پاى کالغ باز کردیم و پرنــده یک ثانیه هم درنگ 
نکرد و با پر زدن از محل رفت. حیوان بیچاره به قدرى 
زجر کشیده بود که قار قارهایش با صداى بلند یک محله 
را به هم ریخت. هنوز هم وقتى از آن محله مى گذرم یاد 

آن کالغ و سر و صدایش مى افتم.

جســتجو براى یافتن سومین گمشــده کویر مرنجاب با 
گذشت 9 روز در حالى همچنان ادامه دارد که کشف لنگه 
کفش سوخته این گردشگر جوان، تیم تحقیق را در برابر 

معمایى پیچیده قرار داده است.
روزنامه «ایران» نوشت: یک شــنبه12 فروردین، دو زن 
و یک مــرد راهى کویر مرنجاب در حاشــیه منطقه آران 
و بیدگل شدند؛ ســفرى که سرنوشــت ناخوشایندى را 
برایشان داشت. آنها در کویر به پیش مى رفتند که ناگهان 
خودرویشان داخل باتالقى گیر کرد. راننده جوان هر چه 
براى خالصى تالش مى کرد بیشــتر داخل نمکزار فرو 
مى رفت و چاره اى جز ترك خودرو نبود. فکرى که به ذهن 
هر سه آنها رسید این بود که دو دسته شوند و براى یافتن 
راه نجات تالش کنند. اما تنها دو زن جوان موفق شــدند 
پس از طى مســیر 25 کیلومترى به جاده برسند و توسط 
رانندگان کامیون معدن نمک نجات یافتند. هر دو به  دلیل 
ضعف جسمانى تحت درمان قرار گرفتند ولى از مرد جوان 

با گذشت 9 روز هیچ اثرى به دست نیامده است.
درخشان، مدیر کنترل هماهنگى عملیات گفت: از دوشنبه 
بعد از ظهر عملیات جستجو از سمت قم و کاشان شروع شد. 
بعد از یک روز عملیات جستجو به صورت هوایى و زمینى، 
خودروى آنها که در باتالق گیر کرده بود، پیدا شد. جستجو 
براى یافتن مرد جوان ادامه یافت و ســرانجام امدادگران 
یک لنگه کفش مرد جوان را که معلوم بود آتش زده شده 
است پیدا کردند. کفش سوخته چند کیلومتر با خودرو فاصله 

داشت و به نظر مى رسید که مرد جوان آن را آتش زده تا رد 
و اثرى از خود به جا بگذارد.

آرش حاج جعفرى، رئیس کمیته دودیفرانسیل (خودروهاى 
آفرود) تهران که از نخستین ســاعات جستجو در محل 
حضور داشت گفت: به محض اطالع از ناپدید شدن مرد 
جوان در کویر مرنجــاب آران و بیدگل با هماهنگى هاى 
صورت گرفته با هالل احمر وارد عمل شــدیم. ابتدا هیچ 
شکایتى درخصوص ناپدید شدن مرد جوان نبود و تنها دو 
زن جوانى که توانســته بودند خودشان را به جاده برسانند 
اعالم کردند که فرد دیگرى با آنها بوده است. با اعالم این 
خبر بود که سه ســورتى پرواز با پهپاد براى اسکن منطقه 
صورت گرفت. همچنین نیروهاى ســپاه، ارتش و هالل 
احمر، چندیــن کوهنورد، آفرود ســواران، کوآت کوپتر و 
افرادى با پاراموتور به صورت هوایى براى یافتن مرد جوان 
وارد عمل شدند. جستجوها ادامه یافت تا اینکه خودرو آنها 
را که در باتالق گیر کرده بود، پیدا کردیم. از محل رها کردن 
باتالق تا جاده اى که دو زن جوان خودشان را به آنجا رسانده 
بودند 25 کیلومتر راه بود و آنها این مسافت زیاد را با پاى 
پیاده طى کرده بودند. او ادامه داد: در مسیر، لنگه کفش آتش 
زده مرد جوان را پیدا کردیم. از آنجایى که مرد جوان کفش 
به پا نداشته است در چنین شرایطى شخص نمى تواند روى 
کریستال هاى نمک بیش از دو سه کیلومتر با پاى پیاده راه 
رود. از طرفى بدون شک مرد جوان نمى توانسته در باتالق 
هم افتاده باشد چرا که عمق باتالق ها در نهایت تا زیر زانو 

است و کســى نمى تواند داخل آن بیافتد. ردپاهایى نیز در 
اطراف کفش دیده شده بود اما ردپاها ناپدید شده بودند. 

جستجوى هوایى و زمینى
به گزارش ایســنا، رئیس هالل احمر آران و بیدگل نیز با 
بیان اینکه جستجوها براى یافتن گمشده کویر مرنجاب 
همچنان ادامــه دارد گفت: در این عملیــات حدود 180 
نجاتگر و امدادگــر در قالب 40 تیم امــداد و نجات با 40 
دســتگاه خودروى کمک دار و 21 موتورسیکلت در حال 
عملیات کشف و نجات هســتند و به جز آن پاراگالیدر و 
بالگرد نیز در حال جستجوى دقیق موقعیت فرد گمشده 

هستند.

تمام منطقه مورد جستجو قرار مى گیرد
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
نیز در گفتگو با روزنامه «شهروند» با اشاره به ادامه عملیات 
جستجوى گردشگر گمشــده کویر مرنجاب اظهار کرد: 
با وجود جســتجوى زیاد و دقیق از کویر و دریاچه نمک، 
متأسفانه اثرى از وى یافت نشده است. داریوش کریمى 
افزود: تمام تالش خود را براى پیــدا کردن وى کرده ایم 
ولى ردى از فرد مفقود شده نیافتیم. تا زمانى که مسئوالن 
شهرســتان به این نتیجه برســند که تمام منطقه مورد 
جستجو قرار گرفته و دیگر امکان یافتن وى وجود ندارد، 

عملیات جستجو ادامه دارد.

راز لنگه کفش سوخته در مرنجاب  چیست؟

روزى که کالغ مزاحم
یک محله را 
به هم ریخت 

خاطره فرمانده آتش نشانى ؛ 

مردى که چند روز قبل برادر خود را به علت اختالفات 
خانوادگى در بیابان هاى اطراف شهرســتان دلیجان با 

اسلحه دست ساز به قتل رسانده بود، دستگیر شد.
فرمانده انتظامى شهرســتان دلیجان گفت: در شــب 
یازدهم فروردین  گزارشــى در خصوص کشف جسد 
مردى جوان در بیابان هاى اطراف یکى از روســتا هاى 
شهرســتان به مرکز فوریت هاى پلیس 110 اعالم شد 
و بالفاصله تیمى از کارآگاهان پلیس و پزشکى قانونى 

براى بررسى موضوع به محل اعزام شدند.
سرهنگ على هاشــمى اظهار کرد: در معاینه اى که از 
جسد به عمل آمد، مشخص شــد که این فرد که اهل 
و ســاکن یکى از روستا هاى شهرســتان بود، در محل 
نگهدارى احشامش از چند ناحیه مورد اصابت گلوله قرار 
گرفته و جان باخته است. وى افزود: بالفاصله تحقیقات 
کارآگاهان پلیس براى شناسایى و دستگیرى قاتل آغاز 

شــد و در مرحله نخست، بستگان و آشــنایان این فرد 
مورد بازجویى هاى تخصصى پلیــس قرار گرفتند. این 
مقام انتظامــى ادامه داد: در روند تحقیقات، ســرانجام 
سرنخ هایى از دست داشتن برادر مقتول در این قتل به 
دســت آمد و با هماهنگى این مرجع قضائى او دستگیر 

شد.
 وى در ادامه با اشاره به اعتراف قاتل به قتل برادر خود 
گفت: متهم با توجه به اســناد و مدارك موجود به قتل 
برادر خود به علت برخى اختالفات خانوادگى با شلیک 
گلوله از یک اسلحه دست ســاز اعتراف کرد. سرهنگ 
هاشــمى خاطر نشــان کرد: با راهنمایى قاتل، سالح 
استفاده شــده در این قتل در بیابان هاى اطراف محل 
حادثه کشــف شــد و مراحل تکمیل تحقیقات و روند 
رســیدگى قانونى به پرونده با هماهنگى مرجع قضائ ى 

در حال پیگیرى است.

جسد یک مرد 40  ســاله در رودخانه خشک شیراز 
کشف شد.

رئیس پلیس شهر شیراز گفت: ساعت 16 روز یک 
شنبه کشف یک جسد در داخل رودخانه خشک در 
شیراز به پلیس گزارش شد، مأموران انتظامى براى 
بررســى موضوع بالفاصله در محل حاضر شدند. 
ســرهنگ دالور القاصى مهر اظهار کرد: با حضور 
مأموران انتظامى جســد براى بررسى علت مرگ 
به پزشکى قانونى منتقل شد. وى با اشاره به اینکه 
متوفى معتاد به مواد مخدر بــوده؛ بیان کرد: علت 

مرگ این مرد 40 ساله در دست بررسى است.

برادر کشى با اسلحه دست ساز

کشف جسد در رودخانه خشک شیراز

فرمانده انتظامى استان بوشــهر گفت: عامل قتل نیمه 
شب 15 فروردین در عسلویه پس از دستگیرى به قتل 

اعتراف کرد.
سردار خلیل واعظى اظهار کرد: با دریافت گزارش یک 
مورد چاقــو خوردگى و انتقال مضروب به بیمارســتان 
عسلویه با حضور پلیس مشخص شد جوان 25 ساله اى 
به هویت «یونس» با ضربات متعدد چاقو مضروب شده 
و قادر به حرف زدن نیست که لحظاتى بعد نیز به علت 

شدت جراحات وارده فوت کرد. 
وى اضافه کرد: تیــم کارآگاهان پلیــس آگاهى پس 

از بررســى هاى میدانى، اقدامات پلیســى و گفتگو با 
دوســتان فرد مضروب هویــت ضارب را شناســایى 
کردنــد. به گفتــه فرمانده انتظامى اســتان بوشــهر 
فرد ضــارب کــه «م، ر» نــام دارد در یــک عملیات 
پلیســى دســتگیر شــد که ضمــن اعتراف بــه بزه 
ارتکابى علــت آن را اختالف قبلى بــا مقتول عنوان

 کرد.
گفتنى اســت ضارب و مقتــول هر دو اهــل یکى از 
استان هاى جنوب شــرق کشور هســتند که در شهر 

عسلویه مشغول کار بودند.

 قتل، پایان درگیرى کارگران در عسلویه

اوایل پاییز ســال 96 یک دختر جوان به نام «فرشته» به پلیس 
آگاهى رفت و از یک پسر 20 ساله به نام «فریبرز» شکایت کرد.

دختر 18 ســاله به پلیس گفت: «مدتى اســت با فریبرز آشــنا 
شده ام. او به من پیشــنهاد ازدواج داد و با حرف هایش مرا فریب 
داد و به خانه اش کشاند. پسر جوان مرا آزار داد به همین دلیل از 

او شکایت دارم.»
به دنبال شکایت دختر جوان، وى به پزشکى قانونى معرفى شد 
اما ادعاى آزار تأیید نشد. با این حال فریبرز بازداشت شد. این پسر 
خودش را بى گناه خواند و در حالى که علیه او مدرکى به دســت 
نیامده بود با قرار وثیقه آزاد شد و روز شنبه در شعبه چهارم دادگاه 
کیفرى یک استان تهران پاى میز محاکمه ایستاد. در این جلسه 
فریبرز به دفاع پرداخت و گفت:« من و برادر فرشــته هر دو آتش 
نشان هستیم و به همین دلیل با او آشنا شدم. من خودم به فرشته 

پیشنهاد ازدواج دادم و خواستم تا براى مدتى با هم در ارتباط باشیم 
تا با خصوصیات اخالقى هم بیشــتر آشنا شویم. اما پس از مدتى 
تصمیم گرفتم رابطه ام را با او تمام کنم.وقتى از او خواستم دیگر 
با من تماس نگیرد دست به خودکشى زد. وقتى به مالقاتش در 
بیمارستان رفتم گفت اگر رابطه ام را با او ادامه ندهم این بار واقعًا 
خودش را مى کشد. در این مدت چند بار با فرشته صحبت کردم تا 
قانع شود ما براى ازدواج با هم مناسب نیستیم. او وقتى فهمید قصد 
ازدواج ندارم علیه من شکایت کرد ومى خواهد مرا مجبور به ازدواج 
با خودش کند. من هرگز او را آزار نداده ام. او با این شکایت آبرویم را 

برده، اگر از این اتهام تبرئه شوم علیه او شکایت مى کنم.» 
در پایان این جلسه هیئت قضایى وارد شور شد و دستور بازداشت 
فریبرز را صادر کرد. قرار شد پیامک هاى رد و بدل شده بین این دو 
جوان بررسى شود تا هیئت قضائى درباره پرونده حکم صادر کند.

در یک سانحه رانندگى در میدان نفتى بى بى حکیمه در استان 
کهگیلویه و بویر احمد و بر اثر واژگونى مینى بوس شرکت نفت 
و گاز گچساران در مسیر امامزاده کاکامبارك و سقوط به دره، 
دو نفر از کارکنان دستگاه حفارى 22 فتح شرکت ملى حفارى 

ایران کشته و 15 نفر نیز مجروح شدند.
این حادثه ســاعت 19و25دقیقه یک شــنبه 19 فروردین به 
علت روبه رو شدن یک دســتگاه تریلر با مینى بوس شرکت 
نفت رخ داد که باعث خارج شدن مینى بوس از جاده و سقوط 

آن به دره شد. 
به دنبال این حادثه، تیم هاى پزشکى و آمبوالنس هاى مورد 
نیاز توسط شــرکت ملى حفارى ایران و شرکت بهره بردارى 

نفت و گاز گچســاران و نیروهاى امدادى این شهرســتان به 
این موقعیت کوهســتانى اعزام شــدند و انتقــال مجروحان 
به بیمارســتان هاى گچســاران صورت گرفت. هفت نفر از 
مجروحان به بیمارســتان شهرســتان دیلم در استان بوشهر 
منتقل شــدند و مابقى به بیمارســتان هاى گچساران انتقال 
یافتند که وضعیــت یک نفر از مصدومان این ســانحه وخیم 

گزارش شده است. 
میدان نفتى بى بى حکیمه در گســتره عملیاتى شرکت بهره 
بردارى نفت و گاز گچساران قرار دارد و دکل 22 فتح شرکت 
ملى حفارى ایران در این منطقه در حــال حفر یک حلقه چاه 

است.

2کشته  بر اثر سقوط مینى بوس به دره

 بررسى پرونده آزار دختر 18 ساله توسط آتش نشان 

«ِجردان» نام گربه از نژاد «اسفینکس» 
کانادایى است که به 

شکل  دلیل 
به  منحصر 
خود  فــرد 

در شــبکه هاى 
اجتماعى مورد توجه قرار 

گرفته است.
به گــزارش ایســنا از 
«توتباى»، این گربه پنج 
گــى ساله خانگى در سوئیس  ند ز

مى کند و داراى پوست چروکیده اى است که سر آن 
را به شکل حفره هاى مغز درآورده است. 

کاربران اینترنتى نــام «گربه شــیطانى» به آن 
داده اند اما به گفتــه صاحب آن، جردان بســیار 
باهوش و دوست داشــتنى و خجالتى است. نژاد 
اسفینکس از زیرشاخه هاى گربه هاى بى مو است 
که به طور تصادفى براثر جهــش ژنتیکى به وجود

 آمده اند.

 محبوبیت گربه عجیب 
در شبکه هاى اجتماعى 

 

ت که به 

اى 
د توجه قرار 

ش ایســنا از 
ن گربه پنج 
گــى  در سوئیس  ند ز

ى پوست چروکیده اى است که سر آن 
ره هاى مغز درآورده است. 

رنتى نــام «گربه شــیطانى» به آن 
 گفتــه صاحب آن، جردان بســیار 
ست داشــتنى و خجالتى است. نژاد 
 زیرشاخه هاى گربه هاى بى مو است 
وجود صادفى براثرجهــش ژنتیکى به
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همانا کسى که از روز قیامت نترسد، زاد و توشه اى از پیش 
نخواهد فرستاد. بدانید، مســئولیتى که به عهده گرفته اید 
اندك امــا پاداش آن فــراوان اســت. اگر بــراى آنچه خدا 
نهى کرد کیفرى نبود براى رســیدن به پاداش در ترك آن 

موال على (ع)نیز عذرى وجود نداشت.

آگهى مزایدهآگهى مزایده

حسین احمدى- شهردار کرکوندحسین احمدى- شهردار کرکوند

نوبت اول
شهردارى کرکوند به استناد مجوز شماره 329- 96/5 مورخ 96/11/17 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد زمین محصور شده 
شهردارى به مساحت حدود 40000 مترمربع، به مبلغ پایه کارشناسى اجاره یکساله 120/000/000 ریال واقع در جاده فوالد به منظور 
استفاده توقفگاه وسائط نقلیه سبک و ســنگین به صورت اجاره به مدت یکسال از طریق آگهى مزایده به اشخاص حقیقى و حقوقى 

واگذار نماید. لذا با عنایت به شرایط ذیل افراد واجد شرایط مى توانند در این مزایده شرکت نمایند.
1- شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را نمایند.

2- پیشنهاددهندگان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده از روز چهارشنبه مورخ 97/01/22 به شهردارى مراجعه و پس از واریز مبلغ 
545000 ریال به حساب جارى شماره 0101368708002 شهردارى نزد بانک صادرات شعبه کرکوند نسبت به دریافت فرم مخصوص 

شرکت در آگهى اقدام نمایند.
3- پیشنهاددهندگان باید معادل 5 درصد مبلغ کارشناسى را به مبلغ 6/000/000 ریال به صورت وجه نقد به حساب 0102951605005 

شهردارى نزد بانک صادرات شعبه کرکوند واریز یا معادل آن ضمانتنامه بانکى ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
4- پیشنهاددهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 97/02/06 در دو پاکت (الف و ب) الك و 

مهر شده به دبیرخانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند.
5- پیشنهادات رسیده ساعت 15 بعدازظهر روز شنبه 97/02/08 با حضور اعضاء کمیسیون در محل شهردارى باز و قرائت خواهد شد.

6- حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنان در کمیسیون آزاد خواهد بود.
7- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى رسیده و یا مبهم و 

یا مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهد داد و کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسى و نتیجه را اعالم مى نماید.
8- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى شهردارى 
ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت ســپرده او به نفع شهردارى ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد 
خواهد شد چنانچه نفر دوم نیز حاضر به انجام قرارداد نشود سپرده او نیز به نفع شهردارى ضبط و قرارداد با نفر سوم منعقد خواهد شد.
9- برنده مزایده قیمت پیشنهادى را باید نقداً به حساب شهردارى پرداخت نماید. ضمناً پرداخت کلیه کسورات قانونى اعم از مالیات و 

عوارض و هزینه درج آگهى و کارشناسى و سایر بر عهده برنده مزایده مى باشد.
10- با توجه به اینکه اموال منقول و اسقاطى به تفکیک در برگ پیشنهاد قیمت مشخص شده است باالترین قیمت پیشنهادى در هر 

مورد به عنوان برنده مشخص مى شود.
آدرس: کرکوند- بلوار امام خمینى (ره)- شهردارى کرکوند

تلفن: 52382626- 03152383131 

آگهى برگزارى مناقصه عمومىآگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شر ایط 

واگذار نماید.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهانروابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه 

و یا با شماره تلفن 37924005- 031 تماس حاصل فرمایید.
م الف: 161795 

آگهى مزایده عمومى اجاره محل آزمایشگاه مجتمع آموزشى آگهى مزایده عمومى اجاره محل آزمایشگاه مجتمع آموزشى 
درمانى و پژوهشى خورشید و مجوزهاى بهره بردارى از آندرمانى و پژوهشى خورشید و مجوزهاى بهره بردارى از آن

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهرعلى اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ اول

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به احداث سالن 
اسکیت با مشــارکت بخش خصوصى از طریق آگهى اقدام 
نماید. متقاضیان جهت کســب اطالع ات بیشتر و دریافت 
اسناد آگهى فراخوان مى توانند تا روز یکشنبه 1397/02/09 
به دفتر امور سرمایه گذارى شهردارى خمینى شهر واقع در 
خیابان توحید خانه تاریخى سرتیپ سدهى مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 33511224

آگهى فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذار آگهى فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذار 
مرحله دوممرحله دوم

بدون شرح
طرح: ایران کارتون 

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

حفظ و نگهدارى فضاى سبز اداره مرکزى، انبار چشمه 97-1-14
5/955/426/563297/771/000جارىتوتى و انبار لوله سازى

حفظ و نگهدارى فضاى سبز تصفیه خانه آب 97-1-15
4/932/802/697246/640/000جارىباباشیخعلى و چاه هاى فلمن

97-1-16
نگهدارى و بهره بردارى (اپراتورى) و تعمیرات مخازن و 
ایستگاه هاى پمپاژ هزارجریب، ارغوانیه، چشمه توتى، 

پیالف، گورت و سه راه سیان
5/834/504/992291/725/000جارى

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1397/02/01 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یک شنبه به تاریخ 1397/02/02 

دریافت اسناد: سایت اینترنتى 
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031

(داخلى 384)
نام روزنامه: روزنامه نصف جهان 

تاریخ انتشار: 97/1/21
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راه اندازى مرکز مذاکره و میانجیگرى در اتاق بازرگانى 

50 شکارچى متخلف 
در کاشان دستگیر شدند

حسـین خادمى، مدیـر اداره حفاظت محیط زیسـت 
شهرستان کاشان از شناسایى و دستگیرى 50 نفر از 
شکارچیان متخلف در سال 1396 در این شهرستان 

به همراه ادوات شکار خبر داد. 

اجراى نمایش هاى خیابانى در 
این هفته 

خانه تئاتـر حوزه هنرى اسـتان اصفهـان، همزمان با 
فرارسیدن هفته هنر انقالب اسالمى، اقدام به اجراى 

تعدادى نمایش  خیابانى کرده است.
نمایش هاى «بیسـت وهفت روز» پویـا امامى، «منم 
مصیب» پویان عطایى، «خرداد رخداد»نساء سلیمانى، 
«واگویه ها» محسـن احمـدى نیک، «نقـل امروز» 
کورش نیک پیام و «آشـفتگان» رضا قلب کریمى در 
این هفته اجرا مى شـود. این آثـار، به ترتیـب از امروز 
تا یک شنبه 26 فروردین ماه، سـاعت 17 در محوطه 
باز مجتمع عباسى، سـاعت 18 در میدان نقش جهان 

و ساعت 19 در میدان امام حسین(ع)  اجرا مى شوند.

استفاده بیش از ظرفیت 
دامدارى هاى مبارکه ممنوع!

سرپرسـت فرماندارى مبارکه گفت: دامـدارى هاى 
صنعتى موجود در این شهرسـتان موظـف به رعایت 
تمامى ضوابط زیسـت محیطى و بهداشتى هستند و 
از افزایش بیـش از ظرفیـت پروانه این دامـدارى ها 

جلوگیرى خواهد شد.
جواد سلطانى با اشـاره به اهمیت حفظ سالمت مردم 
گفـت: ادارات محیـط زیسـت و بهداشـت و درمـان 
شهرستان موظف هسـتند طى بازرسى هاى مستمر 

از  دامدارى ها با متخلفان برخورد کنند.   

«هنرهاى بومى» در بازارچه 
صنایع دستى فریدن

هنرمندان فریدنى بازارچه اى دایمـى براى تولیدات 
خود راه اندازى کرده اند.

میـراث  نمایندگـى  مسـئول  محمودسـلیمى، 
فرهنگى،صنایـع دسـتى وگردشـگرى شهرسـتان 
فریدن گفت:بازارچه دائمى صنایع دسـتى به وسعت 
300مترمربع، با11غرفه یکسالى است که درکنارموزه 
مـردم شناسـى راه انـدازى شـده اسـت. وى افزود: 
غرفه هاى چرم دوزى، کار روى چوب، معرق، منبت، 
سـفال، جاجیم وتابلوفرش وهنر تذهیب و موسـیقى 

وپرورش گل وگیاه دراین بازارچه فعال است. 

پیشرفت فیزیکى 50 درصدى 
بخش دیالیز چادگان

مدیر شبکه بهداشت شهرستان چادگان با اشاره به نیاز 
این شهرستان به بخش دیالیز گفت: تاکنون با کمک 
خّیران شهرسـتان چادگان، سـاخت بخش دیالیز در 
شهرستان چادگان 50 درصد پیشرفت فیزیکى داشته 
اسـت. غالمعلى حاجى عـرب اظهار داشـت: زیربنا و 
تجهیزات بخش دیالیز بر اساس نیاز شهرستان توسط 
خیرین تأمین خواهد شد که تاکنون سه میلیارد ریال 

از سوى خیران چادگانى تأمین و هزینه شده است.

تصویب رشته  بهداشت در 
دانشگاه آزاد گلپایگان

 سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد گلپایگان گفت: 
موافقت اولیه با تصویب رشته هاى بهداشت عمومى 

و حرفه اى این دانشگاه اخذ شده است.
حمیدرضا خدایى با بیـان اینکه اولویـت کارى واحد 
گلپایگان در سـال جـارى، جـذب رشـته هاى علوم 
پزشکى است، گفت: با جذب یک نفر هیئت علمى با 
درجه استادیار در رشته بهداشت، رشته هاى بهداشت 
عمومى و بهداشت حرفه اى به رشـته هاى این واحد 

دانشگاهى اضافه خواهد شد.

خبر

مدیر اداره سنجش و ارزیابى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: امتحانات نهایى مقاطع تحصیلى 
دانش آموزان ســال ســوم متوســطه مدارس روزانه، 
بزرگســاالن، آموزش از راه دور و دیگــر مدارس از یکم 

خردادماه آغاز مى شود و تا 23 خرداد ماه ادامه مى یابد.
مجید عسگرى اظهار داشت: براساس آیین نامه آموزش  و 
پرورش، امتحانات تمام مقاطع تحصیلى از اول خرداد آغاز 
مى شود، اما زمان پایانى امتحانات دانش آموزان با توجه 

به تعطیالت و تعداد دروس مقاطع تحصیلى متغیر است.
وى با بیان اینکه امتحانات مدارس پیش دانشــگاهى از 
یکم تا 9 خردادماه و مدارس فنى حرفه اى و کار و دانش 

نیز از یکم تــا 13 خردادماه ادامه خواهد داشــت، افزود: 
امتحانات نهایى مقاطع تحصیلى دانش آموزان سال سوم 
متوسطه مدارس روزانه، بزرگساالن، آموزش از راه دور و 
دیگر مدارس از یکم خردادماه آغاز مى شود و تا 23 خرداد 
ماه ادامه مى یابد. مدیر اداره سنجش اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: تمامى کالس هاى آموزشى 
مدارس تا پایان اردیبهشــت ماه دایر است، بنابراین تمام 
معلمان باید تا پایان اردیبهشت ماه براى تدریس در مدارس 
حضور داشته باشند، ضمن اینکه معلمان در خردادماه نیز 
براى برگزارى امتحانات و تصحیح اوراق در مدارس حضور 

خواهند داشت. 

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
گفت: درآمد مالیاتى در نظر گرفته شده براى این استان 
در سال گذشته 53 هزار میلیارد ریال بود که از این میزان 

اعتبار، فقط 45 هزار میلیارد ریال محقق شد.
نعمت ا... اکبرى افزود: در سال پیش رو نیز سهم درآمد 
مالیاتى مورد نظر براى این استان، 58 هزار میلیارد ریال 

در نظر گرفته شده است.
وى اضافه کرد: البته استان اصفهان ظرفیت الزم براى 

تحقق این میزان از درآمد مالیاتى را دارد.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
ادامه داد: یکى از حوزه هایى که در استان، کتمان مالیاتى 

زیادى دارد، صنوف است که امسال براى پرداخت مالیات 
این حوزه، برنامه هاى الزم در نظر گرفته شده است.

وى گفت: اگــر درآمــد مالیاتى محقق نشــود، درآمد 
شهردارى نیز تأمین نمى شود.

اکبرى افــزود: بهترین منبع مالى که براى شــهردارى 
مى تواند درآمد زا باشد، استفاده از مالیات بر ارزش افزوده 

و جرایم راهنمایى و رانندگى است.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
اضافه کرد: البته جرایم رانندگى به حســاب خزانه واریز 
مى شود و به تازگى به حساب اســتان باز نمى گردد که 

باید پیگیرى شود. 

درآمد مالیاتى اصفهان 
در سال گذشته محقق نشد

امتحانات دانش آموزان 
ازاول خرداد آغاز مى شود

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان گفت: 
در حال حاضــر قیمت گوشــت قرمــز در میادین دام و 
کشتارگاه هاى اســتان اصفهان افزایش داشته، اما براى 
مصرف کننده در بازار اصفهان قیمت ها گران نشده است و 

همانند ایام نوروز فروخته مى شود.
رضا انصارى با بیان اینکه ســعى مى کنیم قیمت گوشت 
قرمز در بازار اصفهان افزایش نداشته باشد، اظهار داشت: با 
کاهش تقاضا و افت قدرت خرید مردم، هیچگونه کمبودى 

در عرضه گوشت قرمز در اصفهان نداریم.
■■■

وى پیرامون افزایش نرخ گوشــت قرمز در میادین دام و 
کشتارگاه هاى اســتان اصفهان افزود: خشکسالى هاى 
متوالى، کمبود دام زنده و تعطیلى ایام نوروز، سبب کاهش 
دام در میادین و گرانى گوشت قرمز در میادین استان شده، 
اما تاکنون براى مصرف کننده هیچگونه افزایشى اعمال 
نشده است. انصارى در پاسخ به اینکه افزایش قیمت دالر 
چه تأثیرى بر نرخ گوشت قرمز داشته است، بیان داشت: 
سیر صعودى نرخ دالر براى افراد صادرکننده سودآور است 
و براى ما فایده اى ندارد، اما چنانچه غیرمســتقیم صادر 

شود، بى تأثیر بر قیمت گوشت قرمز نیست.
■■■

رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشت قرمز اصفهان  ادامه 
داد: در داخل کشور دام بر اســاس واحد تومان خریدارى 
مى شود و هم اکنون هرکیلو دام زنده 18 هزار و 500 تا 20 
هزار تومان عرضه مى شــود و با تمام هزینه هاى حمل و 
نقل و غیره، براى قصابان 35 تا 36 هزار تومان تمام خواهد 
شد و سود چندانى براى فروشنده ندارد، اما صادرکننده با 
دالر خرید و فروش را معامله  مى کند. وى با اشاره به قیمت 
گوشت قرمز در بازار اصفهان، گفت: در حال حاضر گوشت 
گوسفندى درجه یک در بازار کیلویى 43 هزار تومان و هر 

کیلو گوساله 40 تا 41 هزار تومان و ران شتر هم 45 تا 46 
هزار تومان فروخته مى شود که نسبت به ایام نوروز امسال، 

هیچگونه تغییر نرخى نداشته است. 
انصارى پیرامون اینکه افزایــش قیمت دالر در ماه هاى 
آینده سبب گرانى گوشــت قرمز خواهد شد، اظهار کرد: 

در حال حاضر نمى توان پیش بینى کرد، اما رشد نرخ دالر 
بى تأثیر بر قیمت گوشت نیست، زیرا به روز جلو مى رویم، 
ولى قیمت ها باید به نحوى عرضه شــود که براســاس 
هزینه هاى اقتصادى زندگى مردم و فروشندگان قصابى 
متضرر نشوند.وى با بیان اینکه بر اساس پیش بینى ها، در 

حال حاضر افزایش قیمت گوشــت قرمز نداریم، افزود: 
درحدود هزار و 600 فروشــگاه در اصفهان فعال هستند 
که 700 فروشگاه داراى مجوز و بقیه فاقد مجوز هستند 
و به مردم توصیه مى کنیم از فروشگاه هاى داراى پروانه 

خرید کنند.

گوشت گران شده اما نه براى مصرف کننده
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان:

 مدیر اداره پیش بینى اداره کل هواشناســى استان 
اصفهان گفت: رگبار و رعد و برق براى روزهاى آتى 

اصفهان پیش بینى مى شود.
حسن خدابخش اظهار داشــت: بررسى نقشه هاى 
هواشناسى بیانگر ادامه فعالیت سامانه ناپایدار جوى 

بر روى استان اصفهان تا پایان هفته است.
وى بیان داشت: بر این اساس، روز سه شنبه (امروز) 
هوا در اکثر نقاط استان، قسمتى ابرى گاهى با افزایش 
ابر و وزش باد نسبتاً شدید در بعدازظهر و شب با رگبار 

و رعدوبرق پیش بینى مى شود.
مدیر اداره پیش بینى اداره کل هواشناســى استان 
اصفهان اضافه کرد: در بعضى مناطق استان اصفهان 

بارش تگرگ دور از انتظار نیست.
وى با بیان اینکه دماى هوا در اکثر نقاط استان تغییر 
محسوســى نخواهد داشــت، افزود: روز سه شنبه 
(امروز)  هوا قسمتى ابرى گاهى با افزایش ابر، وزش 

باد و رگبار پراکنده و رعدوبرق پیش بینى مى شود.

نمایشگاه عکس «دیوار نبشته هاى قدیم اصفهان» 
در خانه فرهنگ ایران در پاریس برپاست.

در این نمایشــگاه، عکس 30 دیوارنوشته اصفهان 
تا 29فروردین در خانــه فرهنگ ایران در پاریس به 

نمایشگاه گذاشته شده است.
این دیوارنوشته ها، یک روایت خرد از تاریخ اجتماعى 
مردم اصفهان اســت که از زندگــى روزمره مردم 
گرفته تا مقاطع تاریخى خاص مثل حمله افغان ها، 
به قدرت رسیدن شاه صفى، مرگ محمدشاه قاجار 
و اتفاقات دیگر را که بر اماکن متبرکه و مکان هاى 
تاریخى نوشته شده، دربر مى گیرد و نویسندگان این 
دیوارنوشته ها چون مى دانستند که این ساختمان ها 

پایدار مى مانند، به نوشتن بر آنها اقدام کرده اند.
بخش عمده اى از این نوشته ها، جنبه بسیار شخصى 
داشــته و برخى نیز به رخدادهاى اجتماعى زندگى 
مردم اصفهان پرداخته است که بیشتر آنها نیز با خط 

خوش نوشته شده اند. 

به مناسبت هفته سالمت، مجموعه اى ورزشى در 
اصفهان به ورزشکاران و شهروندان خدمات پزشکى 

ورزشى ارائه مى دهد.
مســئول این مجموعه و کارشــناس فیزیولوژیک 
ورزشــى گفت: براى اینکه جامعه اى پویا، همراه با 
نشاط و شادابى داشته باشیم، باید سالمتى جسم و 

روح را در اولویت قرار دهیم.
فرهاد رحیمى با اشاره به اینکه به مناسبت روز جهانى 
ســالمت، از هزار نفر در دو بخش آقایــان و بانوان 
در این مجموعه تســت هاى پزشــکى گرفته شد، 
گفت: آزمایش خون براى تشــخیص چربى و قند و 
دیگر فاکتورهاى خونى، معاینــات قلبى -عروقى، 
فشار خون، تست هاى جسمى- اسکلتى و مشاوره 
تغذیه، از مهمترین معایناتى بود که از شهروندان و 

ورزشکاران گرفته شد.
این کارشناس فیزیولوژیک ورزش در ادامه با اشاره 
به اینکه متأسفانه عامل بیش80 درصد بیمارى ها در 
کشور به دلیل کم تحرکى است، افزود: براى اینکه 
جسمى سالم در کنار روح پرنشاط و شاد داشته باشیم، 

باید در هفته بیش از 150 دقیقه ورزش کنیم. 

 رگبار و رعد و برق در 
روزهاى آتى 

«دیوار نبشته هاى قدیم 
اصفهان» در پاریس

ارائه 
خدمات رایگان پزشکى 
به شهروندان اصفهانى

رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان گفت: در تعطیالت 
نوروز، مسـافران 15 میلیارد و 400 میلیون تومان صنایع 

دستى از اصفهان خریدند.
عباس شـیردل با اشـاره به فروش صنایع دسـتى اظهار 
داشـت: برخـى از صنایـع دسـتى در اصفهان نسـبت به 
سـایر، فروش هاى بهترى داشـت و در کل مسافران 15 
میلیـارد و 400 میلیـون تومان صنایع دسـتى از اصفهان 

سوغات بردند.
وى افـزود: در این میـان، مینـا، پارچه قلمـکار، قلمزنى، 
فیروزه کوبى، سرمه دوزى و پوشاك سنتى نسبت به سایر 

صنایع دستى و هنرها بیشتر مورد استقبال قرار گرفت.
رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان گفت: در این مدت، 
700 فروشـگاه صنایع دسـتى در اصفهان فعـال بود که 

مسافران از آنها خرید داشتند.

وى بیان داشـت: اغلب مـواردى کـه خرید شـده خرد و 
کوچک بـوده و نیـز زیـورآالت نیز مـورد اسـتقبال قرار 
گرفت، اما صنایع دستى در ابعاد بزرگ مورد استقبال قرار 

نگرفت. 

مدیـر مـوزه عصارخانـه شـاهى گفـت: نمایشـگاه 
عکس هـاى «آلبـوم سـلطنتى کاخ سـعدآباد» یکـى از 
جذاب ترین نمایشـگاه هایى اسـت که گذشـته اصفهان 
را بـه نمایـش درآورده اسـت و بـه صـورت دائمـى، 
در ایـن مـوزه بـراى گردشـگران در معـرض دیـد قرار 

دارد.
محمـد معماریـان بازگشـایى درب قدیمـى مـوزه 
عصارخانـه را تولـدى دوباره بـراى این موزه دانسـت و 
اظهار داشـت: پـس از آنکه شـهردار اصفهـان مالکیت
و  عصارخانـه  قدیمـى  درب  بیـن  کـه  مغـازه اى 
بـازار بـود را بـه دسـت آورد، دیـوارى کـه بیـن 
عصارخانـه و بـازار کشـیده شـده بـود، تخریـب شـد

 و مسـیر قدیمـى عصارخانـه پـس از سـال ها باز شـد؛ 
اکنـون کـه ورودى اصلـى از بـازار اصلـى و روبـه روى 
سـراى مخلـص امکانپذیـر شـده، مى توانیـم ایـن 
اتفـاق خجسـته را بـرگ تـازه اى بـراى تاریـخ مـوزه

 بدانیم.
وى افزود: نمایشـگاه عکس هـاى آلبوم سـلطنتى کاخ 
سـعدآباد یکى از جذاب ترین نمایشـگاه هایى اسـت که 
گذشته اصفهان را به نمایش درآورده، معمارى اصفهان 

و برخى از آداب  و رسـوم مردم این شـهر از زمـان قاجار 
تا اواخـر پهلـوى در ایـن عکس ها قابـل رؤیت بـوده و 
نمادى از فرهنگ گذشـته مـردم اصفهـان را به نمایش

 درمى آورد.
مدیر موزه عصارخانه شاهى گفت: نمایش این عکس ها 
براى نخستین بار در اصفهان توسـط سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان مقدور شده است و 
به صورت دائمى در این موزه براى گردشگران در معرض 

دید قرار دارد.

فروش 15میلیارد تومان
صنایع دستى در نصف  جهان

نمایشگاه دائمى عکس هاى سلطنتى 
کاخ سعدآباد در عصارخانه شاهى

مدیرعامل سازمان تاکسیرانى شهردارى اصفهان گفت: 
تاکنون نرخ تاکسى  افزایش نداشته است و در نیمه اول 
اردیبهشت، الیحه افزایش کرایه تاکسى هاى شهر در 

شوراى شهر بررسى مى شود.
حسین جعفرى در خصوص چگونگى تعیین افزایش 
نرخ کرایه تاکسى ها اظهار داشت: افزایش نرخ کرایه 
تاکسى ها بر اساس نرخ تورم و افزایش هزینه خودرو 
انجام خواهد شد، البته در این افزایش قیمت، سعى شده 
که رضایت مردم به عنوان دریافت کنندگان اصلى خدمت 

در نظر گرفته شود.
وى با بیان اینکه افزایش نرخ تاکسى در نیمه اول 
اردیبهشت در شوراى شهر بررسى مى شود، افزود: پس 
از تصویب نرخ هاى جدید، افزایش قیمت کرایه ها در 

تمامى وسایل حمل و نقل عمومى سازمان تاکسیرانى از 
جمله تاکسى هاى درون شهرى، تاکسى تلفنى و تاکسى 

 بى سیم اعمال مى شود.
جعفرى با بیان اینکه تاکسیرانى اصفهان درصدد ارتقاى 
کیفى خدمات در سال 97 است، خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر تعداد 9000 تاکسى ویژه و خطى پالك قرمز در 
شهر اصفهان تردد دارند که با احتساب تاکسى هاى 
پالك سفید و سرویس مدارس و آژانس هاى مسافربرى، 
تعداد 21 هزار تاکسى در شهر اصفهان شهروندان را جابه 

جا مى کند.
وى ادامه داد: آموزش هاى الزم به رانندگان تاکسى در 
خصوص احترام به حقوق شهروندان، رعایت نرخ کرایه و 

آراستگى خود و خودرو داده شده است. 

کرایه تاکسى هنوز افزایش نیافته است

رئیس کمیسیون سیاســتگذارى و پایش اتاق 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان 
گفت: مرکز مذاکره، کارشناســى، میانجیگرى 
و ســازش اتاق بازرگانى اصفهــان راه اندازى 

مى شود.
مصطفى رناسى اظهار داشت: این مرکز بر اجراى 
ماده یک و 5 قانون اتــاق بازرگانى و مصوبات 
کمیته حمایت قضائى از سرمایه گذارى استان 
به منظور فراهم آوردن موجبات رشــد و توسعه 
اقتصاد کشور و نیز ایجاد هماهنگى و همکارى بین 
بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزى 
از طریق حل و فصل اختالفات ناشــى از روابط 

تجارى آنها راه اندازى مى شود.

وى اضافه کــرد: هــدف از راه انــدازى این 
مرکز، تســریع در حــل دعاوى بیــن فعاالن 
اقتصادى اســت و این مرکز مى تواند در زمان 
و هزینه رســیدگى بــه دعــاوى صرفه جویى 

کند.
رئیس کمیسیون سیاســتگذارى و پایش اتاق 
بازرگانى اصفهان در بخش دیگرى از سخنان 
خود، خواســتار صدور اعالمیه مشترك از سوى 
تشــکل هاى اقتصادى اســتان در موضوعات 
مختلف شد و گفت:به جاى تفرق و چندصدایى 
بخش خصوصــى، باید تالش کنیــم یک صدا 
از این بخش به دولت، مجلــس و قوه قضائیه 

رسانده شود.  
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نماینده ولــى فقیه در اســتان و امام جمعــه اصفهان 
بــا انتقــاد از بــاال بودن نــرخ بهــره بانکــى گفت: 
بهره بــاالى بانکى، مانعــى جدى بــراى رونق تولید 
و ورود ســرمایه هــاى مردمــى بــه ایــن بخــش

است.
آیت ا... یوسف طباطبایى نژاد اضافه کرد: باال بودن بهره 
بانکى موجب مى شــود تا مردم پول خود را در بانک ها 
سرمایه گذارى و سود دریافت کنند و هیچکس حاضر 
نیست ســرمایه خود را از بانک به بخش تولید منتقل

کند.
وى که در دیــدار مدیرکل بانک ملى اســتان اصفهان 

ســخن مى گفت، تعــدد بانک ها و خصوصى شــدن 
آنهــا را اشــتباه دانســت و افــزود: با دولتــى بودن 
بانــک ها مى تــوان نــرخ بهــره بانکــى را کاهش 
داد و از ظرفیــت بانــک هــا بــراى رونــق اقتصاد 
و حمایت از تولیــد داخلى و منفعت همــه مردم بهره 

گرفت.
امــام جمعــه اصفهــان اظهــار کــرد: الزم اســت 
تا دســتگاه هاى مســئول بر تولیدات داخلى نظارت 
کافــى داشــته باشــند تــا کاالى ایرانى بــا کیفیت 
خــوب وارد بــازار شــود و مــردم از آن اســتقبال 

کنند. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: 
این اســتان عملکرد 120 درصدى در طــرح کارورزى 
جوانان تحصیل نکرده بیکار (مهارت آموزى در محیط کار 

حقیقى) را در کشور دارد.
محسن نیرومند بیان داشت: سهمیه استان اصفهان در 
طرح کارورزى جوانان، نزدیک به چهار هزار و 500 نفر بود 
که با برنامه ریزى هاى صورت گرفته، بیش از پنج هزار 

نفر در واحدهاى صنفى و تولیدى مشغول به کار شدند.
وى افزود: شهرستان آران و بیدگل در این استان عملکرد 
خوبى در زمینه کارورزى جوانان غیر دانش آموخته نداشت 
و از سهمیه 124 نفرى، تنها 26 نفر مشغول به کار شدند 

که علت آن شــاید آمار پایین جوانان بدون تحصیالت 
بیکار باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان اضافه 
کرد: نزدیک به 900 هزار نفر دانش آموخته دانشگاهى 
در این اســتان وجود دارد و میانگین آمار بیکاران دانش 
آموخته 20/8 درصد، کمى بیش از میانگین کشورى (20 

درصد) است.
نیرومند ادامه داد: همه تالش هــا در جهت کاهش نرخ 
بیکارى در استان اصفهان است و اجراى طرح کارورزى 
مى تواند به میزان زیادى مشکل اشــتغال در منطقه را 

برطرف کند.

بهره باالى بانکى
مانعى براى تولید است

طرح کارورزى استان
  120 درصد تحقق یافت

70 درصد قنات هاى چادگان 
خشک شده است

مدیـر اداره آب و خـاك جهاد کشـاورزى شهرسـتان 
چادگان از خشک شدن حدود 70 درصد از قنات هاى 

این شهرستان کو هستانى خبر داد.
حسـینعلى محمـدى افـزود: 139 رشـته قنـات در 
شهرسـتان چادگان وجود دارد که درحـدود 70 درصد 
این قنات ها به دلیل خشکسالى و حفر چاه هاى عمیق 

خشک  شده  است.
وى اضافه کرد: ایـن روندبا توجه به احـداث چاه هاى 
عمیق و کاهش آب چشـمه هاى اطراف تشدید شده 
و بخش کشـاورزى این منطقه، با مشـکل کمبود آب 
روبه رو اسـت. محمدى گفت: 40 قنـات داراى آب در 
شهرستان چادگان به طور متوسط 10 لیتر در ثانیه آب 
دهى دارند که با این میزان آب، درحدود 500 هکتار از 

اراضى شهرستان زیر کشت رفته است. 

2000 بازدید از مراکز توزیع 
مواد غذایى در مبارکه 

رئیس شـبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان مبارکه 
گفت: در ایام نوروز امسال، دو هزار و 189 مورد بازدید 
از مراکز توزیع مـواد غذایى و اماکـن عمومى صورت 

گرفت.
على پارسـا اظهار داشـت: از این تعداد بازرسـى، براى 
441 مورد اخطار صادر شده، 53 مورد معرفى به مراجع 

قضائى و پنج مورد تعطیلى واحدها انجام شد.

خبر

نظریه کارشناسى
کالسه: 524/96 ابالغ نظریه کارشناســى به 1- عبدالرضا فرامرزى عسگرانى 2- مهدى مردانى 
3- هادى گلســتانى حتکنى دادخواســت مطالبه بانک ملت به مدیریت هادى اخالقى به کالسه 
524/96 در این شعبه ظرف مهلت یک هفته جهت مالحظه نظریه کارشناسى و ارائه هر مطلبى نفیًا 
یا اثباتًا در محل شعبه حاضر شوید. م الف: 3043 شعبه دهم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر  (مجتمع شماره یک) /1/168
نظریه کارشناسى

کالسه: 577/96- تاریخ: 96/12/23 ابالغ نظریه کارشناســى به 1- میثم پاپى 2- حمزه بیرانوند 
3- سید محسن صیف دادخواست مطالبه بانک ملت به مدیریت هادى اخالقى به کالسه 577/96 
در این شعبه ظرف مهلت یک هفته جهت مالحظه نظریه کارشناسیى و ارائه هر مطلبى نفیًا یا اثباتًا 
در محل شعبه حاضر شوید. م الف: 3044 شعبه دهم شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

شهر  (مجتمع شماره یک)/1/169
نظریه کارشناسى

کالسه: 525/96- تاریخ: 96/12/23 ابالغ نظریه کارشناسى به 1- سیدیاسر امامى محمودآبادى 
2- منیژه باقریان محمدآبادى 3- سیدســعید امامى محمودآبادى دادخواست مطالبه بانک ملت به 
مدیریت هادى اخالقى به کالسه 525/96 در این شعبه ظرف مهلت یک هفته جهت مالحظه نظریه 
کارشناسى و ارائه هر مطلبى نفیًا یا اثباتًا در محل شعبه حاضر شوید. م الف: 3045 شعبه دهم شوراى 

حل اختالف شاهین شهر  (مجتمع شماره یک) /1/170
نظریه کارشناسى

ابالغ نظریه کارشناسى به 1- حامد زیدعلى بیرانوند 2- حمزه بیرانوند 3- مهدى فتاحى دادخواست 
مطالبه بانک ملت به مدیریت هادى اخالقى به کالســه 579/96 در این شــعبه ظرف مهلت یک 
هفته جهت مالحظه نظریه کارشناســى و ارائه هر مطلبى نفیا یا اثباتا در محل شعبه حاضر شوید. م 

الف: 3046 شعبه دهم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر  (مجتمع شماره یک) /1/171
نظریه کارشناسى

ابالغ نظریه کارشناسى به 1- سمیه بیرانوند 2- حمزه بیرانوند 3- مهدى فتاحى دادخواست مطالبه 
بانک ملت به مدیریت هادى اخالقى به کالسه 578/96 در این شعبه ظرف مهلت یک هفته جهت 
مالحظه نظریه کارشناســى و ارائه هر مطلبى نفیا یا اثباتا در محل شعبه حاضر شوید. م الف: 3047 

شعبه دهم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر  (مجتمع شماره یک) /1/172
نظریه کارشناسى

ابالغ نظریه کارشناسى به 1- سعیده بهره مندى طلوع 2- مهدى مردانى دادخواست مطالبه بانک 
ملت به مدیریت هادى اخالقى به کالســه 612/96 در این شــعبه ظرف مهلــت یک هفته جهت 
مالحظه نظریه کارشناســى و ارائه هر مطلبى نفیا یا اثباتا در محل شعبه حاضر شوید. م الف: 3048 

شعبه دهم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر  (مجتمع شماره یک) /1/173
مزایده

در پرونده 960486 ح2 اجرا و به موجب نیابت ارســالى از شعبه پنجم اجراى احکام حقوقى محکوم 
علیه شرکت گیتى پســند به پرداخت مبلغ 434/528/003 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم 
له و مبلغ 21/726/400 ریال بابت هزینه اجرا محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته 
خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است 
نموده است. صورت اموال مورد مزایده 34/000 متر لوله 16 میلیمتر (PEX-ALL-PEX) از 
قرار هر متر 17000 ریال- جمعا به ارزش 578/800/000 ریال با توجه به اینکه نظریه کارشناسى 
به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجرا قصد فروش اموال 
از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 97/2/3 ســاعت 9 الــى 9:30 صبح محل برگزارى 
مزایده اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: شهرك صنعتى 
مورچه خورت با هماهنگى این اجرا مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت 
را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده مى بایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس 
به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله 
را به حســاب ســپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى 
مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست 
حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده 
شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قی مت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام 
مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 3 منتظرى مدیر اجراى احکام مدنى شعبه دوم 

دادگسترى شاهین شهر /1/174
ابالغ قرار تأمین

کالسه پرونده: 841/96 ش 9 ح شماره دادنامه: 876- 96/12/22 مرجع رسیدگى: شعبه نهم شوراى 
حل اختالف خواهان: قدرت ظهرابى فرزند عباس نشانى: شاهین شــهر- بانک ملى- شعبه عطار 
خواندگان: سید مجید طباطبایى و اعظم طباطبایى نشانى: هر دو مجهول المکان خواسته: صدور قرار 
تأمین خواسته گردشکار: با بررسى محتویات پرونده در وقت فوق العاده و اینکه خواهان ضمن تقدیم 
دادخواست درخواست تأمین خواسته نیز نموده است با توجه به مراتب فوق و مالحظه نظریه مشورتى 
اعضاى شورا ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار مى نماید. قرار تأمین خواسته: 
درخصوص درخواست قدرت ظهرابى به طرفیت سید مجید طباطبایى و اعظم طباطبایى به خواسته 
صدور قرار تأمین خواســته با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتى شورا به شرح صورتجلسه 
مورخ و مالحظه مستند درخواست خواهان که عبارت است از مطالبه وجه بابت واریز اشتباهى طى 
رسید 968007 نظر به اینکه مستند درخواست خواهان از اسناد عادى بوده که در مهلت مقر رقانونى/ 
برابر مقررات قانون تجارت/ تنظیم و واخواســت نگردیده، و خواهان خســارت احتمالى مورد نظر 
شورا را به موجب قبض سپرده شــماره 228407 س 27 به مبلغ 700/000 ریال به حساب سپرده 
دادگسترى واریز نموده است لذا درخواست وى وارد تشخیص و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهاى 
حل اختالف مصوب 87/2/29 مجلس شوراى اسالمى. و ماده 108 و مواد 115 و 116 قانون آئین 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار تأمین و توقیف معادل مبلغ هفت میلیون 
ریال از اموال بالمعارض خوانده صادر و اعالم مى گردد. قرار صادره ظرف مدت ده روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض مى باشد. این قرار پس از ابالغ قابل اجرا مى باشد. م الف: 26 حبیب اسالمیان- قاضى 

شوراى حل اختالف شعبه نهم شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک)  /1/175

اخطار اجرایى
شماره: 611/96 به موجب رأى شماره 689 تاریخ 96/11/7 حوزه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه حمیدرضا بیژن فرزند محمد نشانى: 
مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
1/730/000 ریال هزینه دادرسى و الصاق تمبر و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى 
بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ صدور چک 96/9/8 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم 
له محمدرضا عبدالى سجزى فرزند زین العابدین نشــانى: شاهین شهر- بلوار طالقانى بلوار نبوت خ 
شهامت فرعى 2 شــرقى پ 44 و هزینه اجرا که بر عهده محکوم علیه مى باشد پیرو تامین خواسته 
شماره 637/96 مورخ 96/9/22. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى م فاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 24 مجتبى رضوانى- قاضى شعبه دهم 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر /1/176
حصر وراثت

آقاى على موالئى بیرگانى بشناســنامه شماره 841 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره پرونده 782/97 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان خانعلى موالئى بیرگانى فرزند شیخ خداداد بشناسنامه شماره 324 در تاریخ 1396/10/12 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- فاطمه موالئى بیرگانى فرزند اسفندیار شماره 
شناسنامه: 140 نسبت با متوفى: همسر 2- على موالئى بیرگانى فرزند خانعلى شماره شناسنامه: 841 
نسبت با متوفى فرزند 3 - نورمحمد موالئى بیرگانى فرزند خانعلى شماره شناسنامه 39025 نسبت 
با متوفى فرزند 4- امیرمحمد موالئى بیرگانى فرزند خانعلى شماره شناسنامه 844 نسبت با متوفى 
فرزند 5- محمد موالئى بیرگانى فرزند خانعلى شماره شناسنامه 382 نسبت با متوفى فرزند 6- صفر 
موالئى بیرگانى فرزند خانعلى شــماره شناســنامه 233 نســبت با متوفى فرزند 7- کبرى موالئى 
بیرگانى فرزند خانعلى شماره شناسنامه 551 نسبت با متوفى فرزند 8- اشرف موالئى بیرگانى فرزند 
خانعلى شماره شناسنامه 842 نسبت با متوفى فرزند 9- مرضیه موالئى بیرگانى فرزند خانعلى شماره 
شناسنامه 843 نســبت با متوفى فرزند 10- پروانه موالئى بیرگانى فرزند خانعلى شماره شناسنامه: 
29331 نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 7 شعبه اول شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /1/177
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/97/28/26 تاریخ: 97/1/14 خانم لیال مددى آورگانى فرزند امامقلى به استناد دو برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود بشماره 
ى 143452 سرى الف ســال 1388 را که بمیزان ششدانگ بوده به شــماره پالك ثبتى 61497/ 
301 واقع در بخش 16 حوزه ى ثبتى اصفهان (شــاهین شــهر) که در دفتــر 659 صفحه 94 ذیل 
ثبت 151169 بنام نامبرده ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده و بموجب سند انتقال 21506 مورخ 
1388/04/21 دفتر 143 شــاهین شــهر مالکیت یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و ملک 
داراى سند رهنى 21507 مورخ 1388/04/21 در بانک مسکن در دفتر 143 شاهین شهر بوده و نحوه 
ى گم شدن سهل انگارى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه ى قانون ثبت، مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله 
یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و 
اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعت راضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. م الف: 21 ناصر صیادى صومعه- رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /1/178

فقدان سند مالکیت
شماره: 103/96/4991/26 تاریخ: 96/12/23 خانم نســرین نجفى فرزند محمدحسین باستناد دو 
برگ استشهادیه محلى به شماره رمز تصدیق 848026 مورخ 1396/12/19 دفترخانه 226 شاهین 
شهر که هویت و امضا شهود رسما گواهى شده مدعى است ســند مالکیت خود به شماره 072018 
سرى الف 94 را که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 301/78975 واقع در بخش 16 حوزه 
ثبتى اصفهان (شاهین شــهر) که در صفحه 485 دفتر 960 ذیل ثبت 213859 بنام نسرین نجفى 
فرزند محمدحسین ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب تفکیک 94060208613305 مورخ 
1394/08/24 اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شــهر در سهم وى قرار گرفته و معامله دیگرى هم 
انجام داشته و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب گواهى مى گردد کــه هر کس مدعى انجام معامله و 
یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود ر ا به این اداره اعالم و 
اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراض نگردد و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدور 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. (طى سند شــماره 36391 مورخ 94/10/14 دفترخانه 143 شاهین 
شهر در رهن بانک مسکن میباشــد) م الف: 3058 ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر /1/179
حصر وراثت

آقاى بیژن سلطانى به شناســنامه شماره 4171173709/454 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت 
و رونوشت شناســنامه ورثه، درخواستى به شــماره پرونده 772/96 تقدیم این شــورا نموده چنین 
اشعار داشته اســت که شادروان هوشنگ ســلطانى فرزند غضنفر به شناسنامه شــماره 1 در تاریخ 
1395/5/30 درگذشــته و ورثــه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- فاطمه ســلطانى فرزند 
هوشنگ شــماره شناســنامه 4171776996 نســبت با متوفى فرزند 2- عباس ســلطانى فرزند 
هوشنگ شماره شناســنامه 4171776384 نســبت با متوفى فرزند 3- شــهربانو سلطانى فرزند 
هوشنگ شماره شناسنامه 4171776376 نسبت با متوفى فرزند 4- بیژن سلطانى فرزند هوشنگ 
شماره شناسنامه 4171773709 نســبت با متوفى فرزند 5- غالم على ســلطانى فرزند هوشنگ 
شماره شناسنامه 4171775027 نسبت با متوفى فرزند 6- مریم ســلطانى فرزند هوشنگ شماره 

شناســنامه 4171776368 نســبت با متوفى فرزند 7- حســین ســلطانى فرزند هوشنگ شماره 
شناسنامه 4172679900 نسبت با متوفى فرزند 8- سپیده سلطانى فرزند هوشنگ شماره شناسنامه 
4160076981 نسبت با متوفى فرزند 9- مهین سلطانى فرزند سام شماره شناسنامه 4171876291 
نسبت با متوفى همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 3060 شعبه اول شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر  (مجتمع شماره یک) /1/180
ابالغ

شماره پرونده: 593/96 شماره دادنامه: 96/11/24/784 تاریخ رسیدگى: 96/12/12 مرجع رسیدگى: 
شعبه ششم شوراى حل اختالف شــاهین شهر خواهان: نوید شــریفیان جزى به والیت حیدرعلى 
شــریفیان به نشــانى گز برخوار، بلوار معلم، خ.ش باهنر ك حافظ پ 12 خواندگان: 1- نمایشگاه 
اتومبیل صبا به مدیریت ابراهیم عارفیان به نشــانى گز برخوار بلوار معلم، جنب نمایشــگاه عارف 
2- ناصر سالمى ف. لفطه مجهول المکان خواسته: تقاضاى الزام به تنظیم و انتقال سند رسمى یک 
دستگاه خودروى سوارى پراید به شماره انتظامى 67- 462 ج 73 به انضمام هزینه دادرسى گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا 
و ثبت به کالســه فوق و اجراى تشــریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاکنندگان زیر 
تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان نوید شریفیان جزى 
به والیت حیدرعلى شــریفیان به طرفیت خواندگان 1- ابراهیم عارفیان 2- ناصر سالمى ف. لفطه 
به خواسته تقاضاى الزام به تنظیم و انتقال سند رسمى یک دستگاه خودروى سوارى پراید به شماره 
انتظامى 67-462 ج 73 به انضمام هزینه دادرسى. شــورا با بررسى اوراق پرونده مالحظه مدرکیه 
پیوست (قولنامه) که حاکى از وقوع بیع و انتقال فوق االشاره به خواهان است و پاسخ استعالم اداره 
راهور به شماره 1452/16/12/10/1180 به تاریخ 96/10/3 که مالکیت پالك مورد معامله را به نام 
خواهان اعالم ن موده و خوانده ردیف اول با حضور در جلسه شورا و دفاعیاتى که به عمل آورده به شرح 
اینکه معامله خودروى فوق در نمایشگاه اینجانب انجام گرفته و خوانده ردیف دوم متعهد به انتقال 
سند شده ولى متاسفانه به تعهد خود عمل ننموده است ولى خوانده ردیف دوم على رغم وصف ابالغ 
در جلسه حضور پیدا نکرده و هیچ گونه الیحه دفاعیه اى نیز ارائه ننموده لذا شورا دعوى خواهان را 
محمول بر صحت دانسته و به اســتناد مواد 220- 362 قانون مدنى خوانده ردیف دوم را محکوم به 
حضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى و انجام مراحل قانونى و انتقال یک دستگاه خودروى سوارى 
پراید به شماره انتظامى 67- 462 ج 73 نام خواهان و خوانده ردیف اول را محکوم به تهیه مقدمات 
انتقال سند و پرداخت مبلغ چهل و شــش هزار ریال هزینه دادرســى و هزینه نقل و انتقال در حق 
خواهان را صادر و اعالم مى دارد راى صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضورى و ظرف بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابى و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 3073 شکوهى قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف 

شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /1/181
اخطار اجرایى

شماره: 35/96- 1396/12/7 به موجب راى شماره 603 تاریخ 96/9/29 حوزه پنجم شوراى حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه زهرا حاتمیان جزى فرزند یداله 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 94/550/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/150/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خســارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى 
(935061- 935067- 935068- 935069- 935070) لغایت زمان پرداخت لغایت اجراى حکم 
در حق محکوم له افشین صادقى فرزند على اکبر به نشانى اصفهان خ کاوه کوى شهید کرمى، کوچه 
گلستان، پالك 19. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 3053 شعبه پنجم شوراى حل اختالف شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر  (مجتمع شماره یک) /1/182
ابالغ

شماره دادنامه: 9609973759303017 شــماره پرونده: 9609983759300158 شماره بایگانى 
شــعبه: 960195 تاریخ تنظیم: 1396/12/28 خواهان: آقاى عماد صفیه پو ر فرزند حسن به نشانى 
استان اصفهان، شهرستان شاهین شــهر و میمه، شهر شاهین شهر، عطار ف 10 غربى پ 9 شمالى 
طبقه 2 خوانده: خانم وان لینگ نیو فرزند پانگ تات به نشــانى مجهول المکان خواسته: طالق به 
درخواست زوج دادگاه با بررسى اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و ضمن اخذ نظریه 
قاضى مشاور خانواده با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى عماد صفیه پور فرزند حسن به طرفیت خانم وان لینگ نیو فرزند 
پانگ تات به خواسته صدور گواهى عدم امکان سازش با توجه به مالحظه گواهى ازدواج صادره از 
سفارت جمهورى اســالمى ایران در کواالالمپور مبنى بر وقوع رابطه زوجیت میان زوجین و اینکه 
زوجه على رغم اخطار قانونى در جلسه حضور نیافته و الیحه اى ارائه ننموده است فلذا موضوع جهت 
تعیین حقوق مالى زوجه به کارشناسى ارجاع که نظریه مذکور مصون از اعتراض باقى مانده النهایه با 
توجه به محتویات پرونده و با توجه به نظریه داورى واصله که حکایت از عدم امکان زندگى مشترك 
زوجین داشــته و همچنین مالحظه دادنامه صادره حســب ترجمه انجام شده با موضوع درخواست 
طالق از سوى زوجه در محل اقامت خود در تایوان مضبوط به دادخواست مطروحه و با توجه به اینکه 
تالش و مساعى دادگاه و داوران موثر در مقام نبوده و خواهان اصرار بر طالق و جدایى دارد لذا دادگاه 
با توجه به نظر قاضى مشاور خانواده و به اســتناد مواد 1133 قانون مدنى 26 و 27 و 28 و 29 قانون 
حمایت خانواده مصوب 1391 گواهى عدم امکان سازش بین زوجین فوق صادر و اعالم مى نماید. 
خواهان مى تواند با مراجعه به یکى از دفاتر رسمى ثبت طالق و پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال 
به عنوان نحله خوانده را به طالق رجعى نوبت اول مطلقه نماید. عده این طالق از زمان وقوع ســه 
طهر مى باشد و در زمان عده خواهان مى تواند به همسر خویش رجوع نماید. 1- در خصوص مهریه 
حسب تایید عقدنامه واصله به شماره 26 ب 96911-96/10/5 به صورت نقد پرداخت و مراتب به 

تایید مسئول ثبت دفتر ازدواج اسالمى طالق و ازدواج مجدد منطقه فدرال کواالالمپور رسیده است. 
2- در خصوص نفقه با توجه به عدم مطالبه زوجه و از ســوى اظهارات خواهان مبنى بر عدم حضور 
خوانده در ایران جهت زندگى مشترك دادگاه مواجه با تکلیف نبوده زوجین فاقد فرزند مشترك مى 
باشند. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از انقضاى 
مهلت مذکور ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر  استان اصفهان مى 
باشد. مدت اعتبار این گواهى از تاریخ قطعیت سه ماه است. م الف: 11 عقیلى رئیس شعبه اول دادگاه 

خانواده شاهین شهر (3 حقوقى سابق) /1/183
حصر وراثت

شماره: 15/97 تاریخ: 97/1/14 آقاى محمدرضا صیدى به شــماره شناسنامه 16402 با استناد به 
شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره پرونده 15/97 تقدیم این 
شورا نموده و چنین اشــعار داشته است که شــادروان مرحوم على یار صیدى فرزند جانباز به شماره 
شناسنامه 204 در تاریخ 96/8/17 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- زینب 
عباسى منجزى فرزند الماس شماره شناسنامه 372 نسبت با متوفى زوجه 2- آرام صیدى فرزند على 
یار شماره شناسنامه 1950 نسبت با متوفى فرزند 3- آنا صیدى فرزند على یار شماره شناسنامه 332 
نسبت با متوفى فرزند 4- اکرم صیدى فرزند على یار شماره شناسنامه 2579 نسبت با متوفى فرزند 
5- اعظم صیدى فرزند على یار شماره شناسنامه 2055 نسبت با متوفى فرزند 6- امیررضا صیدى 
فرزند على یار شماره شناسنامه 1160132240 نسبت با متوفى فرزند 7- محمدرضا صیدى فرزند 
على یار شماره شناسنامه 16402 نسبت با متوفى فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد 
تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 15 شعبه 

اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر(مجتمع شماره یک) /1/184
حصر وراثت

شــماره: 18/97 تاریخ: 1397/1/15 آقاى حسین شــانظرى به شماره شناســنامه 44 با استناد به 
شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره پرونده 18/97 تقدیم این 
شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان محمد شانظرى فرزند اصغر به شماره شناسنامه 
670 در تاریخ 1396/9/16 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- کبرى شارجبى 
گرگابى فرزند محمد شماره شناسنامه 18 نســبت با متوفى همسر 2- زهرا شانظرى گرگابى فرزند 
محمد شماره شناسنامه 21 نســبت با متوفى دختر فرزند 3- فاطمه شانظرى گرگابى فرزند محمد 
شماره شناسنامه 40 نسبت با متوفى فرزند دختر 4- حسن شــانظرى گرگابى فرزند محمد شماره 
شناسنامه 1537 نسبت با متوفى فرزند پسر 5- بتول شانظرى گرگابى فرزند محمد شماره شناسنامه 
1671 نســبت با متوفى فرزند دختر 6- حسین شانظرى فرزند محمد شــماره شناسنامه 44 نسبت 
با متوفى فرزند پسر 7- زینب شانظرى فرزند محمد شماره شناســنامه 351 نسبت با متوفى فرزند 
دختر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا 
تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 23 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر /1/185 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100351300081 شماره پرونده: 9509980351300305 شماره بایگانى 
شعبه: 950349 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى محمدرضا تاجر زاده و آقاى 
رسول احسان مهر خواهان آقاى رسول بهمن پور فرزند غالمحسین دادخواستى به طرفیت خوانده 
1- محمدرضا تاجرزاده 2- رسول احسان مهر 3- مجید کالنى 4- حسین رحمتى به خواسته تسلیم 
مبیع مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9509980351300305 شعبه 13 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/02 ساعت 10:30 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 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. م الف: 201 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /1/186
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106794200003 شماره پرونده: 9609986794201677 شماره بایگانى 
شعبه: 961687 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به خانم پروین ایرانپو خواهان آقاى 
عبدالرسول صباغى جاوانى دادخواســتى به طرفیت خوانده خانم پروین ایرانپور به خواسته مطالبه 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794201677 شعبه 12 حقوقى 
شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/05 
ساعت 08:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار 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. م الف: 137 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهداى مدافع حرم) / 1/187
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106793500013 شماره پرونده: 9509986793500712 شماره بایگانى 
شعبه: 950714 در خصوص پرونده کالسه 950714 شعبه 5 خواهان حسن نبى دادخواستى مبنى 
بر واخواهى نسبت به دادنامه 9609976793500259 به طرفیت عبدالحسین عیدى وندى تقدیم 
نموده است که وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخ 1397/3/5 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگى به این شعبه واقع در اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالى چهار راه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم طبقه 2 شعبه 5 مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى مى گردد و 
تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 139 شــعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهداى مد افع حرم) /1/188

 سخنگوى شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: 70 
حلقه چاه در محله هاى مختلف شــهر براى تأمین آب شرب 

مردم اصفهان حفر مى شود.
اکبر بنى طبا اظهار داشــت: در وضعیت بحرانــى آب، از تمام 
ظرفیت هاى محلى براى تأمین آب شــرب مــردم اصفهان 

استفاده مى شود.
وى بیان داشت: در صورتى که بارندگى کافى نداشته باشیم و با 
توجه به ذخیره محدود آب در پشت سد زاینده رود، باید منابع آبى 

جدید را شناسایى کنیم.
سخنگوى شرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: منظور از منابع 
آبى جدید، حفر حدود 70 حلقه چاه در محالت و استفاده از چاه 

هاى کشاورزى و فضاى سبز قابل استفاده براى شرب است.
وى ادامه داد: در صورتى که روند بارش باران به همین صورت 
باشد و شاهد برداشت هاى بى رویه آب در باال دست باشیم، به 

یقین براى پنج میلیون اصفهانى آبى براى شرب نداریم.
■■■

بنى طبا با اشاره به اینکه برنامه اى براى جیره بندى آب نداریم، 
ادامه داد: مدیریت استان و کشور به جد دنبال این قضیه است تا 

آب شرب براى مردم اصفهان تأمین کنند.
وى با اعالم اینکه باید مردم اصفهان صرفه جویى را الزمه کار 
خود بدانند، گفت: هر آبى که در جوى ها جارى مى شود، براى 
شرب قابل استفاده نیست، اما این دلیل بر این نمى شود که آب 

را بى محابا استفاده کنیم.
سخنگوى شرکت آب  و فاضالب اصفهان اعالم کرد: به دنبال 
شناسایى منابعى هستیم که از نظر کیفى مورد تأیید باشد یعنى 

از نظر شیمیایى و میکروبى مشکلى براى شرب نداشته باشد.
وى در پاسخ به این سئوال که چگونه صحبت از حفر چاه ها براى 
تأمین آب شرب مردم اصفهان مى شود در حالى که سال هاست 
به علت وضعیت بحرانى آب شــاهد حفر چاه هاى عمیق در 
اصفهان هستیم که به آب شور رسیدیم و همچنین خطر زمین 
لرزه پیش آمده اســت، گفت: به هر حال باید به هر نحوى آب 

شرب مردم اصفهان را تأمین کنیم.

حفر 70 چاه آب در
 محله هاى شهر

برنامه شرکت آب و فاضالب 
براى تأمین آب شرب مردم اصفهان 

 رئیس جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: در طول ایــام نوروز در قالب طرح 
«ســحاب»، اقدام به ارائه خدمات فرهنگى و امدادى با دوچرخه به مسافران 

اصفهان کردیم.
شهریار انصارى اظهار داشت: اجراى طرح سحاب به معناى سامانه حرکت هاى 

امدادى و بشردوستانه سازمان جوانان، در اصفهان اجرایى خواهد شد.
وى گفت: در این طرح، جوانان هالل  احمــر به صورت پیاده و یا با دوچرخه در 
مکان هاى گردشگرى و پرتجمع حضور پیدا کردند و خدمات فرهنگى و امدادى 

متنوعى را به 12 هزار و 996 مسافر ارائه دادند.
رئیس هالل احمر شهرستان اصفهان با بیان اینکه 49 هزار و 439 نقشه، 44 
هزار و 490 بروشور و 47 هزار و 232 عدد از ســایر محصوالت فرهنگى بین 
مسافران نوروزى توزیع شد، افزود: در جریان اجراى این طرح، 105 عضو جوان 
داوطلب و افتخارى از کانون هاى دانشجویى، دانش آموزى، جوانان، روستایى 
و غنچه ها در هفت پست مســتقر در سطح شهرســتان به مسافران نوروزى 

خدمت رسانى کردند.
وى همچنین در تشــریح فعالیت هاى امدادى این جمعیت در ایام نوروز اعالم 
کرد: طرح ملى امداد و نجات نوروزى در این شهرســتان با فعالیت یک پایگاه 
ثابت در کوهپایه و یک پایگاه سیار مستقر در ایستگاه ایمنى و سالمت مسافرین 

نوروزى در دو راهى فرودگاه، اجرا شد. 

رئیس جمعیت هالل احمر اصفهان خبر داد؛

ارائه خدمات فرهنگى و امدادى با 
دوچرخه به مسافران اصفهان
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دستگیرى 300 معتاد سارق
فرمانده انتظامى شهرستان کاشان گفت: در اجراى طرح 

«ذوالفقار 12» 290 نفر از معتادان سارق دستگیر شدند.
سـرهنگ على پورکاوه اظهار کرد:طـرح ذوالفقار 12 به 
منظور حفظ امنیت شهروندان و مسافران و گردشگران 
در ایام نوروز در این شهرسـتان، اجرا شـد و تفرجگاه ها، 
مراکز تجـارى، ترمینـال، اماکـن تاریخـى و تفریحى و 
مناطق جرم خیز از معتادان سارق پرخطر، مجرمان و افراد 
بزهکار پاکسازى شد. وى با اشاره به افزایش 21 درصدى 
دستگیرشدگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: 
در این طرح، بیش از 76 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف 
شد که نسـبت به پارسـال 4 درصد افزایش داشته است.
وى افزود: در ایام نوروز، سـرقت مغازه 60درصد، سرقت 
موتورسـیکلت 46 درصد،کیف قاپـی 67 درصد و جیب 
بري 33 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

کشف لوازم خانگى قاچاق در 
اصفهان

مدیر بازرسـی و نظارت اصناف اسـتان اصفهـان گفت: 
بازرسان مبارزه با قاچاق کاالي این مدیریت، با همکارى 
پلیس آگاهـى از واحـدى مسـکونی در اصفهان شـش 
دستگاه  مایکروویو،یک دستگاه لباسشویى، یک دستگاه 
جاروبرقى و 9000 عدد اسباب بازى کشف کردند. جواد 
محمدى فشـارکى افـزود: ارزش این کاالهـاى قاچاق، 
در مجمـوع دو میلیـارد و 580 میلیون ریال برآورد شـده 
و پرونده فـرد متخلف بـراى بررسـى به مراجـع قانونى 

تحویل شد.

خبر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان با بیان 
اینکه تالش داشتیم تا از تخریب سینما ایران جلوگیرى کنیم، 
اما موفق نشدیم، گفت: اجازه تغییر کاربرى سینما ایران را 

صادر نخواهیم کرد.
حجت االسالم والمسلمین محمدعلى انصارى افزود: اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان اصفهان از روزى که 
موضوع تخریب ســینما ایران پیش آمد، وظایفى را که در 
این ارتباط بر عهده داشت، به انجام رسانده و با متولیان آن 
گفتگوهایى داشته اســت.وى تأکید کرد: در آخرین اقدام، 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان درنامه 
اعتراض آمیزى نسبت به تخریب این سینما واکنش نشان 

داد، اما مالکان سینما دلیل هایى آوردند مبنى بر اینکه قصد 
ساخت پردیس سینمایى در این مکان را دارند. وى ادامه داد: 
به یقین بر این امر اصرار داریم که سینما ایران، تغییر کاربرى 
پیدا نکرده و بار دیگر هویت اصلى خود را به شکل سینمایى 
مدرن تر باز پیدا خواهد کرد.حجت االسالم انصارى در پاسخ 
به اینکه براى بازسازى سینما ایران همانند دیگر سینماهاى 
بازسازى شده اصفهان هیچ نیازى به تخریب نبوده است و بر 
این اساس، به نظر مى رسد مالک قصد دیگرى از این اقدام 
داشته است، تصریح کرد: به طور کلى ما نیز تخریب سینما 
ایران را تأیید نمى کنیم و امیدواریم مالک نیز قصد دیگرى 

در ارتباط با تغییر کاربرى سینما نداشته باشد.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: توصیه ما به تولیدکنندگان، به روز بودن تجهیزات 
و تکنولوژى اســت، هر چند با توجه بــه وجود تحریم ها 
در سال هاى گذشــته در بحث  بازسازى و نوسازى عقب 

ماندیم.
اسرافیل احمدیه اظهار داشت: برنامه هایى که از قبل در 
دستور کار داشتیم در راســتاى حمایت از کاالى ایرانى 
بوده که در نهایت مى توان گفت اوج این کار، بازار کشور و 

حمایت از کاالى ملى است.
وى تصریح کرد: در همین جهــت طرح رونق را که یکى 
از عمده ترین کارها بوده، در راستاى نوسازى و بازسازى 

تجهیزات تولیدى و همچنین نیاز ســرمایه در گردش و 
ســرمایه ثابت اجرایى کرده و در نهایت قدم هاى خوبى 
برداشته شده است.احمدیه ادامه داد: در این راستا گام هاى 
خوبى برداشته شــده ولى هنوز نیاز به برنامه هاى دقیق 
است تا بتوانیم کیفیت کاال را به گونه اى باال ببریم که نه 
تنها در مصرف داخل، بلکه در اقصى نقاط دنیا بازارهاى 
جدیدى را تعریف و هدف گذارى کنیم.وى با بیان اینکه 
برخى از کاالهاى ایرانى قابلیت رقابت با کاالهاى خارجى 
را دارند، بیان داشت: ما مى توانیم در برخى از کاالها با دیگر 
کشورها رقابت کنیم؛ در این راستا، باید گفت به برخى از 

بازارهاى اروپا کاال ارسال مى کنیم.

تجهیزات تولیدکنندگان باید 
به روزرسانى شود

اجازه تغییر کاربرى
«سینما ایران» را نمى دهیم

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710106793800012 شماره پرونده: 9709986793800003 شماره بایگانى 
شعبه: 970003 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى على میرزایى دوازده امامى 
فرزند برزو خواهان آقاى  محمدرضا سهرابى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى على میرزائى به 
خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986793800003 
شعبه 8 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/03/23 ساعت 09:30 تعیین که حسب دســتور 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 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. م الف: 164 شعبه 8 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /1/189
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106793800010 شماره پرونده: 9709986793800004 شماره بایگانى 
شعبه: 970004 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محمد رضائى آدریانى فرزند 
فتح ا... خواهان آقاى مرتضى کدخدائى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى محمد رضائى آدریانى 
به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986793800004 
شعبه 8 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/03/23 ساعت 10:00 تعیین که حسب دســتور 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 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  دا دگاه حاضر گردد. م الف: 171 شعبه 8 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /1/191
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970354602228 شماره پرونده: 9209980358201328 شماره بایگانى 
شعبه: 961611 شــاکى: آقاى مرتضى رســتمى فرزند یداله به نشــانى اصفهان خ شیخ صدوق 
شــمالى ك ش کالنترى پ 46 متهم: آقاى على زرین آبادى عیســى زاده فرزنــد عبدالرضا به 
نشانى اصفهان- اصفهان فعال مجهول المکان اتهام: کالهبردارى رایانه اى گردشکار: دادگاه از 
توجه به جامع اوراق پرونده ضمن اعالم ختم دادرسى با اســتعانت از خداى سبحان به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى على زرین آبادى عیسى زاده 
فرزند عبدالرضا دایر بر کالهبردارى مرتبط با رایانه به مبلغ 29/999/811 ریال موضوع شکایت 
آقاى مرتضى رستمى فرزند یداله دادگاه با عنایت به شکایت شاکى، پرینت واریز وجه فوق الذکر 
به حساب م تهم (ص4)، اســتعالم بانکى به عمل آمده (ص10)، عدم حضور مشارالیه در دادسرا 
و دادگاه به جهت دفاع از خود و کیفرخواســت صادره از دادســراى عمومى و انقالب شهرستان 
اصفهان، بزه انتسابى به نامبرده را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 18 و 19 و 741 قانون مجازات 
اســالمى مصوب 1392 و کتاب پنجم آن «تعزیرات» حکم به محکومیت متهم به تحمل 5 سال 
حبس تعزیرى، پرداخت صد میلیون ریال جزاى نقدى در حــق صندوق دولت و رد مال به میزان 
29/999/811 ریال به شــاکى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابــل واخواهى در این دادگاه و ســپس ظرف همین مهلت قابــل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 141 زارعان دادرس شــعبه 120 دادگاه کیفرى دو 

اصفهان /1/192
ابالغ راى

شــماره دادنامــه: 9609970354602373 شــماره پرونده: 9609980359700549 شــماره 
بایگانى شعبه: 961744 شــاکى: خانم لیال جهانبانى فرزند یحیى با وکالت خانم مریم حسن پور 
فراموشجانى فرزند خدارحیم به نشانى اصفهان میدان جمهورى حدفاصل خیابان رباط و فروغى 
کوچه حافظ ســاختمان صدرا طبقه 4 واحد 8 متهم: آقاى سیدرضا خلیفه سلطانى فرزند سیدجعفر 
به نشانى اصفهان، خ 22 بهمن کوچه توحید بن بست توحید پ 53 اتهام: مداخله در اموال توقیف 
شده گردشکار: دادگاه از توجه به جامع اوراق پرونده ضمن اعالم ختم دادرسى با استعانت از خداى 
سبحان به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى سیدرضا 
خلیفه سلطانى فرزند ســیدجعفر دایر بر مداخله در اموال توقیف شــده موضوع شکایت خانم لیال 
جهانبانى فرزند على با وکالت خانم حسن پور، بدین توضیح که شاکى اظهار داشته ملک فروخته 
شده به اینجانب در توقیف بوده ولى مشــارالیه به علم به این موضوع ملک خود را به من فروخته 
است دادگاه با عنایت به شکایت شاکى، مالحظه قرارداد طرفین، نتیجه استعالم به عمل آمده در 
خصوص توقیف ملک مورد شــکایت، تحقیقات ضابطین، عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه و 
کیفرخواست صادره از دادس راى عمومى و انقالب شهرســتان اصفهان بزه انتسابى به نامبرده را 
ثابت تشخیص و مستندا به مواد 18 و 19 و 663 قانون مجازات سال مصوب 1392 و کتاب پنجم 
آن «تعزیرات» حکم محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیرى صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 142 زارعان دادرس 

شعبه 120 دادگاه کیفرى دو اصفهان (120 جزایى سابق) /1/193
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426825300554 شماره پرونده: 9609986825300267 شماره بایگانى 
شعبه: 960296 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976825301665 حکم به الزام خواندگان 1- محســن احمدى به نشانى اصفهان، ملک 
شــهر بر خیابان آزادگان محله عقیق عقیق 1- پ 296، 2- احمدرضا انصارى به نشانى مجهول 
المکان 3- مهرسیما انصارى به نشــانى مجهول المکان به انتقال ملک پالك ثبتى 540 فرعى 
از 405 اصلى واقع در بخش 16 ثبتى به میزان 825 سهم از هزار ســهم در حق محکوم له رحیم 
زارعى شمس آبادى فرزند حسینعلى به نشانى اصفهان، ملک شــهر خ بهارستان خ ورزشگاه بن 
بست ســوم پالك 43 پرداخت مبلغ 1000000 ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیهم 
مى باشد. مشخصات وکیل محکوم له : وحید على محمدى فرزند حمید به نشانى اصفهان، خ شیخ 

صدوق، ساختمان وکال، پ 1. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد 
بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال بــه منظور فرار از اجراى حکم، حبــس تعزیرى درجه هفت را 
در پى دارد. (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 143 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /1/194
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426825300539 شــماره پرونــده: 9609986825300423  شــماره 
بایگانى شــعبه: 960472 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976825301783 محکــوم علیه ابراهیم بهرمندپور فرزنــد عبدالرحمن محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ ششــصد میلیون ریال بابت اصل خواســته به انضمام خســارت تاخیر 
تادیــه و ارزش واقعى چک بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول براســاس شــاخص 
اعالمى بانک مرکزى جمهورى اســالمى و مبلغ یازده میلیون و هشــتصد و چهل و ســه هزار 
ریال بابت خســارات دادرســى در حق محکوم له اصغر قدمى زاده فرزند عباسعلى نشانى: استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان جى- ایستگاه سروستان- صنایع حرارتى 
و برورتى آراد پرداخت مبلغ 30000000 ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجرا گذارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخــت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همــه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى 
شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال

 براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جــزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالــى 1394). م الف: 144 شــعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /1/195
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426825300548 شــماره پرونــده: 9509986825300883 شــماره 
بایگانى شــعبه: 951110 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976825300750 حکم بر محکومیت خوانــدگان 1- بیگم جان کیومرث فرزند 
یداله نشــانى: اصفهان- خیابان خرم- کوچه شــکوفه- پ 48، 2- مرجان گنجعلى دشتى فرزند 
مهرداد نشانى: اصفهان- دروازه شیراز- خیابان آزادى- اســتقالل مرکزى- 18 دستگاه- طبقه 
همکــف- پ 20- کدپســتى: 8168835651، 3- ندا گنجعلى دشــتى فرزند مهرداد نشــانى: 
اصفهان- دروازه شــیراز- خیابان آزادى- استقالل مرکزى- 18 دســتگاه- طبقه همکف- پ 
20- کدپســتى: 8168835651 به نســبت ســهم االرث به پرداخت مبلغ پانصد و هشتاد و یک 
میلیون و پانصد و بیست و یک هزار و ششــصد و ده ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و 
چهارصد و بیســت هزار ریال بابت هزینه هاى دادرســى در حق خواهان نیماه بحرینى اصفهانى 
فرزند حسین نشانى: اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- دروازه شیراز- خ 
آزادى- استقالل مرکزى- 18 دستگاه- ط سوم- پ 21- کدپســتى: 8168835656- شماره 
ملى: 1287702181- شماره همراه: 09133048537 صادر و اعالم مى نماید. مابه التفاوت هزینه 
دادرسى در واحد اجراى احکام هنگام اجراى حکم از محکوم له وصول و با اجراى حکم از محکوم 
علیهم وصول و به وى پرداخت گردد پرداخت مبلغ 29076080 ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده 
محکوم علیه مى باشــد. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد 
بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 

و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه داد خواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال بــه منظور فرار از اجراى حکم، حبــس تعزیرى درجه هفت را 
در پى دارد. (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که
 باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 146 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /1/196
ابالغ راى

شــماره دادنامــه: 9609970354402370 شــماره پرونده: 9609980364900693 شــماره 
بایگانى شعبه: 961072 پرونده کالسه 9609980364900693 شــعبه 118 دادگاه کیفرى دو 
مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرســتان اصفهان (118 جزایى ســابق) تصمیم نهایى شماره 
9609970354402370 شاکى: آقاى حمیدرضا عابدى فرزند غالمرضا به نشانى استان اصفهان، 
شهرستان برخوار، شهر دولت آباد، خ على بن ابى طالب، بن بست شهید داورى پالك 188 متهم: 
آقاى على محســنى مجهول المکان اتهام: ضرب و جرح عمدى گردشکار: به تاریخ 96/12/23 
پرونده کالسه 961072 ك 118 تحت نظر است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شــرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى على محســنى معــروف به على پلنگ دایر بر 
ایراد صدمه بدنى عمدى به شــاکى آقاى حمیدرضا عابدى فرزند غالمرضا در تاریخ 96/4/5 در 
چهارراه درویش خیابان ساحل تعمیرگاه عرشیا دادگاه با توجه به شکایت شاکى خصوصى، گواهى 
پزشکى قانونى عدم حضور متهم در این محکمه على رغم ابالغ به وى و عدم دفاع از بزه انتسابى 
و تحقیقات محلى انجام شده توسط ضابطین دادگسترى و کیفرخواست صادره از ناحیه دادسراى 
اصفهان بزهکارى متهم تحت اتهام انتسابى محرز و مسلم بوده مستندا به مواد 449، 559، 714 
قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 وى را به پرداخت ســه هزارم دیه کامل بابت کبودى کتف 
چپ، خلف ساق چپ در حق شــاکى محکوم مى نماید که مهلت پرداخت دیات موصوف از تاریخ 
جنایت به مدت یک سال قمرى بوده، راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ واقعى 
قابل واخواهى در این محکمه و پــس از انقضاى آن با توجه به اینکه میزان دیات کمتر از عشــر 
د یه کامل بوده قطعى مى گردد. م الف: 150 نظرى سفتجانى رئیس شعبه 118 دادگاه کیفرى دو 

مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (118 جزایى سابق) /1/197
ابالغ رأى

شــماره دادنامــه: 9609970354402392 شــماره پرونده: 9509980359501536 شــماره 
بایگانى شــعبه: 961278 شــاکى: علیرضا ســلیمانى تقى آبادى فرزند هوشــنگ به نشــانى 
اصفهان- اصفهان- خ کمال ك دومنار بــن اردالن پ 41 متهمین: 1- عباس مداح فرزند کاظم 
2- محمدرضا طاهرى فرزند حجت اله اتهام: مشــارکت در کالهبردارى (با تغییر عنوان تحصیل 
مال از طریق نامشروع) گردشــکار: به تاریخ 96/12/26 پرونده کالسه 961278 ك 118 تحت 
نظر است دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص 
اتهام آقاى 1- آقــاى محمدرضا طاهرى فرزنــد حجت اله 2- عباس مــداح فرزند کاظم هر دو 
متوارى دایر بر مشــارکت در کالهبردارى به مبلغ 30/982/224 ریال موضوع شــکایت آقاى 
علیرضا سلیمانى تقى آبادى بدین شرح که متهم ردیف اول در تاریخ 94/7/30 با خط تلفن شماره 
09211911743 با شاکى تماس گرفته و با دروغ پردازى و لفاظى به وى اعالم نموده که از شرکت 
همراه اول تماس گرفته و شــما در قرعه کشــى که با حضور آقاى الریجانى و دکتر باهنر انجام 
شده، برنده کمک هزینه عتبات عالیات شده اید و نهایتًا شاکى را فریب داده و وى را پاى دستگاه 
خودپرداز کشانده و مبلغ موصوف از حساب وى کسر و به حساب متهم ردیف دوم واریز مى گردد 
على اى حال دادگاه با توجه به شکایت بى شائبه شاکى خصوصى، استعالم انجام شده از مخابرات، 
استعالم انجام شده از بانک مربوطه، پرینت حساب شاکى که مبین برداشت وجه مذکور از حساب 
وى داشــته و عدم حضور متهمان در این محکمه و عدم دفاع از بزه انتســابى على رغم ابالغ به 
وى بزهکارى متهمان تحت اتهام انتسابى محرز و مســلم بوده مستنداً به ماده یک قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبردارى هر یک ار متهمان را به تحمل سه سال حبس 
تعزیرى و پرداخت مبلغ 30/982/224 ریال به عنوان رد مال در حق شاکى، هر کدام به پرداخت 
مبلغ مذکور به عنوان جزاى نقدى در حق صندوق دولــت محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ واقعى قابل واخواهى در این محکمه و پس از انقضاء آن  ظرف 
20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 151 نظرى 
سفتجانى- رئیس شعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان 

(118 جزایى سابق) /1/198
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970351001825 شماره پرونده: 9609980351000718 شماره بایگانى 
شعبه: 960887 خواهان: ســازمان صدا و سیماى جمهورى اســالمى ایران به ریاست دکترعلى 
عسگرى با نمایندگى خانم مریم ملکیان خواه فرزند قدیرعلى به نشانى استان تهران- شهرستان 
تهران- شــهر تهران- ولیعصر- باالتر از چهارراه نیایش کوچه کاج آبــادى پالك 85 اداره کل 
بازرگانى واحد حقوقى خواندگان: 1- شــرکت فرهنگى ورزشــى خانه شــناگران به شماره ثبت 
به نشــانى اصفهان- خیابان فردوسى- ســاختمان فردوســى 1- طبقه 2- واحد 10 کدپستى 
8198643675 به شــماره ثبت 1874، 2- مجید امینى فرزند مهدى به نشــانى مجهول المکان 
خواسته ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرســى 3- مطالبه وجه چک 
رأى دادگاه: درخصوص دادخواســت صدا و ســیما جمهورى اســالمى ایران به طرفیت آقایان 
1- شرکت فرهنگى ورزشى خانه شناگران 2- آقاى مجید امینى فرزند مهدى به خواسته مطالبه 
مبلغ 258750000 ریال بابت وجه سه فقره چک به شماره هاى 429920، 429910 و 429911 

به تاریخ هاى 91/07/16، 91/05/16 و 91/06/16 مورخ به انضمام خســارات دادرسى و تاخیر 
تادیه، دادگاه با عنایت به تصویر مصدق چک و ظهر آن و گواهینامه ى عدم پرداخت صادر شده از 
بانک محال علیه و بنابر وصف تجریدى چک و اینکه به موجب ماده 313 قانون تجارت به محض 
ارائه باید کارسازى شــود و با توجه به اینکه مســؤولیت تضامنى خواندگان به لحاظ احراز صدور 
چک و صاحب حســاب و امضا بودن آن محرز اســت، دعوى خواهان را وارد مى داند و از آنجایى 
که خواندگان هیچ گونه دلیلى دال بر عدم حســن نیت دارنده چک و ید غیرقانونى و نامشروع وى 
ابراز نداشته اند، مســتنداً به مواد 249، 314 و 315 قانون تجارت، 198، 502، 515، 519 و 520 
قانون آئین دادرســى مدنى و ماده واحده الحاقى به تبصره ماده 2 قانون صدور چک و ماده 19 آن 
قانون حکم به الزام تضامنى نامبردگان به پرداخت 258750000 ریال بابت اصل خواســته، مبلغ 
8200250 ریال بابت هزینه دادرســى، مبلغ 3705000 ریال بابت حــق  الوکاله نماینده حقوقى 
در مرحله نخستین دادرسى و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها لغایت اجراى حکم 
براساس شــاخص تورم اعالمى از ســوى بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
حکم صادر شده غیابى و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس 
ظرف مهلت 20 روز از تاریخ انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان است. م الف: 156 غریب نواز- رئیس شعبه دهم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان /1/199
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970351002087 شماره پرونده: 9609980351000912 شماره بایگانى 
شــعبه: 961115 خواهان: على غالمى فرزند حســن به نشــانى: اســتان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- خیابان مولوى- کوچه اقادادى پالك 61 خواندگان: 1- اکبر یحیى فرزند 
عباسعلى به نشانى اصفهان- خ ابن سینا سنبلســتان درب امام کوچه قدسى نژاد بن بست اسمان 
پالك 1/19 کدملى 1090623720، 2- سهیل غالمى به نشانى اصفهان- خ ابن سینا سنبلستان 
درب امام کوچه قدسى نژاد بن بست اسمان پالك 1/19 خواســته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرسى رأى دادگاه درخصوص دادخواست آقاى 
على غالمى فرزند حسن به طرفیت آقایان اکبر یحیى فرزند عباسعلى و سهیل غالمى به خواسته 
مطالبه مبلغ 450000000 ریال بابت وجه چهار فقره چک به شماره هاى 515133- 96/8/20، 
515129- 96/5/20، 515130- 96/6/20و 515131- 96/7/20 به انضمام خسارات دادرسى 
و تاخیر تأدیه، دادگاه با عنایت به تصویر مصدق چک ها و گواهینامه هاى عدم پرداخت صادر شده 
از بانک محال علیه، عدم حضور خواندگان در جلسه ى دادرسى على رغم ابالغ قانونى اخطاریه و 
بنابر وصف تجریدى چک و اینکه به موجب ماده 313 قانون تجارت به محض ارائه باید کارسازى 
شود و با توجه به مسئولیت تضامنى خواندگان به لحاظ صدور چک ها و امضاء ظهر آنها به عنوان 
ضمانت، دعوى خواهان را وارد مى داند و مســتنداً به مــواد 219، 1284، 1301 و 1324 قانون 
مدنى و 198، 502، 515، 519 و 520 قانون آئین دادرســى مدنى و ماده واحده الحاقى به تبصره 
ماده 2 قانون صدور چک حکم به الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 450000000 ریال بابت اصل 
خواسته، مبلغ 15917000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک 
لغایت اجراى حکم براساس شــاخص تورم اعالمى از سوى بانک مرکزى در حق خواهان به طور 
تضامنى صادر و اعالم مى نماید. حکم صادر شــده غیابى و ظرف مهلــت 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهى در این دادگاه و ســپس ظرف مهلت 20 روز از تاریخ انقضاى مهلت واخواهى قابل  
تجدیدنظر خواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 154 غریب نواز- رئیس شعبه 

دهم دادگاه حقوقى اصفهان /1/200
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420350100507 شماره پرونده: 9609980350100421 شماره بایگانى 
شعبه: 960518 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610090350103690 و 
شماره دادنامه مربوطه 9609970350101522 محکوم علیهم 1- علیرضا برزگر نشانى: مجهول 
المکان 2- نوشین میرعباسى فرزند حبیب اله نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خ خاقانى- کوچــه 27- پ 58- واحد 6، 3- قنبر چرمى مصیرى فرزند رضا نشــانى: 
مجهوالمکان متضامنا محکومند به 1- پرداخت مبلغ 260/000/000 ریال بابت اصل خواســته 
بانضمام خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/2/5 تا زمان وصول براســاس شاخص اعالمى بانک 
مرکزى 2- پرداخت مبلغ 8/694/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 1/050/000 ریال بابت 
هزینه نشر در حق محکوم له سید امیرعباس هاشــمى طباطبائى فرزند سید بهروز نشانى: استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خانه اصفهان- خ نوبهار- کوى بهارستان- پالك 
19، 3- پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال بابت حق االجرا در حــق صندوق دولت. (راى صادره 
غیابى است)  محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى 
شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هــر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین بــه نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 179 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان /1/201

اولین کیک زرد تولیدى کارخانــه اردکان یزد با 
فرمان رئیس جمهورى به سایت UCF اصفهان 

ارسال شد.
83 دســتاورد در بخش هــاى مختلف صنعت 
هسته اى در دوازدهمین ســالروز ملى فناورى 

هسته اى با حضور رئیس جمهور رونمایى شد.
انتقال اولین کیک زرد تولیدى کارخانه اردکان یزد 
به سایت UCF اصفهان یکى از این دستاوردها 
بود کــه با فرمــان رئیس جمهــور و به صورت 

ویدئوکنفرانس آغاز شد.
وى همزمــان با صــدور فرمان گفــت: از همه 
کارگــران و متخصصان کــه در معادن تالش 
مى کنند و اورانیوم را استخراج و سپس در کارخانه 
اردکان تبدیل به کیک زرد مى کنند که در واقع 
حلقه اول و دوم زنجیره هسته اى هستند و در این 
کار بسیار مهم شبانه روز تالش خودشان را ادامه 
مى دهند، تشکر مى کنیم و به آنها خسته نباشید 

مى گوییم.
رئیس جمهــور افزود: به نام خداونــد بزرگ و با 
توســل به روح پیامبر عظیم الشأن(ص)، ارسال 
اولین کیک زرد تولید کارخانه اردکان به ســایت 

UCF اصفهان را آغاز مى کنیم.

با فرمان رئیس جمهور؛

اولین کیک زرد تولیدى اردکان 
به UCF اصفهان ارسال شد

معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان اعالم کرد: 
کمیسیون حفارى با محوریت معاونت عمران شهردارى 
و به منظور به حداقل رساندن حفارى هاى مجدد از سوى 
ســازمان هاى مختلف و نیز جلوگیرى از حفارى هاى 

غیرمجاز تشکیل شده است.
ایرج مظفر با اشاره به درخواست شهروندان در خصوص 
هماهنگى شــهردارى با شــرکت هاى خدماتى براى 
جلوگیرى از حفارى هاى بى مــورد، مجدد و غیرمجاز 
افزود: درحدود 70 درصد تخریب آسفالت معابر فرعى، 
بر اثر حفارى ها ایجاد مى شــود، زیرا پــس از حفارى، 
زیرسازى ها به طور صحیح انجام نشده و تردد خودروهاى 
سنگین، نفوذ آب از رفیوژ فضاى سبز به آسفالت و کاهش 

کیفیت آسفالت مجدد، سهم مهمى در تخریب آسفالت 
معابر اصفهان دارد.

وى افزود: کمیسیون حفارى در سال گذشته 11 جلسه به 
صورت ماهانه و با هدف دریافت برنامه هاى آتى حفارى 
و به حداقل رساندن دوباره کارى ها در سطح شهر برگزار 

کرده و این جلسات در سال جارى نیز ادامه دارد.
معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان تأکید کرد: 
براى دوام و ماندگارى آســفالت معابر باید زیرســازى 
خیابان ها از نظر دفع آب ها، وجود چاه ها و ســفره هاى 
زیرزمینى، مکان هاى نشتى آب و زهکشى به طور مرتب 
بررسى و کنترل شــود، زیرا انجام تنها آسفالت ریزى، 

هزینه هاى زیادى به شهر تحمیل مى کند.

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرستان اردستان از 
پرداخت مبلغ 55 میلیارد ریال تسهیالت کم بهره ساخت 

مسکن به نیازمندان در این شهرستان خبر داد.
احمدعلى یــزدان پناه گفت: این میزان تســهیالت در 
سال هاى 1395 و 96 در شهرهاى اردستان، زواره، مهاباد 

و روستاها به 246 نفر از متقاضیان نیازمند پرداخت شد.
وى افزود: تسهیالت بهسازى مسکن از محل اعتبارات 
حوادث غیرمترقبه نیز دریافت و به متقاضیان واجد شرایط 
شهرى و روستایى که واحدهاى مسکونى آنها نیاز به تعمیر 

داشت، سال گذشته پرداخته شد.  

آسفالت هاى شهر، کمتر جراحى مى شود

پرداخت55 میلیارد ریال تسهیالت مسکن در اردستان 
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استاندار اصفهان گفت: در سال گذشته ورودى آب به سد 
زاینده رود به 1/2 میلیارد مترمکعب بوده اســت و امسال 
این عدد به 400 میلیون مترمکعب کاهش یافته که بسیار 

نگران کننده است.
محسن مهرعلیزاده اظهار داشت: اشتغال، محیط زیست و 
آب از جمله اولویت هاى اصلى مدیریت استان است که با 

قوت در حال پیگیرى است.
وى با بیان این که مدیریت اســتان بــه صورت جدى به 
بحث اشــتغال وارد شده اســت، افزود: درحدود نیمى از 
واحدهاى صنعتى استان با ظرفیت باالى 80 درصد کار 
مى کنند و نیمى پایین تر از ظرفیت و حدود 500 کارخانه 

و واحد تولیدى نیمه تعطیل هستند.اســتاندار اصفهان با 
اشاره به تشکیل کمیته اى براى رفع مشکالت واحدهاى 
بحــران زده، گفت: طرح هاى اشــتغال فارغ التحصیالن 
و روستائیان توســط دولت ارائه شــده و در این راستا، از 
اعتبارات تخصیصى در اســتان به خوبى اســتفاده شده 
و براى ایجاد اشــتغال در شــرق اصفهان، تالش هاى 

مجدانه اى در حال انجام است.
وى ادامه داد: بر اساس پیشنهاد ارائه شده، مدیریت استان 
باید در ازاى آبى که به بخش صنعت داده مى شود، مبالغى 
به بخش کشــاورزى اختصاص دهد که این طرح با دفاع 

رئیس جمهور هم مواجه شد.

کارشناس مسئول دفتر پیشگیرى از معلولیت هاى اداره کل 
بهزیستى استان اصفهان گفت: به رغم پیگیرى هاى به عمل 
آمده توسط سازمان بهزیستى، غربالگرى مشاوره ژنتیک 

تاکنون اجبارى نشده است.
على اصغر کالنترى در خصوص انجام غربالگرى ژنتیک در 
مادرانى که پس از سقط قانونى قصد باردارى مجدد دارند، 
گفت: مادرانى که مجبور به انجام سقط قانونى شده اند، در 
صورت نیاز به مشاوره ژنتیک، با درنظر گرفتن نیازمندى 
آنان پس از بررسى ها، این مشاوره براى آنها انجام مى شود.

وى در خصوص تعداد مراکز مشاوره در سطح استان، گفت: 
14 مرکز خصوصى و یک مرکز دولتى در شهر اصفهان و 

16 مرکز غیردولتى در سایر شهرستان ها از جمله لنجان، 
اصفهان، فریدونشــهر، کاشان، خمینى شــهر، نجف آباد، 
تیران، خور، شهرضا و شاهین شهر خدمات مشاوره ژنتیک 

را انجام مى دهند.
کارشناس مسئول دفتر پیشگیرى از معلولیت هاى اداره کل 
بهزیستى استان اصفهان با بیان اینکه موضوع غربالگرى 
ژنتیک در ماده 75 قانون برنامه ششــم توسعه آمده است، 
ادامه داد: درشهرستان هاى اســتان، طرح مشاوره ژنتیک 
پیش از ازدواج و غربالگرى ژنتیک انجام مى شود که در سال 
96 تعداد سه هزار و 500 زوج تحت پوشش غربالگرى پیش 

از ازدواج قرار گرفتند.

کاهش ورودى سد زاینده رود 
به 400 میلیون مترمکعب

غربالگرى مشاوره ژنتیک 
اجبارى نیست

عمدى بودن آتش سوزى 
کاخ سرهنگ آباد تأیید شد

مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
شهرستان اردسـتان از تأیید عمدى بودن بروز حادثه 
آتش سـوزى در اثـر تاریخـى و ثبت ملى شـده کاخ 
سـرهنگ آبـاد در بخـش زواره این شهرسـتان خبر

داد.
محمدرضا صدوقى گفت: بر اسـاس نظر کارشـناس 
رسـمى دادگسـترى اسـتان اصفهان در امـور آتش 
نشانى، کسـانى اقدام به آتش زدن کاخ سرهنگ آباد 
اردستان کرده اند و قصد تخریب این بناى تاریخى با 

ارزش را داشته اند.
وى افزود: بین 40 تـا 50 میلیارد ریال بـه دلیل بروز 
حادثه آتش سـوزى در کاخ سـرهنگ آباد معروف به 

چهلستون اردستان زیان وارد شده است.

جایگاه اصفهان، در هنر 
کشور کمرنگ شده است

رئیس حوزه هنـرى اصفهان گفت: اسـتان اصفهان 
در همه رشـته هاى هنرى پیشـگام و صاحب سبک 
اسـت، اما جایگاه اصفهان در کشـور در موضوع هنر 

کمرنگ شده است.
مهـدى احمدى فـر افـزود: مدتى بـود که بـه دنبال 
جریان سازى براى استان اصفهان بودیم، چرا که این 
استان در همه رشـته هاى هنرى پیشـگام و صاحب 
سبک است، اما جایگاه اصفهان در کشور در موضوع 

هنر کمرنگ شده است. 

شناسایى عامل برداشت 
غیرمجاز اینترنتى

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از شناسایی 
و دسـتگیري فردي کـه مبلـغ 135 میلیـون ریال از 
حساب بانکی یکی از شهروندان، به صورت اینترنتى 

و غیرمجاز برداشت کرده بود، خبر داد.
علـى جعفرى نـژاد اظهـار داشـت: در پـى دریافـت 
پرونـده اى مبنـى بـر برداشـت غیرمجـاز مبلـغ 
135 میلیـون ریـال از حسـاب بانکـى شـخصى، 
رسـیدگى به موضـوع در دسـتور کار پلیس فتـا قرار 

گرفت.
وى افزود: طى تحقیقات انجام شده و اقدام پلیس فتا، 
مشخص شد از حساب شاکى مبلغ 135 میلیون ریال 
به صورت غیرمجاز و متوالى برداشـت شـده است و 
علت آن نیز ناشى از سهل انگارى دارنده حساب بوده 
که در نگهدارى اطالعات حسـاب خـود دقت کافى 

نداشته و مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
فرمانـده انتظامى شهرسـتان خمینى شـهر با اشـاره 
به این که در بررسـى هاى بـه عمل آمـده، این عامل 
برداشت غیرمجاز شناسایى شـد، تصریح کرد: متهم 

دستگیر و به برداشت مبلغ مذکور اعتراف کرد.

خبر

حصر وراثت
خانم ناهید محمودى ریزى به شناسنامه شماره 1614به شرح دادخواست به کالسه 558/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحیم محمودى ریزى 
به شناسنامه 74 در تاریخ 96/09/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- رسول محمودى ریزى فرزند رحیم ش.ش 896 ت.ت 1354 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 2- مسعود محمودى ریزى فرزند رحیم ش.ش 1346 ت.ت 1355 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 3- مهدى محمودى ریزى فرزند رحیم ش.ش 3361 ت.ت 1365 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 4- مجید محمودى ریزى فرزند رحیم ش.ش 184 ت.ت 1363 صادره از 
لنجان (پســر متوفى) 5- مریم محمودى ریزى فرزند رحیم ش.ش 1347 ت.ت 1355 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) 6- ناهید محمودى ریزى فرزند رحیم ش.ش 1614 ت.ت 1357 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) 7- فاطمه محمودى ریزى فرزند على محمد ش.ش 410 ت.ت 1336 صادره 
از لنجان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاری خ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 36 توانگر رئیس شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /1/220
حصر وراثت

آقاى امیرحسین شــریفى ریزى داراى شناسنامه شــماره 1160367876 به شرح دادخواست به 
کالسه 11/97 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بهمن شریفى ریزى به شناسنامه 846 در تاریخ 1396/12/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- امیرحسین شریفى ریزى فرزند بهمن ش.ش 
1160367876 ت.ت 1378 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- ریحانه شریفى ریزى فرزند بهمن 
ش.ش 1160536511 ت.ت 1385 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- فرزانه شریفى ریزى فرزند 
احمد ش.ش 1194 ت.ت 1359 صادره از ل نجان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 39 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /1/221
حصر وراثت

آقاى قربانعلى امامى داراى شناسنامه شماره 30 به شرح دادخواست به کالسه 10/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا امامى قلعه قاسمى به 
شناســنامه 11 در تاریخ 12/29 /1396 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- حسن امامى قلعه قاسمى فرزند رضا ش.ش 7 ت.ت 1352 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 2- مصطفى امامى قلعه قاسمى فرزند رضا ش.ش 410 ت.ت 1359 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 3- قربانعلى امامى فرزند رضا ش.ش 30 ت.ت 1348 صادره از لنجان (پسر 

متوفى) 4- زهرا امامى قلعه قاســمى فرزند رضــا ش.ش 63 ت.ت 1349 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 5- مریم امامى قلعه قاسمى فرزند رضا ش.ش 1562 ت.ت 1354 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 6- زیبا امامى قلعه قاســمى فرزند رضا ش.ش 653 ت.ت 1357 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 7- اعظم امامى قلعه قاسمى فرزند رضا ش.ش 150 ت.ت 1365 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 38 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان /1/222
مزایده (مرحله دوم)

پیرو مزاده مورخ 96/12/10 در پرونده کالسه 950189 اجرایى و به موجب دادنامه 1100 - 950 
صادره از شــعبه پنجم حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى مجید ایمانیان محکوم اســت 
به پرداخت 361552000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له 
و مبلغ 15500000 ریال نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى 
دادگسترى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب 
آقاى اســداله غیور به شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت، تعداد 606 جفت کفش زنانه در سایزهاى 
مختلف و 103 عدد رگال و 83 جفت کفش کار و 155 جفت کفش اســپرت و 305 جفت دمپایى 
کفش و 478 جفت کفش مردانه و بچگانه که جمعا بــارزش 225320000 ریال تعیین گردید،که 
با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى ، اموال توقیف شده از 
طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 97/02/03 ســاعت 12 صبح و در همان محل 
اجراى احکام به فروش میرسد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت 
را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فی المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه بنفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده مجددا تکرار مى گردد ضمنــا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال / 
اموال ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. 134/م الف مدیر اجراى احکام حقوقى دادگســترى نجف 

آباد/1/208
 مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالســه 963846ج/3 له آقاى ابراهیم اکبرى و علیه شــرکت بتن پویش بنا مبنى بر مطالبه مبلغ 
160/936/322 ریال بابــت محکوم به و هزینه هــاى اجرایى و حق االجــراى دولتى در تاریخ 
97/2/11 ساعت 10/5 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 
جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه 
وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به نشانى پارکینگ بختیار دشت مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد 

بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلســه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس 
از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
لیست اموال مورد مزایده: وانت مزدا دو کابین به شماره انتظامى 944ق27 ایران 53 به رنگ نقره 
 PN12G03635 و به شماره پالك شاسى FE 531254 اى و مدل 1387 به شماره پالك موتور
دوگانه سوز در پارکینگ بختیار دشت اصفهان بازدید به عمل آمد مدارك مالکیت و نوع بیمه ارائه 
نگردید. برابر اظهار خواهان از تاریخ 96/11/15 در توقیف مى باشــد و طبیعت موتور و گیریبگس 
ســالم، گلگیرها و درب ها خوردگى و ســاییدگى دارد تودوزى مســتعمل و نیاز به تعمیر دارد. آج 
الستیک ها در حدود 40٪ مى باشد داشــبورت ســالم ولى نیاز به  تعمیر و نصب قطعات کوچک 
دارد. با توجه به وضعیت فنى و ظاهرى موجود قیمت ایــن خودرو به مبلغ 165/000/000 ریال و 
یا شانزده میلیون و پانصد هزار تومان برآورد و اعالم مى گردد. م الف: 37732 مدیر  اجراى احکام 

مدنى دادگسترى اصفهان /12/534
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه دوازدهم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده 
کالســه 962798 له الهه ربى علیه 1- حســن زمانى اصالتا و والیتا از طرف ســوگند و احسان 
2- سوگند زمانى با والیت حســن زمانى 3- عزت محمدزاده 4- احســان زمانى با والیت حسن 
زمانى مبنى بر مطالبه مبلغ 150 عدد سکه بهار آزادى بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در تاریخ 97/2/11 ساعت 9/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید مى 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان خ اباذر، اباذر 12 پالك 19 نزد حافظ اموال 
الهه ربى مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شــرکت نمایند پیشنهاددهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و 
هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. لیست اموال مورد مزایده: یک دستگاه سوارى 
پژو 405 تیپ GLXI 405 مدل 1388 رنگ نقره اى متالیــک، داراى موتور 12488268185 
شاسى *R 317064، به شماره انتظامى 374 ل 19 ایران 13 به نام احمدرضا زمانى خوراسگانى 
در ساعت 8 مورخ 96/9/27 بازدید (خودرو در پارکینگ منزل خواهان توقیف بود) که گزارش آن 
به شــرح ذیل تقدیم مى گردد. الف: وضعیت خودرو، خودرو متوقف در پارکینگ به مدت طوالنى، 
فاقد بیمه نامه شخص ثالث، داراى الستیک هاى با آج 50 درصد وضعیت متوسط (خوب)، موتور 
خاموش، باطرى خواب، تودوزى متوسط مالحظه شــد. ارزش خودرو با توجه به وضعیت خودرو و 
مشخصات ثبت شده براى آن در شناسنامه خودرو، ارزش خودرو با توجه به ارزش خودروهاى مشابه 
در بازار خرید و فروش اتومبیل مشخص و در حال حاضر مبلغ 165/000/000 ریال یکصد و شصت 

و پنج میلیون ریال تعیین و اعالم مى گردد و این ارزش مى تواند پایه ارزش کارشناسى نیز باشد. م 
الف: 37734 منصورى مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /535 /12

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه 5 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالســه 962008ج/5 له اعظم آذر، زهرا بصیرى و علیه آقایان اصغر، محمود، اکبر، احمد بصیرى 
مبنى بر دستور فروش در تاریخ 97/02/11 ساعت 11:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش ششــدانگ ملکى با مشــخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى طرفین پرونده و اکنون در تصرف مالکانه اصحاب پرونده 
مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع  گردیده برگزار نماید طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشــتن 10  درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد 
گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: پالك ثبتى 
4786 واقع در بخش 3 ثبت اصفهان به نشانى اصفهان، خیابان ابن ســینا، کوچه شهید بصیرى، 
روبروى مسجد حجت، نبش بن بست شکوفه مراجعه و از ملک بازدید به عمل آمد ملک مزبور یک 
باب خانه مسکونى دو طبقه (طبقه همکف و زیرزمین مسکونى) و در مجموع ساختمان حدود 340 
مترمربع با قدمت بیش از 35 سال و داراى یک کنتور آب و یک کنتور گاز و دو کنتور برق مى باشد 
دیوار حیاط سمت کوچه بدون نماسازى (آجر زبره) مى باشد درب حیاط فلزى و اطراف آن (سمت 
کوچه) سیمان سفید مى باشد. کف حیاط موزاییک و دیوار حیاط و نماى ساختمان سنگ مى باشد 
راه پله داراى کف سنگ و نرده فلزى مى باشد طبقه زیرزمین مسکونى داراى 2 اتاق خواب و یک 
انبارى مى باشــد درب اتاق ها چوبى به همراه چارچوب فلزى و کف موزاییک و موکت و دیوارها 
رنگ اتاق ها فاقد کمد و درب و پنجره سمت حیاط آلومینیوم تک جداره و آشپزخانه غیر اپن و کف 
موزاییک و بدنه کاشــى و کابینت فلزى مى باشد. سیستم ســرمایش کولر آبى و گرمایش بخارى 
طبقه همکف داراى 3 اتاق خواب مى باشــد درب اتاق ها چوبى به همــراه چارچوب فلزى و کف 
موزاییک و موکت و دیوارها رنگ دو اتاق و سالن داراى کمد چوبى است و درب و پنجره هاى سمت 
حیاط آلومنیوم تک جداره آشپزخانه غیر اپن و کف موزاییک و بدنه کاشى و کابینت فلزى سیستم 
سرمایش کولر آبى و گرمایش بخارى گازى و داخل حیاط یک توالت و یک انبارى در ضلع غربى 
مى باشد. با توجه به استعالم صورت گرفته از شــهر داراى منطقه 3 در تاریخ 96/09/09 مساحت 
زمین پس از کسر عقب نشینى و گذربندى حدود 190 مترمربع خواهد بود با توجه به جمیع جهات 
فوق و کلیه عوامل تأثیرگذار و موقعیت محلى و قدمت ساختمان و مجاورت با بافت میراث قیمت 
ششدانگ پالك ثبتى فوق به میزان 4/040/000/000(چهار میلیارد و چهل میلیون) ریال تعیین 

مى گردد. م الف: 37743 مدیر  اجراى احکام حقوقى دادگسترى اصفهان /12/536

با توجه به نگاه ویــژه دولت به موضوع ســوادآموزى، 
برنامه هاى متفاوتى در حوزه ســند تحــول بنیادین و 
ریشه کن کردن بى ســوادى در اســتان اصفهان انجام 
شــده و این اســتان یکى از اســتان هاى برتر کشور در 
زمینه سوادآموزى اســت که موفقیت هاى آن در حوزه 
سوادآموزى، به واسطه همکارى دو جانبه میان آموزش 
و پرورش و دستگاه هاى دیگر  حاصل شده و در قالب 40 

تفاهم نامه به امضا رسیده است.
مطابق سرشمارى سال 1395، از مجموع چهار میلیون 
و 900 هزار نفر جمعیت اســتان اصفهان در گروه سنى 
10 تا 49 ســال، حدود دو میلیون و 700 هزار نفر باسواد 
بوده اند که درصد باســوادى به رقم 96/9درصد رسیده 
است و در این میان، وضعیت سوادآموزى در گروه سنى 10 
تا 49 سال، در مناطق شهرى، 96/5 درصد و این رقم در 

مناطق روستایى 89/4 درصد جمعیت است.
بهمن امید قائمى، معاون نهضت ســوادآموزى اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: اکنون جامعه 
هدف سواد آموزى، گروه سنى 10 تا 49 سال است و استان 
اصفهان جزء پنج استان برتر باسواد کشور است که درصد 
باسوادى مردان، 96 و زنان 93 درصد است و با توجه به 
میانگین 97 درصدى ســواد در کشور، استان اصفهان از 

سطح سواد باالیى برخوردار است. 
وى با بیان اینکه یکى از بهترین شــاخصه هاى ارزیابى 
کشورها، میزان سواد آن کشور است، ادامه داد: چنانچه 
بخواهیم آسیب هاى اجتماعى را در یک جامعه بررسى 
کنیم، اولین مورد، بررسى سواد رسانه اى آن جامعه است، 
چراکه مطرح شدن آسیب ها در مسائل اجتماعى، به میزان 

باسوادى و دانایى جامعه بستگى دارد.
وى با اشاره به آمار بى سوادان استان، تصریح کرد: طبق 
سرشمارى سال96 و بر اســاس آمارهایى که از سامانه 
سوادآموزى کشور گرفته شده است، در استان 103 هزار 

بى سواد در گروه سنى 10 تا 49 سال وجود دارند.
معاون نهضت ســوادآموزى آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان افزود: مشارکت بین بخشى میان دستگاه ها و 
اداراتى مانند ندامتگاه ها، کمیته امداد و بهزیستى، یکى از 
اقداماتى است که براى تحت پوشش قراردادن بى سوادان 

در استان انجام شده است.
■■■ 

وى با بیان اینکه کودکان کار، از تحصیل و سوادآموزى 

رها مى شــوند، گفت: با توجه به اینکه کــودکان کار با 
میانگین ســنى 10 تــا 20 ســال، درگیر مشــکالت 
اقتصادى هســتند و بــا رهاکردن مدرســه، بــه کار 
مشغول مى شوند، بر این اســاس، این گروه از کودکان 
کار نیز به عنوان جامعه هدف ســواد آموزى به شــمار 

مى روند.
امید قائمى خاطرنشان کرد: به منظور سوادآموزى کودکان 
کار و با توجه به اینکه این کــودکان در طول روز به کار 
مشغول هستند، ساعت هاى تشکیل کالس را در اختیار 
این افراد قرار داده ایم تا هر ســاعتى که مــى توانند در 
کالس حضور یافته و به سوادآموزى بپردازند و از تحصیل 

باز نمانند.
■■■ 

معاون نهضت ســوادآموزى آموزش و پرورش اســتان 

با بیان اینکه مطابق اعالم ســازمان جهانى یونســکو، 
امروزه سواد عاطفى، ارتباطى، مالى، رسانه اى، تربیتى و 
رایانه اى، سواد رسانه اى یک کشور محسوب مى شود، 
خاطرنشان کرد: در سطح استان نیز برگزارى دوره هاى 
آموزشــى مختلف در زمینه تولید محتواى الکترونیکى 
و نحوه استفاده از گوشــى و تبلت، بحث و تبادل نظر در 
خصوص طرح پرسش مهر، طرح ستاد نماز، سوادآموزى 
اولیاى بى سواد، خواندن با خانواده، حلقه هاى کتابخوانى، 
طرح آموزش رســانه اى، آموزش زندانیــان و آموزش 
مقدماتى رایانه، ازجمله اقدامــات مهم در زمینه رفع بى 
سوادى گروه سنى 10 تا 49 در مناطق مختلف استان بوده

 است.
وى بیان داشــت: یکى از مهمتریــن اقدامات آموزش 
و پرورش اســتان اصفهــان در بخش ســوادآموزى، 

تاســیس مراکز یادگیرِى محلى اســت کــه عالوه بر 
سوادآموزى، مهارت هاى متفاوتى را به سوادآموزان ارایه

 مى کند.
وى با اشــاره به راه اندازى 12 مرکــز یادگیرى محلى 
در شهرســتان هاى پیربکــران، مبارکــه، فالورجان، 
ســمیرم، دهاقان، خوانســار، خمینى شــهر، اردستان، 
زواره و جرقویه افزود: عالوه بر ایــن مراکز، زمینه هاى 
آموزش مهارت هاى حرفه اى و ایجــاد کارآفرینى نیز 
براى ســوادآموزان فراهم شــده و آموزش مهارت هاى 
زندگــى، حقوق شــهروندى، مهارت هــاى اجتماعى، 
اقتصادى، سیاســى و تربیتى نیز براى ســوادآموزان در 
نظر گرفته شــده اســت که ایــن آموزش هــا، انگیزه 
ســوادآموزان را بــراى حضــور در کالس افزایــش 

مى دهد.

اختالف اندك میزان بى ســوادى زنان و 
مردان در استان

عزیزا... قائدى، مدیر اداره آموزش و دوره هاى سوادآموزى 
استان اصفهان نیز اظهار داشت: در اســتان به دو دلیل 
مهاجرپذیرى و حضــور دانش آموزانى که ترك تحصیل 
مى کنند،  بى ســوادى وجود دارد و میزان بى سوادى در 
نواحــى 4،5 و6 اصفهان و همچنین شهرســتان هاى 

فالورجان، خمینى شهر و نجف آباد باالتر است.
 وى تصریح کرد: ترغیب به سوادآموزى در استان اصفهان 
همواره امرى بسیار مهم بوده که خوشبختانه فاصله میزان 
بى سوادى مردان و زنان اســتان بسیار کم است، ضمن 
اینکه شیوه آموزش به صورت خودآموز، فرد به فرد و روش 
کالسى صورت مى گیرد و تقریبا میزان باسوادى مردان 

و زنان برابر شده است.

برگزارى کالس هاى آموزشى ویژه کودکان کار

در سطح استان 
برگزارى دوره هاى 

آموزشى مختلف در زمینه 
تولید محتواى الکترونیکى 

و نحوه استفاده از 
گوشى و تبلت، بحث و 
تبادل نظر در خصوص 
طرح پرسش مهر، طرح 
ستاد نماز، سوادآموزى 
اولیاى بى سواد، خواندن 

با خانواده، حلقه هاى 
کتابخوانى، طرح آموزش 

رسانه اى، آموزش 
زندانیان و آموزش 

مقدماتى رایانه، ازجمله 
اقدامات مهم در زمینه 
رفع بى سوادى است

مدیرعامــل شــرکت ســهامى ذوب آهــن اصفهــان 
از احتمــال خصوصــى ســازى ذوب آهــن در ســال 
جدیــد خبــر داد و گفــت: ایــن خصوصــى ســازى، تغییر 
و تحــوالت مثبتــى در ذوب آهــن ایجــاد خواهــد 

کرد.
احمدصادقى بزرگترین رمز موفقیت ذوب آهن اصفهان را روحیه 
همدلى کارکنان و مدیران این شرکت خواند و افزود: ذوب آهن 
سال گذشته با افزایش کیفیت، تنوع تولید توانست به سوددهى 

برسد.
وى تصریح کرد: ذوب آهن اصفهان ســال گذشته از مرز زیان 
عبور کرد، به سوددهى رسید و توانســت رکورد صادرات را در 

طول تاریخ ذوب آهن بشکند.
مدیرعامل شــرکت ســهامى ذوب آهــن اصفهان بــا بیان 
اینکــه صــادرات ذوب آهــن از ســال 70 که رکــورد یک 
میلیون و 70 هزار ُتن را داشــت، سال گذشــته از یک میلیون 
100 هــزار ُتن فراتر رفــت، گفت: دیگر موفقیت هاى ســال 
گذشــته این شــرکت، تولید ریل ملى، تولیــد تیرآهن هاى 
بال پهن و موفقیت هــاى حاصله در طرح هــاى PCI   و... 
و. بــود کــه در ســال جدیــد تولیــد را افزایــش خواهیم

 داد.
وى خاطرنشان کرد: روى کاغذ، تولید دو میلیون و 550 هزار تن 
شمش پیش بینى شده که انتظار مى رود ظرفیت تولید شرکت 

که دو میلیون و 680 هزار ُتن در فوالدســازى اســت، حاصل 
شود.

■■■ 
صادقــى اظهارداشــت: ذوب آهــن در خصــوص قیمــت 
فروش چــدن مشــکلى نــدارد و قیمــت ها مطلوب شــده 

است.
 وى با بیان اینکه مجمــع ذوب آهن با افزایــش ظرفیت این 
شــرکت موافقت کرده اســت، به اهمیت و ضــرورت صرفه 
جویى در مصرف آب اشاره و تاکید کرد: باید در سطح کارخانه 
بــراى جلوگیــرى از هدر رفــت حتى یک قطــره آب تالش 

کنیم.

  احتمال 
خصوصى سازى
 ذوب آهن در
 سال جدید


