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غذا هاى ممنوعه در دوران باردارىاحتمال مهاجرت حیوانات از زیست بوم اصفهانسارا و نیکا چگونه سر از «پایتخت» درآوردند؟ آیت ا... مکارم : تغییر ناگهانى قیمت ارز،  نشانه توطئه است شرط عجیب پدر اهورا! سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

آغاز احداث نیروگاه خورشیدى شناور بر آب
 در اصفهان 

برانکو هم در آرزوى سپاهانى قدرتمند است!

جنایت تکان دهنده در مبارکـه
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برگزارى  جلسه مهم آبى 
در مجلس

همه پول الزم شده اند!

با نیروى مازاد در 
شهردارى مواجه هستیم 
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«پایتخت»و
 این همه حاشیه؛ 

چــرا؟!

3

عملیات ساخت نخســتین نیروگاه خورشیدى شناور بر آب یک 
مگاواتى با حضور اســتاندار اصفهان در نیروگاه شــهید محمد 

منتظرى آغاز شد.

پنجمیــن فصــل از ســریال «پایتخــت» را مى توان 
ُپرحاشــیه ترین فصل این سریال دانســت؛ جدل هاى 
سیاسى، اعتراض  برخى از بازیگران به سانسور بخش هایى 
از این سریال، ایفاى نقش منشى رئیس شبکه تلویزیونى 
«جم»، طرح مســائل جنگى در یک سریال نوروزى 
و انتقاد از آســیب هاى احتمالى به کارخانه سیمان 
شهررى با پیشینه  تاریخى صد ساله از جمله مواردى 
است که این ســریال نوروزى را در این مدت به یکى از 

موضوعات اصلى شبکه هاى اجتماعى و ...
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«بهشت»؛ خیلى دور، خیلى نزدیک«بهشت»؛ خیلى دور، خیلى نزدیک
به رغم تکذیب استاندار اصفهان،  محسن مهرعلیزاده همچنان یکى از نامزدهاى اصلى شهردارى تهران استبه رغم تکذیب استاندار اصفهان،  محسن مهرعلیزاده همچنان یکى از نامزدهاى اصلى شهردارى تهران است

9

جانشین رئیس پلیس اصفهان مى گوید عامل کشتار خونین روز دوشنبه، در کرمان به دام افتاده است

بیژن امکانیان 
بازیگر سریال
 ماه رمضان
 شــد

طوفان سبز در اهوازطوفان سبز در اهواز

 از کابوس فانوس رها شو!
هر چند ســپاهانى هاچندان بازى هاى آسانى ندارند اما احتمال ســقوط شان طبیعتًا کمتر از 
تیم هاى پایین تر از خودشان اســت اما همین که ما مى خواهیم آنها را در این گزارش  هنوز 
در بین کاندیداهاى ســقوط قلمداد کنیم برایمان آزار دهنده است و امیدواریم هر چه زودتر از 
کابوس فانوس به دستى رها شوند.رقابت براى ماندگارى مثل رقابت براى نایب قهرمانى در 

حساس ترین شرایط ممکن قرار دارد.
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روز جمعه خیالمان را اندکى راحت کن

امور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 

آگهى  مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه هاى زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) واگذار 
نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است. مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/01/22 مى باشد. 

آخرین مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1397/01/29 
آخرین مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز یکشنبه تاریخ 1397/02/09 

زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه تاریخ 1397/02/10 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، 

شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان و تلفن 0311570 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021 

دفتر ثبت نام  در تهران: 88969737 و 85193768- 021 و دفتر ثبت نام در اصفهان: 5- 03132645870 (داخلى 3299) 
هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

موضوع مناقصه: اجراى کلیه امور نقلیه شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان (شماره 200971281000001 در سامانه ستاد) (تجدید) 
مبلغ برآورد اولیه: 7/772/309/196 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح غیرعمرانى) 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 388/616/000 ریال 
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: گواهى صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 

مدت اجرا: 12 ماه 
موضوع مناقصه: اجراى کلیه امور خدماتى در دفتر مرکزى شرکت و شهرك ها و نواحى صنعتى استان اصفهان (شماره 200971281000002 در سامانه ستاد) (تجدید) 

مبلغ برآورد اولیه: 21/704/422/432 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح غیرعمرانى) 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1/085/222/000 ریال 

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: گواهى صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى. 
مدت اجرا: 12 ماه 

نوبت 
دوم

جواد ن صرى- شهردار فالورجان

آگهى فراخوان
دفتر سرمایه گذارى و مشارکت هاى شهردارى فالورجان در نظر دارد 
درخصوص نصب تلویزیون شهرى جهت تبلیغات از طریق مشارکت 
اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شــرایط دعوت مى شود جهت 
ارائه پیشنهادات خود و آگاهى از شرایط مشارکت حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/02/01 به دفتر امور سرمایه گذارى و 

مشارکت هاى شهردارى مراجعه نمایند.
ضمنًا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37430019- 031 

تماس حاصل نمایند.

نوبت 
دوم

فرا رسیدن سالروز شهادت امام موسى کاظم(ع) را تسلیت و عید مبعث را تبریک مى گوییم 

سیروس مقدم توضیح مى دهد

رمضان ماه رمضان ضانماه اه
دش شــد ش

www.nesf
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دوئل فوالد خوزستان- ذوب آهن 
در هفته بیست و هشتم
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رئیس مجلس شوراى اســالمى در ابتداى جلسه علنى 
دیروز مجلس تصریح کرد: از ساعت 8 صبح جلسه بسیار 
مهمى درباره مشــکالت آب کشور داشتیم که حدود دو 
ساعت و نیم به طول انجامید. على الریجانى با اشاره به 
حضور وزراى نیرو و جهاد کشاورزى در نشست غیرعلنى 
مجلس افزود: با توجه به گرم شدن هوا و سیر نزولى بارش 
باران باید تصمیمات مهمى از نظر استفاده بهینه آب در 

بخش هاى کشاورزى و صنعت گرفته شود.
بهروز نعمتى، ســخنگوى هیئت رئیســه مجلس هم 
در بیان جزئیات این جلسه از تشــکیل کمیته اى براى 
حل مشکالت آب به ریاســت جهانگیرى در دولت و با 

حضور فعال کمیسیون هاى کشــاورزى، انرژى و مرکز 
پژوهش هاى مجلس خبر داد. نماینده مردم تهران افزود: 
در جلسه غیرعلنى مجلس گزارش هاى قابل قبولى به 
ویژه از ســوى مرکز پژوهش هاى مجلس در خصوص 

مشکالت آب در 20 سال اخیر ارائه شد.
نعمتى گفت: هیچ آمــار و رقمى در خصــوص میزان 
شهرهاى کم آب کشور در جلسه مطرح نشد. همچنین 
مسئله بهره بردارى بهینه از منابع آبى نیز موضوع بسیار 
مهمى است زیرا مدیریت الزم در بحث تنظیم و توزیع 
آب در کشور وجود ندارد بنابراین، این موضوع به طور حتم 

در دستور کمیته قرار گرفته است.

آیت ا... ناصر مکارم شیرازى صبح دیروز در درس خارج 
فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به 
وقوع حوادثى در این چند روز درباره مسئله ارز و مسائل 
اقتصادى اظهار کرد: قیمت ارز به صورت غیرمنتظره هر 
ساعت تغییر پیدا کرد که نشان داد توطئه جدیدى در کار 
است؛ بر اساس موازین اقتصادى ممکن نیست ساعت 
به ساعت قیمت ارز افزایش یابد. وى بیان کرد: منافقان 
داخلى با کمک اربابان خارجى آنها دست به دست هم 
دادند تا کشور را به آشوب بکشند و اقتصاد مملکت را فلج 
کنند، بنده با صراحت اعالم مى کنم در این شرایط باید با 

قاطعیت با مفسدان اقتصادى برخورد کرد.

وى با اشــاره به نکاتى در این زمینه گفــت: چند نفر از 
مهره هاى اصلى دالالن ارزى که ســعى دارند از این 
طریق کشور را به آشــوب بکشــند با رعایت موازین 
اسالمى به عنوان مفســد فى االرض محاکمه و اعدام 
شوند تا دیگران نیز حساب خود را بدانند و بفهمند مسئله 

جدى است.
این مرجع تقلید عنوان کرد: فروختن ارز به افراد عادى 
که پولشان را از بانک ها بیرون مى کشند و دالر مى خرند 
و ذخیــره مى کنند چه معنــا دارد؟ ارز باید به کســانى 
فروخته شــود که کار اقتصــادى و واردات و صادرات 

دارند.

برگزارى  جلسه مهم آبى 
در مجلس

آیت ا... مکارم : تغییر ناگهانى 
قیمت ارز،  نشانه توطئه است

«بشار اسد» در تهران است؟
  ایلنا| یک منبع مسـئول گزارش هاى رسانه اى 
درباره سفر رئیس جمهورى سوریه و خانواده اش به ایران 
را رد کرده است. این منبع به خبرگزارى «اسپوتنیک» 
روسیه گفت: «این گزارش ها کامًال بى اساس هستند.» 
شـایعه فرار «بشـار اسـد» به تهران همزمان با تقویت 
حمله نظامى احتمالى آمریکا به سوریه مطرح شده است.

ادامه فتنه 96
  ایلنا| سـعید لیالز، فعال سیاسى اصالح طلب و 
اقتصاددان حامى دولت گفت: تالطم کنونى در قیمت 
دالر ادامه فتنه 96 است؛ آن گروه هایى که درون نظام 
جمهورى اسـالمى به دنبـال رقابت براى رسـیدن به 
سطوح عالى نظام هستند، یا دنبال رقابت براى تسویه 
حساب سیاسى هستند مثل آقاى احمدى نژاد، یا دنبال 
تضعیف دولت هسـتند مثل بخش هایـى از قدرت که 
در شـهر مشهد تشـکیالتى دارند. در هشـت سال بین 
سـال هاى 84 تا 92 نیز این گروه ها چنان منابع ارزى و 
ریالى هنگفت و شگفت آورى براى خود دست و پا کردند 
که اگر بخواهند مى توانند در بازار ارز تالطم ایجاد کنند.

به شورا نمى روم مگر...
دیروز مهلت شش ماهه قانون    اعتماد آنالین |
شوراها که مى گوید شرکت نکردن در جلسات شورا  نباید 
بیش از شش ماه به طول بیانجامد به پایان رسید اما هنوز 
تکلیف سپنتا نیکنام،  عضو زرتشتى شوراى شهر یزد که 
حضورش در جلسات شورا تعلیق شده، مشخص نشده 
است. منتخب مردم یزد با اشـاره به پیگیرى هاى على 
شمخانى براى لغو حکم دیوان عدالت ادارى گفت:  اگر 
صرفاً قرار است بدون تعیین تکلیف قانون و با لغو حکم 
دیوان عدالت ادارى فقط مشکل شخصى من حل شود 
و مشکل کل اقلیت ها براى دوره هاى بعدى باقى بماند، 

بنده در جلسات شورا شرکت نمى کنم.

درآمد نجومى دولت از دالر  
  تسنیم| اعالم تصمیم پیش بینى نشــده 
دولت بــراى تک نرخى کردن ارز بــا قیمت 4200 
تومان، تمامى محاســبات بودجه اى را تغییر داد. بر 
اســاس الیحه بودجه و همچنیــن قانون مصوب 
مجلس نرخ فروش ارزهــاى نفتى به بانک مرکزى 
3500 تومان در نظر گرفته شــده اســت، در واقع با 
افزایش قیمت دالر رقــم کل بودجه و موارد مرتبط 
با اقتصــاد مردم و دولتى جابه جا مى شــود. اختالف 
700تومانى نــرخ تبدیل ارزهاى نفتــى بودجه 97 
منجر به افزایش درآمد 17/5هــزار میلیارد تومانى 

دولت خواهد شد.

این شخص کیست؟
  میزان | عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شوراى اسالمى تصریح کرد: درحال حاضر شخصى با در 
اختیار داشتن دو سایت، قیمت دالر را تعیین مى کند. نادر 
قاضى پور اظهار داشت: این شخص مى کوشد با انتشار 
عکس دالر در دو سایت خود واعالم باال و پایین شدن 
رقم آن عنـوان کند که دالر به چه قیمتى معامله شـده 
است تا از این طریق در بازار ارز اختالل ایجاد کند. وى 
گفت: سئوال ما این است که این شخص کیست و پس 

از شناسایى باید از فعالیت او جلوگیرى کرد.

اولش دیدیم بد است
بعدش دیدیم خوب است!

روزنامه «کیهان» به انتقادهایى     خبر آنالین |
که از رفتار متناقضش در باره سـریال «پایتخت» شده 
است واکنش نشان داد. این روزنامه نوشت: کیهان بدون 
هیچ تعارفى، نسبت به مسیر اشتباه سریال «پایتخت5» 
در قسـمت هاى ابتدایـى و میانى این سـریال، ازجمله 
تبلیغ گردشگرى ترکیه و استفاده از عوامل یک شبکه 
ماهواره اى معاند، سبک زندگى مغایر با فرهنگ ایرانى 
و اسـالمى و... هشـدار داده بود. اما قسمت هاى پایانى 
این سـریال، ضمن عبور از آن فضا و نزدیک شـدن به 
کمدى سالم، به بخشـى از واقعیت هاى سال هاى اخیر 
منطقه نیز پرداخته بود...که این موضوع، قابل ستایش

 است. 

خبرخوان
تنها مهمان دختر 

بین 10 پسر 
ساعت 9 شامگاه ســه شنبه 21   روز نو|
فروردین ماه امسال مأموران کالنترى 13 قدس 
در آبادان درجریان یک مهمانى شبانه در خیابان 
طیب قرار گرفتند و با حضور در محل از برگزارى 
مهمانى شــبانه اطمینان پیــدا کردند و پس از 
هماهنگى با مقام قضائى عملیات دســتگیرى 
آغاز شد. آنها با حضور در خانه اى که پارتى شبانه 
برگزار شده بود، ده پسر و یک دختر به نام«زهرا 
»را که در حالت عادى نبودند دستگیر کردند. تیم 
پلیســى در تحقیقات از اهالى محل شنیدند که 
تعداد دختر و پسرهایى که در این مهمانى شبانه 
حضور داشتند بیشتر از این بوده و قبل از رسیدن 
مأموران با اطالع از لو رفتن مهمانى شان پا به 

فرار گذاشته اند.

خطر شیوع وبا و سالک 
دکتر علیرضا رئیســى، معاون    ایسنا|
بهداشت وزیر بهداشت با اشــاره به آغاز فصل 
گرما و نگرانى از بروز برخى بیمارى ها در مناطق 
زلزله زده کرمانشــاه، اظهار کرد: دماى هوا در 
سرپل ذهاب در فصل گرما به بیش از 40 درجه 
افزایش پیدا مى کند؛ به همین دلیل از شــیوع 
بیمارى وبا و سالک در این مناطق بسیار نگران 

هستیم. 

رشد بازدید از تخت جمشید
  ایلنا| مدیر پایگاه میــراث جهانى تخت 
جمشید گفت: تخت جمشید 16 درصد، پاسارگاد 
حدود 46 درصد و نقش رستم 13 درصد نسبت به 
سال گذشته افزایش تعداد بازدیدکننده  داشته اند 
که در حال حاضر درآمد حاصل از فروش بلیت ها 

همه به خزانه دولت واریز مى شود.

توقیف 1000 میلیارد تومان 
خودرو 

ســردار عزیزا... ملکى، رئیس    میزان |
پلیس اســتان هرمزگان با اعالم خبر کشــف 
بزرگ ترین محموله خودروهاى قاچاق،گفت: 
مأموران پلیس آگاهى و امنیت این اســتان در 
جریان ورود قاچاق خودروهاى لوکس خارجى 
به اســتان و بندرعباس قرار گرفتند و سرانجام 
424 دســتگاه خودرو خارجــى از جمله تویوتا 
هیبریدى و انواع رنو کشــف شد.  رئیس پلیس 
هرمزگان ارزش ریالــى این خودروها را 1250 

میلیارد ریال اعالم کرد.

 استخدام در ابهام
  فارس| ناصر ســلیمان زاده، سرپرست 
اداره کل امــور ادارى آموزش و پرورش با بیان 
اینکه سازمان ادارى و اســتخدامى سر اعتبار 
اســتخدام آموزش و پرورش یک مقدار بحث 
دارد، گفت: در تالش هســتیم تــا این هفته یا 
هفته آینده این سازمان را قانع کنیم که اعتبار را 
پیش بینى کردیم. اکنون همه چیز آماده است و 
تنها کافى است که سازمان ادارى و استخدامى، 
موافقت خود را اعالم کند تا سازمان سنجش، 

اطالعیه استخدام را منتشر کند.

تراشیدن اجبارى به بهانه 
رعایت بهداشت 

چند روز قبل به اجبار مدیر یکى    ایسنا|
از مدارس دبستان پسرانه  یزد، موى سر تعدادى 
از دانش آموزانش تراشیده شده بود که به دنبال 
این اقدام خانواده هاى این دانش آموزان به آن 
اعتراض کردند. مدیــر کل آموزش و پرورش 
استان یزد از پیگیرى و رســیدگى ویژه به این 
موضوع خبر داد و گفت: مدیر این دبستان برکنار 
شده است . مدیر این مدرسه بارها به دلیل عدم 
رعایت نکات بهداشتى  به ویژه موى سر به آنها 

تذکر داده بود.

در حالى که رؤساى جمهورى سه کشور ایران، ترکیه و 
روسیه روز 4 آوریل در آنکارا گردهم آمدند تا درباره آینده 
سوریه به بحث و گفتگو بنشینند، ارزش پول ملى هر سه 
کشور پس از این نشست رو به  نزول رفت و این شائبه را 
تقویت کرد که آیا یک جنگ اقتصادى علیه هر سه کشور 

در حال اجراست؟
دیروز چهارشــنبه ارزش لیر ترکیه بار دیگــر در افتى 
تاریخى به حدود 4/14 لیر در برابر هر دالر آمریکا رسید 
که پایین ترین رقم از زمان حذف 6 صفر از لیر ترکیه بوده 
است. روبل روســى نیز حدود 10 درصد از ارزش خود را 
از دست داد و ریال ایران با بیشترین نزول، 11/2 درصد 

افت ارزش یافت.  
همین اتفاق درســت پس از نخستین نشست سه جانبه 
سران روسیه، ترکیه و ایران در نوامبر 2017 در سوچى 
روسیه نیز روى داد. همزمانى این نزول در دو نشست سه 
جانبه سران سه کشور درباره بحران سوریه شائبه اتفاقى 

نبودن را به پیش مى کشد.
آیا این سه کشور که در سال گذشته مواضع خود را درباره 
بحران سوریه به یکدیگر نزدیک کرده و در برابر آمریکا 
و اروپا و رژیم صهیونیستى و نیز برخى کشورهاى عربى 
منطقه جبهه گیــرى کرده اند با یــک جنگ اقتصادى 

مواجه شده اند؟

مطابق معمول سال هاى گذشته، نرخ ارز در ابتداى هر 
ســال روندى نزولى به خود مى گرفت، اما در سال 97 
شرایط متفاوت و عجیبى در کشور رقم خورد تا جایى که 
دالر از مرز 6000 تومان عبور کرد. این شرایط در حالى 
رقم خورد که سازمان هدفمندى یارانه ها اعالم کرده 26 
فروردین امسال و در هشتاد و ششمین مرحله به ازاى هر 
یارانه بگیر 45 هزار و 500 تومان واریز مى کند، اما امروز 
شرایط اقتصادى مردم متفاوت با نخستین دوره پرداخت 

یارانه نقدى است.
در نخستین مرحله پرداخت یارانه نقدى، دولت در آذر ماه 
1389 که نرخ دالر حدود 1085 تومان بود به هر یارانه 

بگیر حدود 41/9 دالر پرداخت کرد.
با توجه به شرایط اقتصادى امروز و افزایش نرخ دالر، در 
صورتى که دولت بتواند در سیاست دستورى خود، دالر را 
با نرخ 4200 تومان به خریداران عرضه کند، دولت به هر 

یارانه بگیر معادل 10/8دالر پرداخت مى کند. 

بعد از پست اینستاگرامى على مطهرى در انتقاد از دادستان 
کل کشور که چرا در روند استعفاى نجفى از شهردارى تهران 
دخالت کرده است، دیروز نماینده شــاهین شهر در اخطار 
قانون اساسى در جلســه علنى مجلس، گفت که استعفاى 
نجفى به جلســه اى محرمانه در ســعدآباد تهران مربوط 
بوده است. حســینعلى حاجى دلیگانى  با اشاره به حواشى 
استعفاى نجفى از شــهردارى تهران گفت:  اخیرا نکاتى در 
خصوص تعیین تکلیف شــهردار تهران گفته مى شود که 
مثال حاکمیت نخواسته. چرا اینگونه مى گویید؟ اینها عدم 
شفاف سازى است. بررسى کنند در نشستى که پنجشنبه 
گذشته در سعدآباد برگزار شده چه کسانى حضور داشتند و 
چه تصمیماتى گرفته شده است؟ و چرا خط و نشان کشیدند 

براى شوراى شهر تهران و شهردار تهران که چه کسى باید 
استعفا دهد و چه کسى باید شهردار شود. آنها تعیین تکلیف 
کردند و بعد برعهده دادستان مى گذارند که دادستان دخالت 
کرده اســت. این چنین نبوده و در آن جلسه تعیین تکلیف 

شده است.
على مطهرى، که اداره جلســه مجلس را برعهده داشت 
در پاسخ به اخطار حاجى دلیگانى گفت: آنچه که در پشت 
پرده بوده و ما اطالع نداریم بحث دیگرى است، ولى اینکه 
خود دادستان مستقیماً شوراى شهر تهران را تهدید مى کند 
که شما نباید به بقاى شهردار راى مى دادید و شهردار باید 
دوباره استعفا دهد کار درستى نبود. این موضوع ارتباطى با 

ایشان نداشت. 

 خبرگزارى «میزان» که از رسانه هاى رسمى قوه قضائیه 
به حساب مى آید، دیروز در گزارشى مفصل و نادر، وارد 
حوزه ورزش شــد و پرونده محمد تقوى، دفاع ســابق 
استقالل که مدتى با شبکه بى بى سى همکارى مى کرد 
و در فصل جارى هم به ایران آمد و در تیم پدیده مسئولیت 
گرفت را زیر ذره بین برد. میزان، محمد تقوى را «مستخدم 
جدید شبه رسانه بى بى سى فارسى» و از جمله «طیفى 
از افراد وطن فروشى» قلمداد کرد که «نیازمند دریافت 
مستمرى از محافل ضدانقالب خارج نشین هستند». این 
خبرگزارى آنگاه به تندى از دستگاه هاى نظارتى ایران 
هم انتقاد کرد که چرا به «این فرد» که به نوشــته میزان 

«با به راه انداختن دعوا، ضمن دریافت مبالغ چشمگیر، از 
تیم پدیده مشهد جدا شد و به دوستان و هم پالگانش در 

انگلیس پیوست» اجازه فعالیت داده اند.
خبرگزارى رســمى قوه قضائیه نوشــت: «در این میان 
ســئوالى مطرح اســت و آن اینکه چنین فــردى که از 
فیلتر هاى بى بى ســى به عنوان یک دستگاه امنیتى به 
ظاهر رســانه اى، عبور مى کند و مورد تأیید گردانندگان 
دســتگاه امنیتى – تبلیغاتى بى بى ســى فارســى قرار 
مى گیرد، بر چه مبنایى با یک تیم فوتبال داخلى قرارداد 
منعقد مى کند؟ نکته قابل ذکر آن است که مشارکت محمد 
تقوى با شبه رسانه معاند بى بى سى، از نوع پنهان نبود و 

وى به آشکارترین شکل ممکن به عنوان کارشناس در 
برنامه هاى این به ظاهر رسانه، شرکت مى کرد و مطالب 
کذب و تحریف شده اى را مطابق با میل گردانندگان بى 
بى سى علیه کشورمان مطرح مى کرد. قطعاً در این قضیه، 
دستگاه هاى مسئول و رسانه ها باید واکنش مناسب نشان 
مى دادند و به این موضوع حساس بودند که چطور یک فرد 
با سابقه همکارى با یک دستگاه امنیتى – تبلیغاتى معاند، 
ســر از یک تیم فوتبالى داخلى درمى آورد و ضمن عقد 
قرارداد و دریافت پول قابل مالحظه، پس از چندى با به 
راه انداختن دعوا، از این تیم جدا مى شود و مجدداً به هم 

قطاران انگلیس نشینش ملحق مى شود؟»

 در جلسه علنى روز سه شنبه مجلس شوراى اسالمى که 
به بررسى شرایط نابسامان بازار ارز اختصاص داشت و از 
رئیس کل بانک مرکزى دعوت شده بود تا به نمایندگان 
گزارش دهد، برخى نمایندگان به یکبــاره با هجوم به 
تریبونى که ولى ا... سیف در حال ســخنرانى از آن بود، 
براى دقایقى نظم جلسه را برهم زدند. امیر خجسته یکى 
از همین نمایندگان بود که در صحنه این درگیرى حضور 
داشت. او در گفتگو با خبرآنالین  شرکت کرده که بخشى 

از این گفتگو را مى خوانید.
هجمه دســته جمعى نمایندگان به 
تریبون ناطق آن هم نماینده دولت 
در صحن علنى مجلس، اتفاق نادرى 
است. شما هم یکى از این نمایندگان 
بودیــد. در ایــن مــورد توضیح 

مى دهید؟
این کار ما، حمله نبود. حرکتى که ســه شــنبه از سوى 
نمایندگان صورت گرفت، القاى حس مردم نســبت به 
رئیس بانک مرکزى بود که همه چیــز را رها کرده و به 

بازى گرفته است.
حرف شما چه بود؟

ما مى گفتیم که آقا شــما بروید! براى چه آمدید؟ دوره 
قبل هم آمدید و صحبت کردیدولى عمل نکردید. مگر 
شما مسئول بانک مرکزى نیستید؟ مگر ارز زیر نظر شما 
نیست؟ چطور ارز رها شده و به این قیمت در بازار رسیده 
و شما عکس العملى نشان نمى دهید؟ یک بار بگیر و ببند 
مى کنید و بعد هم بحث را رها مــى کنید؟ مردم نگران 
هستند. آنها عصبانى هســتند. مجلس هم تحت فشار 
مردم است.  مى گویند این چه مجلسى است که خاصیت 
ندارد، چه مجلسى است که نمى تواند از قدرت نظارتى 
خود استفاده کند و با این بى سروسامانى در بازار ارز مقابله 
کند. ما مى گوییم که آقاى ســیف و یا وزیر اقتصاد اگر 
مى توانند بمانند، مدیریت کنند و این وضعیت را جمع کنند 
و مردم را از نگرانى دربیاورند. االن قیمت اجناس دو برابر 
شده است. کسى که دو میلیون حقوق داشته، امروز ارزش 

آن به یک میلیون رسیده است. چرا باید اینگونه باشد؟ اگر 
این حس از سوى نمایندگان نشان داده نمى شد، مردم 

حرصشان را در خیابان نشان مى دادند.
یعنى شــما معتقدید که این اقدام 
شــما جلوى اعتراضات دیگر مردم 

را مى گیرد؟
بله؛ اعتــراض ما به حضور ســیف در مجلس به همین 
دلیل بود. به او گفتیم شــما که به حــرف هایتان عمل 
نمى کنید، ما را سر کار گذاشتید، االن براى چه آمدید؟ 

قیمــت اجناس همه باال رفته چه کســى مــى خواهد 
جواب بدهد؟ یک نفر باید در این کشــور جواب بدهد. 
چه کســى؟ رئیس بانک مرکزى باید پاســخگو باشد. 
اما ما در او بــى عرضگى دیدیم. خاصیــت و کارآمدى 
را در او ندیدیم. بــه او گفتیم وقت مــردم را نگیر و رها

 کن.
شما خواهان آمدن آقاى روحانى به 

مجلس هستید؟
بله، قبًال یک بار آقاى سیف به مجلس آمده بود. براى چه 

دوباره آمد که وقت مردم را بگیرد؟ ما به او حمله نکردیم. 
اگر ما عکس العمل نشان ندهیم، بعداً مردم در خیابان به 

آن عکس العمل نشان مى دهند. 
نمایندگان معترض به آقاى سیف، از 
چه طیف سیاسى در مجلس بودند؟

از همه طیف ها بودند. هم اصولگرا و هم اصالح طلب. 
هرکسى که احســاس مردم را درك کرد، معترض بود. 
حاال برخى مى گفتند حرف هاى خود را بزند و برخى هم 

مى گفتند نه، حرف هاى او بس است.

روایت یک نماینده مجلس از جنجال هاى روز سه شنبه مجلس:

در رئیس بانک مرکزى بى عرضگى مى بینیم

حمله خبرگزارى قوه قضائیه به بازیکن سابق استقالل

هر ایرانى چند دالر یارانه مى گیرد؟جنگ اقتصادى یا حادثه اتفاقى؟ 

ماجراى جلسه سعدآباد
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سارا و نیکا فرقانى اصل دو خواهر بازیگر که با سریال «پایتخت» به شهرت رسیدند، در سوئد 
زندگى مى کنند؛ اما ناگفته هاى دیگرى هم درباره شان هست که در این گزارش به برخى 

از آنها اشاره مى شود.
سارا و نیکا فرقانى اصل، متولد 8 مرداد 1383 در تهران هستند. این دو خواهر بازیگر که با 
سریال «پایتخت» به شهرت رســیدند، در حال حاضر در سوئد زندگى مى کنند. نیکا یک 

دقیقه از سارا بزرگ تر است.
اولین تجربه حضور هنرى سارا و نیکا به سریال «دوباره زندگى» به کارگردانى نادر مقدس 
در سال 1384 بر مى گردد که 9 ماهه بودند و در آن سریال نقش دو خواهر را ایفا مى کردند 
که در کودکى از یکدیگر جدا شده بودند؛ یکى در خانواده اى ثروتمند و دیگرى در خانواده اى 

مذهبى زندگى مى کرد.
رسول حاتمى بر اساس شناختى که از این خانواده در سریال «دوباره زندگى» داشت، آنها را 
براى بازى در سریال پایتخت به سیروس مقدم معرفى کرد و پس از تست دادن در دفتر برزو 

نیک نژاد (فیلمنامه نویس) براى نقش دوقلو هاى «پایتخت» انتخاب شدند.
سرى اول سریال «پایتخت» در نوروز 90 از شبکه یک پخش شد، کم کم با فصل هاى دوم، 
سوم و چهارم این بچه ها دیده شدند و به شــهرت رسیدند، تنها تجربه جدى این دو خواهر 
بازى در «پایتخت» بود. در این سریال ســارا و نیکا نقش فرزندان «نقى معمولى» را بازى 

مى کنند.
سارا و نیکا در مصاحبه هاى گوناگونى که با رسانه ها داشتند، همواره در پاسخ به این سئوال که 
عالقه اى به بازیگرى دارند یا نه، پاسخ داده اند که در حال حاضر هنوز تصمیمى نگرفته اند و 
دوست دارند درس خواندن را ادامه دهند. نیکا به دامپزشکى عالقه زیادى دارد و عکس هاى 

زیادى از سارا و نیکا در کنار  سگ هاى مختلف منتشر شده است.
پدر سارا و نیکا فوتبالیست بود و در لیگ جوانان تیم هاى عقاب و راه آهن 15 سال توپ زده 
است و بخاطر حادثه اى که در فوتبال برایش پیش آمد، دیگر نتوانست فوتبال را ادامه بدهد. 
بعد از مدتى پس از فصل دوم «پایتخت»، از سال 1392 خانواده فرقانى براى ادامه تحصیل 
دوقلو ها عازم سوئد شدند تا سارا و نیکا در این کشور به تحصیالت خود ادامه مى دهند. این 
خانواده با تهیه کننده و کارگردان ســریال «پایتخت» قرار گذاشته اند، هر سال که سریال 

«پایتخت» ساخته مى شود سارا و نیکا را ایران بیاورند تا بازى کنند و بعد به سوئد بازگردند.

اصغر نقى زاده، بازیگر سینماى دفاع مقدس درخصوص کم کارى خود در سالیان گذشته در 
عرصه بازیگرى گفت: خیلى ها در سینماى امروز ایران مثل من بیکار هستند. هیچکسى به 

من زنگ نمى زند و وقتى پیشنهادى وجود ندارد من هم کم کار مى شوم. 
وى در همین راستا افزود: من و امثال من بیکار شــده ایم اما باید این مشکل را به چه کسى 
بگویم؟ نمى توانم توى گوش کارگردان و یا تهیه کننده بزنم که چرا به من بازى نمى دهید. 
بازیگرى مثل کارگرى است که هر جا را به شــما بگویند باید بیل بزنید. وقتى کسى کارى

نمى سازد که من کارگرش باشم تبدیل به یک بازیگر خانه نشین مى شوم.
بازیگــر فیلــم «آژانس شیشــه اى»درخصــوص لزوم ســاخت آثــار دفاع مقدســى 
تصریــح کــرد: بایــد از کارگردانان و ســازندگان پرســید چــرا آثارى مثــل «آژانس 
شیشــه اى» و «از کرخــه تــا رایــن» و ســایر آثــار دفــاع مقدســى دیگــر تولیــد

 نمى شــوند؟ چرا مــا باید ســالى یک یــا دو فیلــم ژانر دفاع مقدس داشــته باشــیم؟
 اینها تمام سئواالتى است که در ذهن من هم وجود دارد اما جوابى براى آنها ندارم.

وى با اشاره به مشــکالت امرار معاش براى برخى بازیگران پیشکســوت تأکید کرد: من 
بازنشسته آموزش و پرورش هستم و حقوقم را از آنجا مى گیرم. از همان ابتدا هم هیچ وقت به 
بازیگرى به عنوان یک شغل نگاه نکردم. بازیگرى در سینما به هیچ وجه امنیت شغلى ندارد 

چون یک روز کار هست و یک روز کًال فراموش مى شوید.
بازیگر فیلم «خاکستر سبز» در خصوص وضعیت فعلى سینما افزود: متأسفانه سال هاست 
به طور جدى ســینما را دنبال نکرده ام. به عنوان مثال سال هاست جشنواره فیلم فجر هیچ 
بلیتى را براى تماشاى آثار به من نمى دهد و به نوعى دیگر مرا به جشنواره راه نمى دهند که 

بخواهم فیلمى را ببینم. 

پنجمین فصل از سریال «پایتخت» را مى توان ُپرحاشیه ترین 
فصل این سریال دانست؛ جدل هاى سیاسى، اعتراض  برخى 
از بازیگران به سانســور بخش هایى از این سریال، ایفاى 
نقش منشى رئیس شبکه تلویزیونى «جم»، طرح مسائل 
جنگى در یک سریال نوروزى و انتقاد از آسیب هاى احتمالى 
به کارخانه سیمان شــهررى با پیشینه  تاریخى صد ساله از 
جمله مواردى است که این سریال نوروزى را در این مدت 
به یکى از موضوعات اصلى شبکه هاى اجتماعى و گفتمان 

مردمى تبدیل کرده بود. ســیروس مقــدم، کارگردان 
سریال پنج گانه «پایتخت» در گفتگویى با 

ایسنا از حواشى سریال «پایتخت 5» و 
شروط ساخت فصل بعدى این سریال 

سخن گفت.
مقدم با اشاره به حواشى و انتقادهاى 

مطرح شده درباره سریال «پایتخت 5»، 
گفت: متأسفانه برخى از حواشى ایجاد 

شده درباره «پایتخت 5» خیلى عجوالنه و شتاب زده مطرح 
شدند و نگذاشتند که سریال به پایان برسد و بعد بررسى کنند 
که آیا این اثر توانست حرف هایش را بزند یا خیر. نقدهایى 
که با اغراض سیاسى، دعواهاى جناحى، حسادت و به بهانه 
حضور یک مؤسسه فرهنگى همانند «اوج» براى زیر سئوال 
بردن کلیت سریال مطرح مى شود طبیعتاً آدم را اذیت مى کند. 

به هر حال فکر مى کنم باید هر اثرى را منصفانه نقد کرد.
این کارگردان در پاسخ به این پرسش که چرا فصل پنجم 
«پایتخت» تا این اندازه درگیر حاشیه شد، مجموعه اى 
از عوامل را در این موضوع 
سهیم دانست و توضیح 
داد: بــه جــاى آنکه ما 
در جامعــه اختالف هــا و 
مشکالتمان با یکدیگر را کنار 
بگذاریم و به حــل بحران ها 
بپردازیم، یک سریال را بهانه 
مى کنیم تا جناح دیگر را بکوبیم. 
«پایتخت 5» هم بهانه اى براى 

حساب کشى هاى جناحى شد؛ به عنوان مثال فالن گروه، 
حزب یا جناح با سازمان «اوج» مشکل دارد و حاال «پایتخت 
5» بهانه  خوبى است که این مؤسســه را زیر سئوال ببرد؛ 
یا به عنوان مثال جناحى با تلویزیون مشــکل دارد و اساسًا 
دوست ندارد که تلویزیون ارتباط خوبى با مخاطب داشته 
باشد و چون «پایتخت» توانسته این ارتباط را برقرار کند، 
مجبورند که سریال را بزنند. چون عذاب مى کشند از اینکه 
تلویزیون باعث شده که مردم سرگرم بشوند. در کل دالیل 
مختلفى دارد، ولى واقعاً هیچکدام از آنها به خود «پایتخت» 

مربوط نمى شود.
مقدم همچنین با اشاره به انتقادهایى که درباره طرح مسائل 
جنگى در سریال نوروزى «پایتخت 5» عنوان شد، توضیح 
داد: در همه قسمت ها و فصل هاى «پایتخت»، داستان به 
گونه اى طراحى شده که این خانواده را در شرایط بحرانى 
خاصى قرار مى دهد و آنها را محک مى زدند تا به توانایى ها و 

نقطه ضعف هایشان پى ببرد.
مقدم در پاسخ به پرسشى درباره  تأثیرات همکارى با سازمان 

«اوج» در متن و ساختار ســریال، گفت: آقاى تنابنده یک 
طرح سینمایى «پایتخت» را داشت. قصه نسخه سینمایى 
که قرار بود حدود یکســال و نیم پیش آن را بســازیم و آن 
زمان «اوج» و تلویزیونى در کار نبود، به این صورت بود که 
خانواده «پایتخت» به دالیلى از کشورى هم مرز سوریه سر 
در مى آورند و از آنجا با داعش مواجه مى شوند. از همان ابتدا 

خط اصلى قصه همین بود.
او با اشاره به اینکه به تصویر کشــیدن این قصه پروژه اى 
پرهزینه بود، افــزود: طبیعتاً تولید این قصه کار ســخت و 
پرهزینه اى بــود و نیاز بــه تجهیــزات و ادوات جنگى و 
مشاوره هاى نظامى و سیاسى داشــت. بر همین اساس ما 
با مؤسسه «اوج» ارتباط گرفتیم و از آنها کمک خواستیم. 
مؤسسه «اوج» سوژه را پسندید و اعالم آمادگى کرد. وقتى 
هم که سوژه را به تلویزیون دادیم، تصمیم گرفته شد که این 
نسخه تبدیل به سریال شود. در نهایت «پایتخت» در تعامل 
سه گانه اى میان ما، تلویزیون و مؤسسه «اوج» ساخته شد؛ 
بنابراین نه کسى سفارشى داد و نه موضوعى به ما اعمال شد. 
درست است که همکارى وجود داشت، ولى هیچ اجحاف و 

اجبارى در کار نبود.
مقدم درباره اعتراض برخى از بازیگران ســریال مبنى بر 
حذف بخش هایى از سریال «پایتخت 5»، گفت: امکان ندارد 
قسمتى از سریال بدون هماهنگى روى آنتن برود یا از پخش 
حذف شود؛ یعنى امکان ندارد سانسور و ممیزى اتفاق افتاده 
باشد که من در جریان آن نباشم؛ البته به جز یک مورد که آن 
حذف رقص «ارسطو» در مراسم ختنه سورون «بهروز» بود 
که در بازپخش حذف شد و من نیز به این موضوع اعتراض 

کردم و دیگر تکرار نشد.
او گفت: مطمئن باشید که در ســایر موارد عنوان شده که 
تصمیم نهایى را بنده گرفتم. در «پایتخت» هاى دیگر نیز این 
حرف ها مطرح شد، ولى به جرأت مى گویم که «پایتخت 5» 
کمترین سانسورها و ممیزى ها را داشته است. به این علت 
که تلویزیون، دوستان پخش و مؤسسه «اوج» این سریال را 
دوست داشتند و پاى کار ایستادند تا سریال با کمترین آسیب 

روى آنتن برود.
کارگــردان مجموعه هــاى «پایتخت» تأکید کــرد: اگر 
بخش هایى از سریال حذف شــده بنا به مصالحى بوده که 
بنده به تشخیص خودم اجازه حذف دادم؛ البته این بخش ها و 

موارد بسیار جزئى بودند. 

بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون به سریال «پدر» به تهیه کنندگى 
حامد عنقا و کارگردانى بهرنگ توفیقى پیوست.

 امکانیان که در سریال رمضانى «پدر» نقش توفیق را برعهده دارد، هفته 
گذشته براى نخستین بار مقابل دوربین رفت تا نقش رفیق و همکار حاج 

على (با بازى مهدى سلطانى) را که عنقا براى او نوشته، جان ببخشد.
ل بازیگــر ســریال «گل هــاى داودى» آخریــن بار با  یا ســر
حضور «گسل» در تلویزیون به ایفاى نقش پرداخت و آخرین 

سینمایى او نیز در بهترین فیلم سى و سومین دوره 
جشنواره فیلم فجر یعنى «رخ دیوانه» بود.

تا به حــال نزدیک به نیمــى از ســریال «پدر» 
تصویربردارى شده و مراحل فنى کار از جمله تدوین 
توسط امیرشیبان خاقانى و آهنگسازى توسط ستار 

اورکى همزمان جلو مى رود.
در خالصه داستان این سریال آمده است: «حامد 
پسر جوانى است که طى یک ماجرا درگیر داستانى 

عشقى مى شــود. او به علت اعتقاداتش و پدرى که 
برایش الگویى تمام عیار است ناچار سر یک دو راهى قرار 
مى گیرد که باید دست به انتخابى سرنوشت ساز بزند...»

ریحانه پارسا در نقش «لیال» با «پدر» به عنوان یک چهره جدید 
معرفى مى شــود و از جمله دیگر بازیگرانى که تاکنون به «پدر» 
پیوسته اند مى توان به مهدى ســلطانى، لعیا زنگنه، سینا مهراد، 
مسعود فروتن، نیما رئیسى، مجید مشیرى و اکبر رحمتى اشاره 

کرد.
گفتنى است؛ این سریال  در ماه مبارك رمضان از شبکه 2 سیما 
روى آنتن خواهد رفت. طراح، نویسنده و تهیه کننده این سریال 

حامد عنقا و کارگردان آن بهرنگ توفیقى است.

اول ژانویه 2019 مجموعه  گسترده اى از آثار هنرى از «چاپلین» و «باستر کیتون» تا بسیارى کتاب ها 
و موسیقى هاى معروف از قانون کپى رایت منقضى شــده و به صورت آزاد در دسترس عموم قرار 
خواهند گرفت. به این ترتیب تمام آثار هنرى که از سال 1923 به نمایش عمومى درآمده اند از قانون 
کپى رایت خارج مى شوند. این بزرگ ترین انقضاى کپى رایت هنرى از سال 1998 میالدى تا کنون 

محسوب مى شود.
با این قانون بسیارى از هنرمندان و فیلمسازان گزینه هاى فراوانى از آثار سیاه و سفید براى ترکیب در 
ساخت آثار مدرن خود به دست مى آورند. نام 35 فیلم صامتى که مشمول خروج از قانون کپى رایت 

شده اند به زودى توسط مرکز حقوق هنرى دانشگاه دوك اعالم خواهد شد.
«جنفرجنکینز»، مدیر مرکز حقوق هنرى دانشگاه دوك در این مورد گفت: این قانون شامل آثارى 
است که تا یکم ژانویه سال 2019 میالدى 95 سال از انتشارشان مى گذرد. بسیارى از فیلمسازان 
براى دسترسى مجانى به این آثار تقاضاى کتبى خود را ارائه داده اند. در میان این آثار ده فیلم برتر و 
پرفروش باکس آفیس آن دوران نیز وجود دارد که تولید کمپانى «پارامونت هستند. یکى از این آثار 
«واگن پوشیده» است و همچنین نسخه اولیه فیلم معروف «ده فرمان» از «سیسیل بى ِدمیلز» نیز 
وجود دارد که بعدها در سال 1956 با بازى «چارلتون هستون» بازسازى شد و در هفت شاخه نامزد 
اسکار شد. جنکینز در مورد آثار چاپلین گفت: دو فیلم از چاپلین با نام هاى «مسافر» و «زنى از پاریس» 

نیز در این فهرست قرار دارند.

سیروس مقدم توضیح مى دهد

«پایتخت» و این همه حاشیه؛ چرا؟!

به کارخانه سیمان شــهررى با پیشینه  تاریخى صد ساله از 
جمله مواردى است که این سریال نوروزى را در این مدت 
به یکى از موضوعات اصلى شبکه هاى اجتماعى و گفتمان 

مردمى تبدیل کرده بود. ســیروس مقــدم، کارگردان 
گانه «پایتخت» در گفتگویى با  پنج سریال

5ایسنا از حواشى سریال «پایتخت 5» و 
شروط ساخت فصل بعدى این سریال 

سخن گفت.
مقدم با اشاره به حواشىو انتقادهاى 

5مطرح شده درباره سریال «پایتخت 5»، 
گفت: متأسفانه برخى از حواشى ایجاد 

بردن کلیت سریال مطرح مى شود طبیعتاً آدم را اذیت مى کند. 
به هر حال فکر مى کنم باید هر اثرى را منصفانه نقد کرد.

این کارگردان در پاسخ به این پرسش که چرا فصل پنجم 
«پایتخت» تا این اندازه درگیر حاشیه شد، مجموعه اى 
را در این موضوع از عوامل

سهیم دانست و توضیح 
داد: بــه جــاى آنکه ما 
در جامعــه اختالف هــا و 
را کنار  مشکالتمان با یکدیگر
بگذاریم و به حــل بحران ها 
بپردازیم، یک سریال را بهانه 
مى کنیم تا جناح دیگر را بکوبیم. 
5«پایتخت 5» هم بهانه اى براى 

باشد و چون «پایتخت» توانسته این ارتباط را برقرار
مجبورند که سریال را بزنند. چون عذاب مى کشند از
تلویزیون باعث شده که مردم سرگرم بشوند. در کل د
مختلفى دارد، ولى واقعاً هیچکدام از آنها به خود «پایتخ

مربوطنمىشود.
مقدم همچنین با اشاره به انتقادهایى که درباره طرح مس
5جنگى در سریال نوروزى«پایتخت 5» عنوان شد، تو
داد: در همه قسمت ها و فصل هاى «پایتخت»، داست
گونه اى طراحى شده که این خانواده را در شرایط بح
خاصى قرار مى دهد و آنها را محک مى زدند تا به توانایى

نقطه ضعف هایشان پى ببرد.
مقدم در پاسخ به پرسشى درباره  تأثیرات همکارى با سا

 به جاى آنکه ما در
 جامعه اختالف ها و مشکالتمان 
با یکدیگر را کنار بگذاریم و 

به حل بحران ها بپردازیم، یک 
سریال را بهانه مى کنیم تا جناح 

ددیگر را بکوبیم

سارا و نیکا 
چگونه سر از «پایتخت» درآوردند؟ 

بازیگر باید هرجا را که گفتند بیل بزند تا بماند

ل «پدر» بهتهیه کنندگى 
ت.

فیق را برعهده دارد، هفته 
 نقش رفیق و همکار حاج 

و نوشته، جان ببخشد.
ل یــن بار با  یا ســر
حضورو آخرین 

 دوره 

پدر» 
دوین
 ستار 

حامد 
ستانى 

رى که 
 راهى قرار 
بزند...» ز

ان یک چهره جدید 
تاکنون به «پدر» ه
 زنگنه، سینا مهراد،
کبر رحمتى اشاره 

از شبکه 2 سیما 2ن
کننده این سریال 

ت.

مکانیان 
بیژن ا

ضان شد
بازیگر سریال ماه رم

کپى رایت آثار «چارلى چاپلین»
 و «باستر کیتون»  8 ماه دیگر منقضى مى شود
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نصف جهان  هر چند ســپاهانى هاچندان بازى هاى آســانى 
ندارند اما احتمال ســقوط شــان طبیعتًا کمتــر از تیم هاى 
پایین تر از خودشان اســت اما همین که ما مى خواهیم آنها را 
در این گزارش  هنوز در بین کاندیداهاى ســقوط قلمداد کنیم 
برایمان آزار دهنده اســت و امیدواریم هر چه زودتر از کابوس 

فانوس به دستى رها شوند.
رقابت براى مانــدگارى مثل رقابت بــراى نایب قهرمانى در 
حساس ترین شرایط ممکن قرار دارد. شش تیم با شانس هاى 
کم و زیاد براى حضور در لیگ هجدهم تالش مى کنند و در سه 

هفته باقیمانده دوئل هاى رو در رو هم خواهند داشت.
فقط سه هفته از لیگ هفدهم باقى مانده و بعد از قطعى شدن 
سقوط مشکى پوشان به لیگ یک حاال همه منتظر مشخص 
شدن تیم دوم سقوط کننده هستند. با توجه به شرایط جدول و 
نزدیکى شدید امتیاز تیم هاى پایین جدولى احتماًال تا روز پایانى 
رقابت براى ماندگارى وجود خواهد داشــت. هنوز روى کاغذ، 
شش تیم نفت تهران، استقالل خوزســتان، سپیدرود، پدیده، 
سپاهان و تراکتورسازى در منطقه خطر قرار دارند و باید براى 
قطعى شدن ماندگارى شــان تالش کنند. نگاهى به وضعیت 

این تیم ها داریم تا شانس ماندگارى هر کدام را بررسى کنیم.
 از نفت تهران آغاز کنیم. نفــت 24 امتیازى این هفته با پدیده 
رقیب مستقیمش در راه ماندگارى بازى دارد. بازى خانگى 
مى تواند شانس بزرگ نفت براى باال 

کشیدن خودش حداقل تا باالتر از پدیده 26 امتیازى باشد. هفته 
بعد نفت به بوشهر مى رود و با پارس جمى روبه رو مى شود که 
چندان انگیزه اى براى روزهاى پایانى فصل ندارد. سخت ترین 
بازى نفت روز پایانى لیگ هفدهم است که آنها در خانه باید با 
ذوب آهنى بازى کنند که احتماًال آن روز براى به دست آوردن 

نایب قهرمانى محکوم به برد است.
 به سراغ اســتقالل خوزســتان برویم. اهوازى هاى 26 
امتیازى این هفته در تهران با پیکان بازى خواهند داشت 
که با شکســت هفته قبل از گردونه رقابت نایب قهرمانى 
تقریباً کنار گذاشته شده است. البته با توجه به شانس هرچند 

اندك پیکان براى به دست آوردن سهمیه آسیا، این 
بازى براى استقالل بسیار سخت خواهد بود. 

هفته بعد آبى ها در اهواز با ســپاهان 
دیدار خواهند داشت که خود از 

ماندگارى اش در لیگ برتر 

مطمئن نیست. در آخرین 
روز بازى ها هم اســتقالل 
خوزســتان در آبادان با نفت 
بازى خواهد کرد که شــاید 
آسان ترین بازى این تیم باشد 
و امتیازهایش کمک بخش آبى پوشان. البته اگر تا 
آن روز تکلیف سقوط و ماندگارى 

مشخص نشده باشد.
و سپید رود رشــت، رشــتى ها هم 26 امتیاز دارند و این هفته 
در خانه باید برابر تراکتورســازى قرار بگیرند. تراکتور با وجود 
قطعى نبودن ماندگارى اش از شــانس هاى اصلى ســقوط 
نیست و با توجه به حضور در آســیا ممکن است بازى 
چندان سختى براى سپیدرود نباشــد. با توجه به 
اینکه بازى خانگى سرخپوشــان رشت است و 
آنها نیاز مبرم به این 3 امتیاز دارند. ســپیدرود 
هفته آینده هم بازى خانگى خواهد داشت. این 
بار برابر فوالد. فوالد هم در میانه هاى جدول 
حضــور دارد و انگیزه هــاى متفاوتى 
براى این بازى نخواهد داشــت. 
رشتى ها در هفته آخر هم در 
تهران مهمان پرسپولیس 
هســتند که با قهرمانى و 
حضورش در آســیا بعید 
اســت چندان تمایلى به 
اجراى بازى ســنگین و 

سفت و سختى داشته باشد.
به سراغ تیم مشــهدى برویم.

پدیده هــم با کســر امتیاز، 
26امتیازى شده اما تفاضل 
گل مناسب ترى نسبت 
به دیگر تیم هاى هم 
امتیاز با خود دارد. 
آنها این هفته 
در تهران 
با 

نفت بــازى خواهند داشــت؛ هفته آینده در خانه با ســیاه 
جامگان سقوط کرده؛ و در روز آخر در تبریز برابر گسترش 
فوالد قرار مى گیرند. شاید ســخت ترین بازى پدیده 
همین هفته برابر نفت باشد که خود شدیدا خطر سقوط 

را حس مى کند.
 و اما ســپاهان اصفهان که صحبت از جایــگاه و امکان 

سقوطش قطعا براى ما آزاردهنده است.طالیى پوشان 
28 امتیازى هستند با این وجود اما ماندگارى شان 

قطعى نیست. سپاهان این هفته در اصفهان با 
نفت آبادان بازى خواهد داشــت. هفته بعد 

در اهواز به مصاف استقالل خوزستان 
خواهــد رفــت؛ و در روز آخــر 

میزبان اســتقالل است. 
اصفهانى ها چندان 

بازى هاى آسانى 
سقوط شان طبیعتا کمتر ندارند اما احتمال 
تر از خودشــان است. ســپاهان با از تیم هاى پایین 

پیروزى در دیدار خانگــى روز جمعه مقابل صنعت نفت آبادان 
مى تواند کامال نفس راحتى بکشد.

و  باالخره تراکتور ســازى تبریز،تبریزى ها با 30 امتیاز در 
رده دهم قرار دارند اما همچنان ماندگارى شان براى لیگ 
هجدهم قطعى نشده است. تراکتور این هفته در رشت با 
سپیدرود بازى مى کند. هفته بعد میزبان نفت آبادان است؛ 
و در روز آخر به خوزستان و خانه فوالد مى رود. کمترین 
احتمال سقوط در بین این شش تیم به تراکتورسازى تعلق 
دارد. ناراحت کننده ترین اســامى براى تیم هاى حاضر 
در این گزارش که فانوس به دســت دارند قطعا متعلق به 

سپاهان و تراکتورسازى است که تصور لیگ برتر بدون آنها 
خیلى سخت به نظر مى رسد.

 

 از کابوس فانوس رها شو!
روز جمعه خیالمان را اندکى راحت کن

6ن خودشحداقل تا باالتر از پدیده 26 امتیازى باشد. هفته 
تبه بوشهر مى رود و با پارس جمى روبه رو مى شود که 
 انگیزه اى براى روزهاى پایانى فصل ندارد. سخت ترین 
در خانه باید با  فت روز پایانى لیگ هفدهماست که آنها
هنى بازى کنند که احتماًال آن روز براى به دست آوردن 

هرمانى محکوم به برد است.
6غ اســتقالل خوزســتان برویم. اهوازى هاى 26

ىاین هفته در تهران با پیکان بازى خواهند داشت 
شکســت هفته قبل از گردونه رقابت نایب قهرمانى 
کنار گذاشته شده است. البته با توجه به شانس هرچند 

نننننننننننیننیناین یکان براى به دست آوردن سهمیه آسیا، 
راىاستقالل بسیار سخت خواهد بود.

آبى ها در اهواز با ســپاهان  عد
خواهند داشت که خود از 

رى اش در لیگ برتر 

مطمئن نیست. در آخرین
بازى ها هم اســتقالل  روز
خوزســتان در آبادان با نفت 
بازىخواهد کرد که شــاید 
آسان ترین بازى این تیم باشد 
زهایش کمک بخش آبى پوشان. البته اگر تا 
آن روز تکلیف سقوط و ماندگارى 

مشخص نشده باشد.
6و سپید رود رشــت، رشــتى ها هم 26 امتیاز دارند و این هفته 
در خانه باید برابر تراکتورســازى قرار بگیرند. تراکتور با وجود 
نبودن ماندگارى اش از شــانسهاىاصلى ســقوط قطعى

نیست و با توجه به حضور در آســیا ممکن است بازى 
چندان سختى براى سپیدرود نباشــد. با توجه به 
اینکه بازى خانگى سرخپوشــان رشت است و

3آنها نیاز مبرم به این 3 امتیاز دارند. ســپیدرود 
هفته آینده هم بازى خانگى خواهد داشت. این 
بار برابر فوالد. فوالد هم در میانه هاى جدول 
حضــور دارد و انگیزه هــاىمتفاوتى 
براى این بازى نخواهد داشــت. 
رشتى ها در هفته آخر هم در 
تهران مهمان پرسپولیس 
هســتند که با قهرمانى و 
حضورش در آســیا بعید 
اســت چندان تمایلى به 
اجراى بازى ســنگین و 

سفت وسختى داشته باشد.
به سراغ تیم مشــهدى برویم.
پدیده هــم با کســر امتیاز،

26امتیازى شده اما تفاضل 
گل مناسب ترى نسبت 
به دیگر تیم هاى هم 
امتیاز با خود دارد. 
آنها این هفته 
در تهران 
با 

نفت بــازىخواهند داشــت؛ هفته آینده در خانه با ســیاه 
جامگان سقوط کرده؛ و در روز آخر در تبریز برابر گسترش 
فوالد قرار مى گیرند. شاید ســخت ترین بازى پدیده 
همین هفته برابر نفت باشد که خود شدیدا خطر سقوط

را حس مى کند.
اما ســپاهان اصفهان که صحبت از جایــگاه و امکان   و

سقوطش قطعا براىما آزاردهنده است.طالیى پوشان
28 امتیازى هستند با این وجود اما ماندگارى شان 

قطعى نیست. سپاهان این هفته در اصفهان با
نفت آبادان بازى خواهد داشــت. هفته بعد 

خوزستان در اهواز به مصاف استقالل
خواهــد رفــت؛ و در روز آخــر 

میزبان اســتقالل است. 
ننننننننننندان اصفهانى ها چن

بازى هاى آسانى 
طبیعتا کمترندارند اما احتمال  شان سقوط
تر از خودشــان است. ســپاهان با از تیم هاى پایین 

پیروزى در دیدار خانگــى روز جمعه مقابل صنعت نفت آبادان 
مى تواند کامال نفس راحتى بکشد.

0و  باالخره تراکتور ســازى تبریز،تبریزى ها با 30 امتیاز در 
رده دهم قرار دارند اما همچنان ماندگارى شان براىلیگ
هجدهم قطعى نشده است. تراکتور این هفته در رشت با 
سپیدرود بازى مى کند. هفته بعد میزبان نفت آبادان است؛ 
و در روز آخر به خوزستان و خانه فوالد مى رود. کمترین 
احتمال سقوط در بین این شش تیم به تراکتورسازى تعلق 
دارد. ناراحت کننده ترین اســامى براى تیم هاى حاضر 
در این گزارش که فانوس به دســت دارند قطعا متعلق به

سپاهان و تراکتورسازى است که تصور لیگ برتر بدون آنها 
خیلى سخت به نظر مى رسد.

 از کابوس فانوس رها شو!
روز جمعه خیالمان را اندکى راحت کن

نصف جهان  مسن ترین بازیکن لیگ قهرمانان آسیا متعلق 
به ذوب آهن اصفهان است.

  مهدى رجب زاده با 39 ســال و 10 ماه سن مسن ترین 
بازیکن حاضر در لیگ قهرمانان آسیا محسوب مى شود. 
نزدیک تریــن بازیکن به کاپیتان ذوب آهن، «میتســو 
اوگاساوارا» هافبک تیم «کاشــیما آنتلرز» است که با 
پیراهن شــماره 40 براى این تیم بازى مى کند و با 39 
سال و یک ماه بعد از رجب زاده دومین بازیکن مسن این 

تورنمنت محسوب مى شود. 
رجب زاده متولد 31 خرداد سال 1357 در شیراز است که با 
تیم فجر شهید سپاسى به فوتبال ایران معرفى شد. وى به 
جز تیم فجر سپاسى سابقه بازى در تیم هاى ذوب آهن و 
مس کرمان در ایران و االمارات و الظفر در لیگ امارات را 
دارد. وى که با بیش از 100 گل زده در لیگ برتر بعد از رضا 
عنایتى و آرش برهانى سومین گلزن برتر در تاریخ برگزارى 
این مسابقات است، حضور با سه تیم را در لیگ قهرمانان 
آســیا تجربه کرده و در این دوره از مسابقات مسن ترین 

بازیکن لیگ قهرمانان آسیا است.
بعد از این دو بازیکــن «ژاوى هرنانــدز» بازیکن 

سرشــناس تیم الســد قطر با 38 ســال و 3 ماه 
سومین بازیکن مسن این تورنمنت محسوب 

مى شــود. «دیگه فــورالن» مهاجم 
اروگوئه اى تیم «کیتچى»، «یانگ 
دى کیم» بازیکن تیم «اولســان 
هیونداى»، «لــى گونگ دوك» 

مهاجــم تیم «چونبــوك موتورز» و 
« هیتوشى ســوگاهاتا» از تیم «کاشــیما آنتلرز» دیگر 

بازیکنان مسن در این مسابقات هستند.

بابا بزرگ آسیا! 

نصف جهان  به نظر مى رسد مادامى که 
درآمد هاى فوتبال مانند حق پخش و 
تبلیغات محیطى وصول نشود، سایه 
مشکالت و دغدغه هاى مالى باالى 

سر فوتبال خواهد بود.
 شــرایط اقتصادى فوتبال ایران در 
فصل جارى نیز به ســمت و سوى 
مناســبى نرفت و با نزدیک شدن به 
هفته هاى پایانى لیگ، اکثریت تیم ها 

دغدغه مشترکى دارند.
به استثنا چند تیم که به بودجه هاى 
خاصى وابستگى دارند، بسیارى دیگر 
از تیم هاى لیگ برتــرى در فاصله 
ســه هفته تا پایان لیــگ پرداختى 
هاى خود را حتى بــه 60 درصد نیز 
نرســاندند تا این موضوع تبدیل به 
نگرانى براى تمامى بازیکنان شود. 
از پرسپولیس که قهرمان زودهنگام 
لیگ است تا اســتقالل، نفت آبادان، 
سایپا، پارس جنوبى، تراکتورسازى 
و تیم هاى انتهاى جدولى مانند نفت 
تهران، ســپیدرود رشت و استقالل 
خوزستان اکثریت تیم ها در این هفته 
ها به جاى تمرکز بر روى سرنوشت 

در انتهاى فصل و کســب ســهمیه 
آســیایى و یا فرار از سقوط به دسته 
پایین تر، نگران دریافت مطالبات خود 

هستند.
تجربه در فوتبال ایــران ثابت کرده 
که در صورت عدم دریافت مطالبات 
بازیکنان در جریان فصل، کار سختى 
براى دریافت مطالبات خود در آینده 
خواهند داشت و باید به زحمت و بعد از 
شکایت با بخشش قسمتى از قرارداد 

به دنبال رقم قراردادهاى خود باشند.
بازیکنــان پرســپولیس تمدیــد 
قراردادهــاى خود را فعــال به آینده 
موکــول کردند و به دنبــال دریافت 
مطالبات خــود هســتند. بازیکنان 
استقالل در تمرین چند جلسه با شفر 
و افتخارى جلسه گذاشتند. بازیکنان 
تراکتورسازى حتى پا را فراتر گذاشتند 
و دست به اعتصاب نیز زدند. افاضلى با 
نفت تهران رده پانزدهمى چند مرحله 
به مالکان جدید باشگاه هشدار داده و 
سپیدرود رشت نیز وضعیت مشابهى 
در انتهاى جدول با مالک تازه وارد خود 
دارد تا صدر و انتهاى جدول لیگ برتر 
درگیر معضلى باشــند که به نظر مى 
رسد مادامیکه درآمد هاى فوتبال مانند 
حق پخش و تبلیغات محیطى وصول 
نشود، ســایه آن باالى سر فوتبال 

خواهد بود. 

با اعالم مدیرعامل استقالل این باشگاه در 
فصل نقل و انتقاالت دیگر بازیکن خارجى 

جذب نمى کند.
باشگاه استقالل به دلیل عدم ثبات قیمت 
ارز و این که تامین هزینه بازیکن خارجى 
سخت است، قرار است در نقل و انتقاالت 

تابستانى بازیکن خارجى جذب نکند.
ســیدرضا افتخارى در این باره گفت: ما 
در مورد بازیکن خارجى صحبت کردیم و 
به دلیل نوسانات ارز نمى توانیم بازیکن 
خارجى بگیریم. اگر مطمئن بودیم که ارزى 
که قرار است بدهیم در زمان موعد چقدر 

است، اینکار را مى کردیم.
با این شرایط استقالل در نقل و انتقاالت 
تابستانى بازیکنان خارجى فعلى را حفظ 
مى کند ولى براى خریــد بازیکن جدید 

اقدامى نمى کند. وند
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وداع با مروان
مصدومیت مروان حسین مهاجم عراقى سپاهان 
از ناحیه کمر به احتمال فــراوان به کار او در این 

باشگاه اصفهانى خاتمه خواهد داد.
مروان حسین مهاجم عراقى تیم فوتبال سپاهان 
در ابتداى فصل و با امیدوارى زیادى به این تیم 
اضافه شد تا مشــکالت این تیم در خط حمله را 
رفع کند، اما چیزى که در واقعیت اتفاق افتاد هیچ 

تشابهى با آنچه مدیران سپاهان و البته زالتکو 
کرانچار در ذهن مى پروراندند نبود و این بازیکن 

به هیچ عنوان نتوانست انتظارات را برآورده کند.
این بازیکن که در ابتدا با عماد رضا مهاجم موفق 
سال هاى گذشته ســپاهان مقایسه مى شد، در 
12 دیدارى که براى طالیى پوشــان اصفهانى 
وارد میدان شد، تنها 2 بار مقابل تیم پرسپولیس 

و ســپیدرود گلزنى کــرد و حاال با 
مصدومیتى که از ناحیه کمــر با آن مواجه 
شده، در سه دیدار باقیمانده، نمى تواند براى 

تیمش راهى میدان شود.
البته عباس ربیعى پزشــک باشگاه سپاهان 
اعالم کرد که این بازیکن به صورت خوشبینانه 
مى تواند به دیدار برابر استقالل در هفته پایانى 
لیگ برتر برسد ولى با توجه به نیمکت نشینى 

هیم مطلق او در زمان سرمربیگرى  ا بر ا
زاده، او را هم مى توان یکى 

م دیگر از خریدهاى  کا نا
یــى  طال
پوشان طى 
دو فصل اخیر 

به شــمار آورد که با تنها 635 دقیقه حضور در 
و بدون هیچ دستاوردى اصفهان را میدان 

ترك خواهد کرد.

على دایى اعتقاد دارد کریــس رونالدو یکى از 
ســه بازیکن برتر تاریخ دنیاســت و گل هاى مهمى 
هم در بازى هاى ملى زده است. گل هایى که همگى 
به تیم هاى خوب و ســختى زده شده بودند. او درباره 
اینکه آیا کریس رونالدو مى تواند رکوردش را بشکند، 
مى گوید: «به هر حال رکوردها براى شکسته شدن 
هستند و اگر قرار نبود شکسته شوند که دیگر اسمشان 
رکورد نبود. رونالدو قطعًا این توانایى را دارد که بتواند 
به این رکورد برســد امــا بیــش از 20 گل ملى، کار 
ساده اى نیست و او باید چند سال دیگر گل ملى بزند 

تا به رکورد من برسد.»

دایى:  رونالدو 
مى تواند 

رکورد من را 
بشکند

 22 هفته صدرنشینى پیاپى، پرسپولیس و برانکو را صاحب یک رکورد 
جدید در فوتبال ایران کرده. فصل پیش پرسپولیس از هفته دوازدهم، 
به صدرجدول لیگ برتر رسید و تا پایان فصل هم صدرنشین ماند. آنها 
در تمام نیم فصل دوم صدر را از دســت ندادند و هفته بیست و هفتم، 
جشن قهرمانى گرفتند. با این حال دوران صدرنشینى آنها، طوالنیترین 
صدرنشــینى پیاپى لیگ برتر نبود و ســپاهان لیگ نهم، با 21 هفته 
صدرنشینى پیاپى توانست قهرمان لیگ برتر شود. البته در زمانى که 

تعداد مسابقات لیگ برتر، 34 مسابقه بود.
با این حال، پرسپولیس و برانکو به این آمار هم رحم نکردند و این فصل با 
22 هفته صدرنشینى از هفته نهم تا سیا م، قهرمان این فصل شدند. البته 

سه امتیاز بازى دور رفت با صنعت نفت، آخر نیم فصل اول به امتیازات 
هفتگى آنها اضافه شد اما به هر صورت، با به روز شدن جدول لیگ آنها 
از هفته نهم، دوباره به صدرجدول برگشتند و حتى یک هفته هم صدر را 

به تیم دیگرى ندادند.
تنها تیمى که بجز پرســپولیس این فصل صدرنشینى را تجربه کرد، 
پارس جنوبى بود که فقط 5 هفته توانست براى نگه داشتن صدر پا به 
پاى پرسپولیس بجنگد. فاصله پرسپولیس و رقبا، خیلى زود بیشتر شد 
و در صورتى که آنها هفتههاى آخر هم خوب نتیجه بگیرند و فاصلهشان 
را حفظ کنند، صاحب اولین قهرمانى با فاصله دو رقمى در لیگ برتر هم 

خواهند شد.

رین ماه سن مسن تر سن مس 1 ـال و ســال و 
شود.هرمانان آسیا محسوب مى ش سوب مانانآ
ــوبه کاپیتان ذوب آهن، «میتسـ هن، « کاپیتان
ه با  «کاشــیما آنتلرز» است که رز» اس کاشــ
مى کندى این تیم بازى مى کند و با 939 9ین تیم
مسنای ده دومین بازی ینب ز یکنم زاده دو

 ود.
که با  در شیراز است ک شیراز اس 13557 7سال د س
ى به ه فوتبال ایران معرفى شد. وى رفى ش وتبالا
وب آهن ن وقه بازى در تیم ها اى ذو بازىد
ت را المارات و الظفر در لیگ امارات ر لیگ رات و
رضا گل زده در لیگ برتر بعد از ر گ برترب 1گل زده
رىومین گلزن برتر در تاریخ برگزار ر تاریخ ن گلزن
نانور با سه تیم را در لیگ قهرمان ت لیگ  با سه
ینین دوره از مسابقات مسن تری ات مس  دوره

ست.سیا اس
ز» باز«ژاوى هرنانــدز» بازیکن  وى ه

3 مماه  3ل و  ســال 338 8طر با  قطر
سوبن تورنمنت محس ورنمنت
الن» مورالن مهاجم 

گگگگگگگ ، «یانگى»، «ی
ســاناولســان 
دوك»گ دوك» 

 موتورزك موتورز» و 
یگر» از تیم «کاشــیما آنتلرز» دی ما آنتلر  تیم «

ات هسسابقات هستند.

ی بزر یب بزر ب

على دایى اعتقاد دارد کریــس رونالدو یکى از
ســه بازیکن برتر تاریخ دنیاســت و گل هاى مهمى
هم در بازى هاى ملى زده است. گل هایى که همگى
به تیم هاى خوب و ســختى زده شده بودند. او درباره
اینکه آیا کریس رونالدو مى تواند رکوردش را بشکند،
گوید: «به هر حال رکوردها براى شکسته شدن مى
اگر قرار نبود شکسته شوند که دیگر اسمشان هستند و
رکورد نبود. رونالدو قطعًا این توانایى را دارد که بتواند
این رکورد برســد امــا بیــش از 20 گل ملى، کار 0به
ساده اى نیست و او باید چند سال دیگر گل ملى بزند

تا به رکورد من برسد.»
میتى که از ناحیه کمــر با آن مواجه 
دیدار باقیمانده، نمى تواند براى   سه

هى میدانشود.
س ربیعى پزشــک باشگاه سپاهان 
که این بازیکن به صورت خوشبینانه 
ه دیدار برابر استقالل در هفته پایانى 
برسد ولى با توجه به نیمکت نشینى 

ىىىگرى هیم در زمان سرمربی ا بر ا
 هم مى توان یکى 

مخریدهاى  کا نا
ـى
طى
خیر

و بدون هیچ دستاوردى اصفهان را میدان 
ترك خواهد کرد.

ب ى بر سبزر و ى

و ام

بهنظرمىرسدمادامىکه بنصفجهان

در انت
آســ
پایین
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برانکو هم در آرزوى سپاهانى قدرتمند است!

از هفته بیســت و هشــتم لیگ برتر فوتبال تیم ذوب  آهن 
اصفهان با فوالد خوزستان دیدار خواهد کرد.

سبزپوشــان اصفهانى که در رقابت تنگاتنگــى با تیم هاى 
استقالل تهران، سایپا و پیکان براى کسب رده دوم و سهمیه 
آسیایى دارند حق اشتباه در سه بازى باقیمانده را ندارند و باید 
امتیازات کامل را کسب کنند؛ شاگردان امیر قلعه نویى به دلیل 
حضور در آسیا از خستگى زیادى رنج مى برند و بازیکنان این 

تیم کار دشوارى براى کسب 3 امتیاز این دیدار دارند.
قرمزپوشان خوزستانى اما در شش بازى گذشته خود عملکرد 
مناسبى نداشته اند و همین سبب دور شدن آنها از تیم هاى 
در کورس کســب سهمیه آســیایى شده اســت؛ شاگردان 
پورموسوى در شش بازى قبلى خود تنها یک برد داشته اند 
و در صورت عدم پیروزى در این دیدار حساس شانسى براى 

کسب سهمیه آسیا ندارند.
این بازى از ساعت 17 امروز( پنج شنبه) و در ورزشگاه غدیر 
اهواز آغاز خواهد شد و سیدمهدى سیدعلى به همراه آرمان 
اسعدى، اسد حاج محمدى و حسین زمانى قضاوت این بازى 

را بر عهده دارند؛ خداداد افشاریان نیز ناظر این دیدار است.
سبزپوشــان در این دیدار محروم ندارند اما خالد شــفیعى، 
مهران درخشــان مهر و ربیع عطایا به دلیل مصدومیت قادر 
به همراهى تیم خود نیســتند و این موضوع کار را براى قلعه 

نویى سخت مى کند.
تیم فوالد خوزســتان اما براى این بازى محروم و مصدوم 
ندارد و همه بازیکنان با نظــر کادر فنى مى توانند در ترکیب 

این تیم قرار بگیرند.

شــاگردان امیر قلعه نویى هفته گذشــته میزبان سپیدرود 
رشت بودند و در پایان با نتیجه 3 بر صفر به پیروزى رسیدند؛ 
ذوبى ها با کسب 13 پیروزى، 9 تساوى و پنج شکست در 27 
هفته گذشته و با 48 امتیاز در رده دوم جدول رده بندى لیگ 

برتر حضور دارند.
شاگردان ســیروس پورموســوى در فوالد نیز در 27 هفته 
گذشته ده برد، 12 تساوى و پنج شکست در کارنامه دارند و 
با کســب 42 امتیاز در جایگاه ششم جدول قرار دارند؛ فوالد 
هفته گذشته برابر پارس جنوبى جم با نتیجه صفر بر صفر به 

تساوى رسید.
این دو تیــم در ادوار مختلف لیگ برتر فوتبــال 31 بار برابر 
یکدیگر قــرار گرفته اند که ذوب آهن موفق به کســب 14 
پیروزى برابر حریف خوزســتانى خود شده و سهم فوالد نیز 
شش برد بوده است و 11 بازى نیز با نتیجه تساوى به پایان 

رسیده است.
سبزپوشان اصفهانى فصل گذشــته لیگ برتر فوتبال در هر 
دو بازى رفت و برگشت فوالد خوزستان را با شکست رو به 
رو کردند؛ ذوبى ها در دیدار رفت این فصل اما در اصفهان با 

نتیجه یک بر صفر شکست خوردند.
مرتضى تبریزى با 13 گل بهترین گلزن ذوب آهن است و کى 
روش استنلى و سیدمحمدرضا حسنى به ترتیب هفت و چهار 
گل براى ذوبى ها به ثمر رسانده اند؛ در تیم فوالد خوزستان 
نیز رحیم زهیوى شش گله است و على اصغر عاشورى، حسن 
بیت سعید و فرشاد جانفزا هر کدام چهار گل براى این تیم به 

ثمر رسانده اند.

طوفان سبز در اهواز
دوئل فوالد خوزستان- ذوب آهن در هفته بیست و هشتم

میزبان سپیدرود
روزى رسیدند؛ 
7شکست در 27
ه بندى لیگ 
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نصف جهــان  با وعده هایى که از اردوگاه زرد سپاهان مى شنویم 
و اخبارى که به گوش ما مى رســد مى توانیم امیدوار باشیم که 
سپاهان فصل جدید بیش از این هواداران خود را آزار ندهد و بتواند 

تیمى کامًال مدعى باشد.
 دیروز یکى از رسانه هاى پایتخت نوشت که برانکو ایوانکوویچ 
در برنامه 90 و در پاسخ به ســئوال فردوسى پور که از او در مورد 
فصل آینده و اینکه آیا دوبــاره مى تواند به همین راحتى قهرمان 
شود، از استقالل، سپاهان و تراکتورسازى به عنوان رقیبان سنتى 
سرخپوشــان نام برد و اعالم کرد انتظار دارد بار دیگر سپاهان به 
فرم سابق خود بازگردد.این رســانه تأکید کرده که این خواسته 

برانکو خواسته همه ما براى داشتن یک لیگ جذاب است.
 ســایت ورزش ســه در مطلبى این موضوع را بررسى کرده که  
رسیدن به این فرم براى طالیى پوشان که دو فصل کابوس وار 
را با تغییرات زیاد و بدون نتیجه پشــت ســر گذاشته اند، چگونه 

امکانپذیر مى شود؟
 این ســایت در بخشــى از مطلب خود نوشته: مســعود تابش، 
مدیرعامل موقت باشگاه سپاهان در گفتگویى که انجام داد، ضمن 
اذعان به تحول بزرگى که وینفرد شفر و برانکو ایوانکوویچ در لیگ 
و کیفیت آن ایجاد کرده اند، اعالم کــرد در میان مربیان ایرانى 
نیز برخى چهره ها وجود دارند که مــى توانند در صورت فراهم 
بودن شرایط و امکانات مناسب، باشگاه سپاهان را به اهدافى که 
مدنظرشان است، برسانند. ســپاهان با کرانچار علیرغم نمایش 
دلنشینى که داشت و بسیارى از کارشناسان و خبرگان بر آن صحه 
گذاشتند، نتوانست به آنچه مى خواست برسد. با منصور ابراهیم 
زاده ســپاهان از برنامه هاى بلند مدت خود دســت کشید و این 

چهره بعید به نظر 
مشکلى  رسد  مى 
براى حفظ تیم در 
لیگ داشته باشد؛ 

اما آیا این تصمیم مطابق بــا اهداف بلند مدت ســپاهان بود یا 
فقط تصمیمى مقطعى براى فرار از فشــارها؟به نظر مى رســد 
مهمترین چالش مدیران شــرکت فوالد مبارکه ســپاهان براى 
فصل آینده انتخاب یک مربى کاربلد است؛ مربى اى که با تکیه 
بر زیرساخت هاى باشگاه سپاهان بتواند بار دیگر آنها را به دوران 
طالیى که چندان هم دور نیســت برســاند و توان رقابت با دو 
مربى با دانش و کنش گراى این روزهاى فوتبال ایران را داشته

 باشد.
لیگ هفدهم علیرغم تمام آرزوهایى که هواداران ســپاهان در 
ذهن داشــتند، خوب پیش نرفت و شــروع بدى که آنها داشتند، 
کیفیت فنى خوب این تیم را نیز زیر سئوال برد و آنها همین حاال 
هم در معرض سقوط قرار دارند. با نگاهى به کارنامه بازیکنان تیم 
مى توان به چهره هایى رسید که دور از انتظار ظاهر شدند و پایان 

لیگ هفدهم مى تواند پایان کار آنها هم باشد.
در خط دفاعى سپاهان در پایان هفته بیســت و هفتم با 29 گل 
خورده، ششمین خط دفاعى قدرتمند لیگ را شکل داده و به نظر 
مى رسد که با اضافه شــدن یک دفاع وسط مطمئن و حفظ سایر 
نفرات، کادر فنى فصل آینده مى تواند امیدوار به شکل دادن یک 

خط دفاعى منسجم باشد.
در خط میانى و به طور خاص در پســت هافبک تدافعى سپاهان 
چهره هایى نظیر على کریمى، میالد ســرلک، حامد بحیرایى، 
محمود قائد رحمتى و رســول نویدکیا را در اختیار خواهد داشت؛ 
بازیکنانى که مى توانند نظر مثبت مربى فصل آینده را جلب کنند. 
یک خط جلوتر فقدان بازیکنى در تیم سپاهان به چشم مى خورد 
که بتواند ریتم بازى را تنظیم کند و با ارســال توپ به فضاهاى 
مناسب، زمان کافى براى تصمیم گیرى مهاجمین را ایجاد کند. 
مقایسه نمایش سپاهان در شش دیدار انتهایى لیگ شانزدهم که 
جپاروف را در اختیار داشتند و فصل جارى، مى تواند واقعیت هاى 
مهمى را براى دست اندرکاران و تصمیم سازان باشگاه سپاهان 

عیان سازد.
در خط هجومى ســپاهان فصل آینده در صــورت خروج مروان 
حســین، مى تواند با مسعود حســن زاده تمدید کند و همچنین 
ساسان انصارى و مهدى شریفى نیز در این پست حضور دارند. آمار 
نشان مى دهد که در بخش تهاجمى سپاهان یکى از پرکارترین 
تیم هاى لیگ بوده ولى عدم موفقیت در پست هایى که بازیکنان 
موفق سال هاى گذشته لیگ و حتى سپاهان نظیر ساسان انصارى 
و مهرداد محمدى حضور دارند، مى تواند مشخص کننده مسیر 
آنها باشــد. مســیرى که مى توان ضعف هایش را یا با استخدام 
مهاجمان تراز اول پوشش داد و یا مربى اى به خدمت گرفت که 
بتواند این بازیکنان را به فرم و شیوه بازى سابق آنها بازگرداند و 
یا به اصطالح پتانسیل آنها را بار دیگر با تفکرات و سیستم خود از 

حالت بالقوه به حالت بالفعل برساند.
ابراهیم عالمه را مى توان به جرأت تنها خارجى موفق سپاهان طى 
دو سال اخیر دانست. گلرى که در نیم فصل دوم لیگ هفدهم به 
تیم اضافه شد و به خوبى توانسته در میان هواداران تیم نیز محبوب 
شود. این دروازه بان سورى در صورتى که رقم باالیى درخواست 
نکند، به احتمال فراوان فصل آینده نیز گلر طالیى پوشان خواهد 

بود، اما مدیران و هر کادر فنى که هدایت سپاهان را قبول کند، بعید 
به نظر مى رسد تمایلى براى حفظ مروان حسین و ادون حسنى به 

عنوان دو سهمیه خارجى کم اثر داشته باشد.
ســپاهان طى دو فصل اخیر تغییرات زیادى را در تیم خود ایجاد 
کرده است. زمانى که ویسى به تیم وارد شد تغییراتى ایجاد شدند 
که به کنایه از آن به عنوان انقالب ویسى در اصفهان یاد مى شود 
ولى این تغییرات تنها یک فصل دوام آورد و زالتکو کرانچار که 
وارد شد از تیم ویسى تنها چند بازمانده به فصل هفدهم رسید. از 
همین رو عدم ایجاد تغییرات زیاد و پوشش نقاط ضعف که قطعًا 

توسط کمیته فنى تیم شناسایى شده، مى تواند کافى باشد.
ســپاهان با کرانچار پروژه اى چند ســاله را آغاز کرد که البته به 
سرانجام نرسید. طالیى پوشان در لیگ هفدهم به زعم بسیارى 
از کارشناسان، کیفیت بسیار خوبى داشــتند و در خط دفاعى نیز 
موقعیت هاى زیادى به حریفان خود ندادند ولى دو ضعف عمده 
آنها در چهارچوب دروازه و عدم تبدیل شانس هایى گلزنى به گل، 
سبب شد تا این کیفیت در نحوه بازى تحت تأثیر نتیجه گیرى قرار 

بگیرد و کرانچار از این تیم جدا شود.
چیزى که در برنامه هاى بلندمدت واضح اســت، اینکه اعتماد به 
مسیر موفقیت نباید با یک تجربه ناموفق از بین برود؛ مخصوصًا 
اینکه ســپاهان در حوزه شــاخصه هاى فنى و به اذعان رقیبان، 
نشــانه هاى تبدیل به تیم بزرگ را داشــته و دارد. پس مدیران 
باشگاه باید همان اســتراتژى گذشته را براى رسیدن به موفقیت 
ادامه دهند و مربى اى را براى فصل آینده انتخاب کنند که بیشتر 
شــبیه افرادى نظیر برانکو، شفر و کرانچار باشــد، تا با استفاده 
از ظرفیت هاى خود و باشــگاه بار دیگر ســپاهان را به تیم هاى 
مدعى نزدیک کند. تصمیماتى که شاید در سال اول به قهرمانى 
ختم نشود، ولى هواداران ســپاهان مى توانند امیدوار به داشتن 
تیمى آینده دار با اســتفاده از زیرساخت هاى مناسب این باشگاه

 باشند.

نصف جهان  رسانه هاى ایران حاال بیش از هر زمانى اخبار رم 
را رصد و منتشر مى کنند و ظاهراً این باشگاه ایتالیایى به یک 

باشگاه جذاب براى ایرانى ها تبدیل شده است.
کمتر از یک هفته پس از پخش تصاویــر مخدوش لوگوى 
باشگاه آاس رم در تلویزیون ایران، این تیم فوتبال ایتالیایى 

محبوبیتى بى سابقه را در ایران تجربه مى کند.
 تیم زرشکى پوش شــهر رم که با قرعه اى سخت در رقابت 
هاى لیگ قهرمانان اروپا مقابل بارسلونا قرار گرفته بود، درست 
در روز بازى برگشت مقابل این غول اسپانیایى صفحه فارسى 

توییتر خود را در ایران افتتاح کرد.
اقدامى هوشــمندانه از سوى این 
باشــگاه ایتالیایى بود که به دلیل 
پخش محو شــده لوگوى این 
باشگاه از تلویزیون ایران، سوژه 
بزرگ اجتماعى ایرانى ها در 

سراسر جهان شده و البته 

بازتاب آن به صفحه اول اغلب روزنامه هاى ایتالیایى کشیده 
شده بود.

در پى رخ دادن این اتفاق و در شــرایطى کــه کامنت هاى 
تحقیرآمیز در قضاوت به اتفاق رخ داده در تلویزیون ایران در 
سراسر دنیا قابل ردیابى بود، ایرانیان پرتعداد حاضر در کشور 
ایتالیا تالش زیادى براى رفع این سوء تفاهم کردند و با ارسال 
عکس ها و تصاویر و پیام هاى مختلف باشگاه رم، سعى کردند 
این اتفاق را تا حد یک اتفاق شــخصى تنزل بدهند؛ که البته 
درست هم به نظر مى رســید چرا که آنچه در برنامه گزارش 
ورزشى هفته گذشته رخ داد، حتى مورد تأیید مجریان برنامه 

نیز نیست.
  اتفاق جالب تر در جایى رخ داد که در توییتر ناگهان یک پیام 
فارسى به ســرعت در فضاهاى مختلف مجازى بازنشر شد. 
پیامى که باشــگاه المپیک رم در آن خبر از آغاز به کار بخش 

فارسى کاربرى خود در توییتر مى داد.
 سایت ورزش سه این اقدام باشگاه ایتالیایى را یک کار زیرکانه 

قلمداد کرده و  نوشته:این یک اقدام هوشمندانه از سوى این 
باشــگاه پایتخت ایتالیا بود که در کمتر از یک ساعت هزاران 
ایرانى را فالوور خود کرد. رم که به نسبت باشگاه هاى بزرگى 
مثل میالن، یوونتوس و اینتر در ایران خاستگاه طرفدارى ضعیف 
ترى دارد، با این کار عالوه بر به دست آوردن قلب میلیون ها 
هوادار فوتبال در ایران، هزاران نفر را نیز شــیفته خود کرده و 
نکته جالب، فعالیت جذاب و یکســره این حساب کاربرى در 

توییتر است.
آنها حتى در توییت هایى که بعد از پیــروزى تاریخى مقابل 
بارسلونا گذاشته اند، از شعارهاى استادیومى ایران «واویال، 
واویال، بزن یکى دیگه» اســتفاده کرده اند که این مســئله 

هوشمندى آنها را مى رساند.
در شرایطى که  در رم جشن بزرگى بابت پیروزى مقابل بارسلونا 
و حذف هم قطاران مسى در اوج ناامیدى برپا بود، کارشناسان 
ارتباطات در ایران موضوع جدیدى را پیش چشــم خود مى 
دیدند. اینکه رسانه ها و شبکه هاى اجتماعى چه تأثیر بزرگى 

در کاهش فاصله ها و همینطور تغییر نگاه ها دارند. اگر بگوییم 
حاال رم محبوب ترین باشگاه ایتالیایى در ایران است، شاید 
گزاف نگفته باشیم. محبوبیتى که حتى در سال تاریخى این تیم 
با فابیو کاپلو و حضور ستاره هایى مثل باتیستوتا، توتى و مونتال 
که منجر به کسب اسکودتو سال 2001 براى رم نیز شد در 

ایران شکل نگرفته بود.
این دست دوستى در اوج سوء تفاهم هاى طبیعى بازنشر اخبار 
منفى، حس خوبى به ایرانیان عالقه مند به فوتبال داده است 
و به همین دلیل پیروزى مهم اخیر رمى ها در المپیکو بیشتر از 
بردهاى مشابه قبلى گرامى داشته شده است. حاال اگر کلمه 
رم را در توییتر سرچ کنید به پست هاى بى شمارى مى رسید، 
نکته اى که نشان مى دهد سیاســت رسانه اى رمى ها چقدر 
هوشمندانه و جذاب بوده و تلویزیون ایران ناخواسته چه خدمتى 
به آنها کرده است. به هر حال آقا گرگه زرشکى پوش حسابى در 
حال دلبرى از ایرانى هاست و شاید سورپرایز هاى جدید هم از 

سوى این باشگاه ایتالیایى ادامه داشته باشد.

دلبرى هاى آقا گرگه!

کوبربرانکو هم در آرزوى سپاهانى قدرتمند است!
صفجنصف جهــان با وعدده هایى که از اردوگاه زرد سپاهان مى شنویم 
به گوش اخبارو اخبارى که به گوش ما مى رســد مى توانیم امیدوار باشیم که 
 جدیدسپاهانسپاهان فصل جدید بیش از این هواداران خود را آزار ندهد و بتواند 

دعىبیمىکتیمى کامًال مدعى باشد.
ز رساندیروز دیروز یکى از رسانه هاى پایتخت نوشت که برانکو ایوانکوویچ 
ر برنادر برنامه 90و در پا و در پاسخ به ســئوال فردوسى پور که از او در مورد 
ینکهصلآفصل آینده و اینکه آیا دوبــاره مى تواند به همین راحتى قهرمان
الل، سشود، ازشود، از استقالل، سپاهان و تراکتورسازى به عنوان رقیبان سنتى

 نام برسرخپوسرخپوشــان نام برد و اعالم کرد انتظار دارد بار دیگر سپاهان به 
د بازگرم سافرم سابق خود بازگردد.این رســانه تأکید کرده که این خواسته 

ه همهرانکوبرانکو خواسته همه ما براى داشتن یک لیگ جذاب است.
ش سـســایت ســایت ورزش ســه در مطلبى این موضوع را بررسى کرده که  
ن فرمسیدنرسیدن به این فرم براى طالیى پوشان که دو فصل کابوس وار 
با با تغیرا با تغییرات زیاد و بدون نتیجه پشــت ســر گذاشته اند، چگونه  یاد و

شود؟مکانپذامکانپذیر مى شود؟
 در بخین س این ســایت در بخشــى از مطلب خود نوشته: مســعود تابش، 
قت باشمدیرعامدیرعامل موقت باشگاه سپاهان در گفتگویى که انجام داد، ضمن 
ل بزرگذعاناذعان به تحول بزرگى که وینفرد شفر و برانکو ایوانکوویچ در لیگ 
ک کیفیتو کیفیت آن ایجاد کرده اند، اعالم کــرد در میان مربیان ایرانى  یجاد
ره هایز برخنیز برخى چهره ها وجود دارند که مــى توانند در صورت فراهم 
و امکاودنشبودن شرایط و امکانات مناسب، باشگاه سپاهان را به اهدافى که 
ست، برمدنظرمدنظرشان است، برسانند. ســپاهان با کرانچار علیرغم نمایش 
اشتلنشیندلنشینى که داشت و بسیارى از کارشناسان و خبرگان بر آن صحه 
نستگذاشتنگذاشتند، نتوانست به آنچه مى خواست برسد. با منصور ابراهیم 
ن از براده سزاده ســپاهان از برنامه هاى بلند مدت خود دســت کشید و این 

 نظرچهرهچهره بعید به نظر 
مشکلى  رسد  رسمى  شکلىمى 
حبراى حفظ تیم در  م درراى
اشد؛یگ دلیگ داشته باشد؛ 

اما آیا این تصمیم مطابق بــا اهداف بلند مدت ســپاهان بود یا 
فقط تصمیمى مقطعى براى فرار از فشــارها؟به نظر مى رســد 
مهمترین چالشمدیران شــرکت فوالد مبارکه ســپاهان براى

فصل آینده انتخاب یک مربى کاربلد است؛ مربى اى که با تکیه 
بر زیرساخت هاى باشگاه سپاهان بتواند بار دیگر آنها را به دوران 
طالیى که چندان هم دور نیســت برســاند و توان رقابت با دو 
را داشته روزهاى فوتبال ایران این مربى با دانش و کنش گراى

 باشد.
لیگ هفدهم علیرغم تمام آرزوهایى که هواداران ســپاهان در 
ذهن داشــتند، خوب پیش نرفت و شــروع بدى که آنها داشتند، 
کیفیت فنى خوب این تیم را نیز زیر سئوال برد و آنها همین حاال 
هم در معرض سقوط قرار دارند. با نگاهى به کارنامه بازیکنان تیم 
مى توان به چهره هایى رسید که دور از انتظار ظاهر شدند و پایان 

لیگ هفدهم مى تواند پایان کار آنها هم باشد.
29 گل 9در خط دفاعى سپاهان در پایان هفته بیســت و هفتم با

خورده، ششمین خط دفاعى قدرتمند لیگ را شکل داده و به نظر 
مى رسد که با اضافه شــدن یک دفاع وسط مطمئن و حفظ سایر 
نفرات، کادر فنى فصل آینده مى تواند امیدوار به شکل دادن یک 

خط دفاعى منسجم باشد.
در خط میانى و به طور خاص در پســت هافبک تدافعى سپاهان 
چهره هایى نظیر على کریمى، میالد ســرلک، حامد بحیرایى، 
محمود قائد رحمتى و رســول نویدکیا را در اختیار خواهد داشت؛ 
بازیکنانى که مى توانند نظر مثبت مربى فصل آینده را جلب کنند. 
یک خط جلوتر فقدان بازیکنى در تیم سپاهان به چشم مى خورد 
که بتواند ریتم بازى را تنظیم کند و با ارســال توپ به فضاهاى 
مناسب، زمان کافى براى تصمیم گیرى مهاجمین را ایجاد کند. 
مقایسه نمایش سپاهان در شش دیدار انتهایى لیگ شانزدهم که 
جپاروف را در اختیار داشتند و فصل جارى، مى تواند واقعیت هاى 
مهمى را براى دست اندرکاران و تصمیم سازان باشگاه سپاهان 
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کرد.ران افر خودتوییتر خود را در ایران افتتاح
ىایندانه ازى هوشاقدامى هوشــمندانه از سوى این 
 دلیلى بودـگاه ایباشــگاه ایتالیایى بود که به دلیل 

ا اینده لوگشمحوپخش محو شــده لوگوى
ن، سو لویزیون وژهنایرانهاز تلباشگاه 
ى ها د ماعى ای دریرانى اجتمبزرگ
ده و السر جهسراسر جهان شده و البته 

ه رخهفتهوورزشى هفته گذشته رخ داد، حتى مورد تأیید مجریان برنامه 
ت.نییز نیست

جایىرجالب ا اتفاق جالب تر در جایى رخ داد که در توییتر ناگهان یک پیام 
ت در ف به سـففارسى به ســرعت در فضاهاى مختلف مجازى بازنشر شد. 
آغاز بهکاربخش کرم در آن خبر از شــگاه الم  المپیکه باشپیپیامى که 

وییتر مىداد. رى خود  در توکاربرففارسىک
ن اقدورزش سسایت ورزش سه این اقدام باشگاه ایتالیایى را یک کار زیرکانه 

بارسلونا گذاشته اند، از شعارهاى استادیومى ایران «واویال، 
واویال، بزن یکى دیگه» اســتفاده کرده اند که این مســئله 

هوشمندى آنها را مى رساند.
در شرایطى که  در رم جشن بزرگى بابت پیروزى مقابل بارسلونا 
و حذف هم قطاران مسى دراوجناامیدىبرپا بود، کارشناسان
ارتباطات در ایرانموضوع جدیدىرا پیش چشــم خود مى

دیدند. اینکه رسانه ها و شبکه هاى اجتماعى چه تأثیر بزرگى 

بردهاى
رم را د
نکته اى
هوشمن
به آنهاک
حالدلب
سوى ا
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به گفته متخصصان، خیار با سم زدایى از بدن و پیشگیرى از بى آبى بدن به کاهش مشکالت در تابستان کمک کرده و موجب 
بهبود وضعیت سالمت مى شود.

خیار متشکل از 95 درصد آب اســت که به حفظ آب بدن کمک کرده و با سم زدایى، موجب تازگى و طراوت آن مى شود. میزان 
باالى آب موجود در خیار همچون یک دستگاه تصفیه عمل مى کند و ضایعات بدن را خارج مى کند.

همچنین خیار سرشار از فیبر، پتاسیم و منیزیم است. تمامى این مواد مغذى در کاهش فشارخون مؤثر هستند. به عالوه، خاصیت 
ُمّدر (ادرارآورى) خفیف آنکه به علت میزان باالى آب و پتاسیم آن است، به تنظیم فشارخون هم کمک مى کند.

خیار موجب آرامش پوست مى شود. براى ایجاد طراوت و شادابى فورى پوست، آب خیار را مستقیمًا بر روى پوست بمالید. خیار 
حاوى پتاسیم بوده و براى پوست خشک ایده آل است.

خیار موجب کاهش سیاهى دور چشم مى شــود. برش هاى خیار را هر روز به مدت هشــت تا ده دقیقه بر روى چشم بگذارید 
تا ســیاهى و پف دور چشــم از بین برود. گذاشــتن برش هاى خیار بر روى پوســت، موجب نرمى و طراوت آن 

مى شود.
خیار به دلیل میزان باالى آب و خواص ضدالتهابى خود، به درمان آفتاب سوختگى کمک مى کند. 
آب خیار را با ماست یا آبلیمو مخلوط کرده و روزانه به مدت ده تا 15 دقیقه بر روى پوست 

بمالید. این روش موجب درمان آفتاب سوختگى هاى خفیف مى شود.
خیار به آزاد شدن گرماى اضافى درون دهان که علت اصلى بوى بدن نفس 
است، کمک مى کند. یک برش از خیار را به مدت 30 ثانیه با زبان در 
سقف دهانتان نگه دارید. مواد فتوشیمیایى موجود در این سبزى 

موجب نابودى باکترى هاى عامل بوى بدن نفس مى شود.
دانه هاى خیار منبع پتاسیم و ویتامین E هستند که به کاهش 
چین و چروك، خطوط ریز، لکه ها و سایر عالیم پیرى کمک 

مى کنند.  

مبتالیان به دیابت هم مانند همه مى توانند ورزش را در برنامه روزانه 
خود بگنجانند، ولى الزم است آگاهى کافى در زمینه مواردى که هنگام 

ورزش کردن باید رعایت کنند، داشته باشند.
اگر مبتال به دیابت هستید و از انسولین استفاده مى کنید، قبل از ورزش 
کردن حتماً میزان قندخون را اندازه گیرى کنید، زیرا با ورزش کردن و 
فعالیت بدنى ممکن است دچار افت قندخون شوید؛ اگر میزان قندخون 
شما خیلى پایین باشد، از ورزش کردن خوددارى کنید. به خاطر داشته 
باشید در خصوص کم کردن دوز دارو چنانچه مى خواهید به طور منظم 

ورزش کنید، با پزشک معالج خود مشورت کنید. 
اگر خارج از منزل ورزش مى کنید، با خود مواد قندى به همراه داشته 
باشید تا در صورتى که دچار افت قندخون شدید، مشکلى پیش نیاید. 
بهترین و مناسب ترین زمان براى ورزش کردن وقتى است که میزان 

قندخون طبیعى دارید.

یک متخصص طب ایرانى، سرکه انگور را بهترین 
نوع سرکه خواند و گفت: سرکه براى افراد کم خون 
مفید نیســت و مصرف بیش از حد آن نیز به ضعف 

قواى جنسى منجر مى شود.
کاظم کاظمینى تصریح کرد: سرکه عمدتًا به عنوان 
طعم دهنده، همراه با انواع غذاها چون آش ها استفاده 
مى شود، ولى در عین حال به صورت خوراکى همراه با 

مواد غذایى غلیظ مانند گوشت گاو یا کله پاچه 
نیز مصرف مى شود.

این متخصص طــب ایرانى افزود: ســرکه 
همچنین در ترکیب نوشیدنى مفید و گواراى 

ســکنجبین نیز مورد اســتفاده است که 
مصرف آن براى کبد بسیار مفید است.

وى با بیان اینکه سرکه از تخمیر میوه هاى 
مختلفى مانند انگور، سیب، انجیر و خرما 
و دیگر اقالم میوه تهیه مى شــود، بهترین 
نوع سرکه را متعلق به میوه انگور دانست 

و گفت: ســرکه انگور داراى طبعى 
سرد و خشک است و مصرف 
آن موجب هضم بهتر مواد 

غذایى در بدن مى شود.

وى در مورد مــوارد منع مصرف ســرکه نیز اظهار 
داشت: سرکه براى افراد کم خون مفید نیست و بدن 

را الغر مى کند.
کاظمینى همچنین اضافه کرد: افــرادى که دچار 
بیمارى هاى اعصاب و افسردگى هستند نیز نباید از 

سرکه استفاده کنند.
 

یک متخصص طب ســنتى عنوان کرد: مبتالیان به 
التهابات کلیوى و سنگ کلیه از مصرف زیاد کافئین 
و همچنین از مصرف ُمســّکن خوددارى کنند، زیرا
 قرص هاى ُمسکن، سنگ ها را سفت کرده و دفع آن 

را با مشکل مواجه مى کند.
سمانه سادات اکبرى در خصوص بیمارى هاى کلیوى 
گفت: علت هایى که سبب ایجاد سنگ کلیه مى شود 
در زن ها و مردان متفاوت است و افرادى که غلظت 
خون دارند، در صورت عدم درمان، با مشکالت کلیوى 

مواجه مى شوند.
وى افزود: غلظت خون باعث مى شود خون در بدن 
بلوکه شود و این مسئله سبب مى شود پروسه  ادرار به 
خوبى انجام نشود و در نتیجه، ســم موجود در آن به 

بدن بازگردد.
اکبرى ادامه داد: افرادى که مشــکالت کبدى مانند 
کبدچرب دارند نیز دچار بیمارى هاى کلیوى خواهند 
شد، زیرا کبد و کلیه با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند؛ 
همچنین بیماران دیابتى نیز در معرض خطر ابتال به 

مشکالت کلیوى هستند.
این متخصص طب ســنتى درخصــوص چگونگى 
درمان مشــکالت کلیــوى اظهار کرد: اســتفاده از 
غذاهــاى ادرار آور، پرهیز از غذاهــاى چرب، قطع 
کردن مصرف ادویه جات و همچنیــن مصرف زیاد 
غذاهایى نظیر آش و ســوپ، به بهبود وضعیت کلیه 

کمک مى کند.
وى همچنین تصریــح کرد: عرق خارشــتر یکى از 
گیاهانى اســت که در درمان بیمارى هاى کلیوى از 
جمله سنگ کلیه بســیار مؤثر است که باید روزانه دو 

بار مصرف شود. 

غذا هاى ممنوعه در دوران باردارى

تخم مرغ عسلى نخورید
تخم مرغ منبع مفیدى از پروتئین و مواد غذایى است و اغلب پزشکان به زنان 
باردار توصیه مى کنند که در روز حداقل یک عدد تخم مرغ بخورند، اما براى 
خوردن تخم مرغ باید به نکات بسیارى توجه کرد، اول اینکه تخم مرغ به هیچ 
وجه شکسته و یا ترك برداشته نباشد، زیرا در این صورت باکترى هاى بسیارى 
به خود جذب مى کند و همچنین از خوردن تخم مرغ عسلى هم خوددارى کنید 

و حتماً آن را بپزید.

کافئین مصرف نکنید
مصرف کافئین براى مادر و جنین بســیار خطرناك است، چه از طریق 
نوشابه و نوشیدنى هاى انرژى زا باشد و چه از طریق چاى و قهوه؛ سبب 
بروز خطرات جدى در سه ماهه اول باردارى مى شود و مادران باید توجه 

داشته باشند که به هیچ وجه کافئین بیش از اندازه مصرف نکنند.

ادویه سبب بروز 
حساســیت در جنین 

مى شود
زنان باردار بایــد از خوردن 
غذا هــاى خیلــى چرب و 
غذا هاى پر ادویه خوددارى 
کنند، زیــرا ســبب ایجاد 
حساســیت هاى مختلف 

ممنوعیت خوردن پنیرهاى نرم در3 ماه اول باردارىبراى جنین مى شود.
پنیر هاى نرم به دلیل آنکه ممکن است پاستوریزه نباشند و آلوده باشند، براى 
مادران باردار خطرناك است و این پنیر ها سبیب ایجاد مسمویت غذایى براى 
مادر مى شود. به دلیل ضعیف بودن سیستم ایمنى بدن زنان، حداقل در سه 

ماه  اول باردارى مادران به هیچ وجه نباید پنیر نرم بخورند.

تغذیه مادر باردار در دوران 
باردارى اهمیت بسیارى 
دارد و مــادر باید بداند که 
چه غذا هایى را بخورد و از 
خوردن چه غذا هایى پرهیز 

کند.
در اینجا به معرفى غذا هاى 
ممنوعه در دوران باردارى 

مى پردازیم.

ماهى هایى را که حاوى جیوه هستند، نخورید
در ساختار ماهى جیوه به کار رفته اســت و این ماده براى جنین بسیار خطرناك است، زیرا 
سبب ایجاد اختالل در مغز جنین مى شود. ماهى هایى مانند کوسه، شیر ماهى، شاه ماهى 
و خال مخالى از جمله ماهى هاى ممنوعه هستند. توجه به این نکته ضرورى است که تمام 
ماهى ها براى مادر و جنین مضر نیستند و بسیارى از ماهى ها مانند سالمون و یا ماهى آزاد، 

نه تنها حاوى جیوه نیستند، بلکه سرشار از امگا 3 هم هستند.

یکى از موضوعات مهمى که در حفظ سالمتى 
انسان نقش اساســى دارد و کمتر به آن توجه 
مى شود، مســئله خواب اســت؛ چرا که خواب 

مناسب در کاهش بروز بیمارى ها مؤثر است.
یک متخصص طب ایرانى با اشاره به تأثیر قابل 
توجه خواب مناسب بر رشــد کودکان گفت: در 
حالى که رشــد کودکان به ویژه رشد قدى آنها 
از دغدغه هاى خانواده هاست، اما تأثیر خواب در 

رشد آنها نادیده گرفته مى شود.
محمود امینى در مــورد تأثیر خواب در رشــد 
کودکان افزود: خواب مناســب یکــى از توجه  
برانگیزترین موضوعات در رشد کودکان است و 
در حالى که رشد کودکان به ویژه رشد قدى آنها 
دغدغه خانواده هاست، تأثیر خواب در رشد آنها 

نادیده گرفته مى شود.
این متخصص طب ایرانــى ادامه داد: هورمون 
رشد که از ارکان اساسى رشد است، در اوایل شب 
و در زمان خواب عمیق ترشح مى شود و هر چه 
به طرف صبح و روشنایى هوا پیش رویم، غلظت 
هورمون کورتیزول بیشتر مى شود و به کاهش 

ترشح هورمون رشد منجر مى شود.
وى با اشاره به اینکه ساعت مناسب براى خواب 
حدود ساعت 9 تا 10 شب است، گفت: بهترین 
زمان برخاستن از خواب، قبل از طلوع آفتاب است 
و هر چند که بیدار شــدن در این ساعات براى 
برخى از مردم تا حدودى غیرقابل تحمل به نظر 

مى رسد، اما با تمرین ممکن خواهد شد.

امینى در مورد شرایط خواب خوب نیز گفت: یکى 
از الزمه هاى خواب مناسب، ایجاد فاصله زمانى 
بین صرف شام و هنگام خواب است که حداقل 
باید دو تا سه ساعت فاصله داشته باشد تا در این 
مدت زمان، غذا در معده هضم و از آن خارج شود.

وى عدم توجه به این مسئله را به دو شکل موجب 
اختالل در هضم غذا دانست و گفت: نفخ و درد 
شکم، خواب پریشان، عمیق و همچنین کابوس 
و خواب ترسناك نیز از تبعات عدم فاصله الزم 

بین شام و خواب است.
این متخصص با اشــاره به برخــى روش هاى 
نادرســتى که براى الغرى نیز به کار مى روند، 
افزود: خوابیدن در حالت گرسنگى، باعث ضعف 
حرارت غریزى، الغرى نامناسب و ضعف بدن 
مى شود، البته این حالت در خواب هنگام بامداد 
هم رخ مى دهد؛ چرا که غذاى شب گذشته نیز 

جذب شده و  گرسنگى در فرد ایجاد مى شود.
وى با اشاره به پرهیز از خوردن غذاهاى سنگین 
در وعده شام، افزود: عالوه بر پرهیز از وعده هاى 
ســنگین شــام باید از مصرف ادویه جات تند و 
غذاهاى محرك در طول روز به ویژه وعده شام 

پرهیز کرد.
کاظمینــى در مــورد دیگر الزمه هــاى ایجاد 
خواب مناســب، گفت: خــوردن حبوبات نفاخ 
به ویژه عدس و لوبیا در وعده شــام به اختالل 
در خــواب و ایجــاد خــواب پریشــان منجر 

مى شود.

رابطه خواب مناسب و رشد قدى کودکان

و براى پوستخشک ایده آل است. حاوىپتاسیم بوده
خیار موجب کاهش سیاهى دور چشم مى شــود. برش هاى خیا
تا ســیاهى و پف دور چشــم از بین برود. گذاشــتن

مى شود.
خیار به دلیل میزان باالى آب و خو
آب خیار را با ماست یا آبلی
اینروشم بمالید.
ش خیار به آزاد
ک است،
سق
م

چ
مىک

خواص 
خیار در 
مقابله با 
گرما

 دیابتى ها هم 
مى توانند ورزش کنند

مصرف سرکه براى افراد کم خون مفید نیست

ت گاو یا کله پاچه 

 افزود: ســرکه 
ى مفید و گواراى 

فاده است که 
ید است.

میر میوه هاى 
نجیر و خرما 
ــود، بهترین 
نگور دانست 

 طبعى 

مبتالیان سنگ کلیه از 
مصرف ُمسّکن پرهیز کنند
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مرد خشمگین در اسالمشــهر دخترش را آتش زد و موجب مرگ 
او شد.

 دوشنبه شب وقوع آتش سوزى در شــهرك واوان به آتش نشانى 
و پلیس اسالمشــهر اعالم شــد. با حضور مأموران کالنترى 12 
اسالمشــهر در محل مشخص شــد خانه عمدى به آتش کشیده 
شده است و در جریان آن مرد 37 ســاله و دختر بچه اش به شدت 
دچار سوختگى شده و به بیمارستان منتقل شده اند. با اطفاى حریق 

مأموران به بیمارستان اعزام شدند. 
مرد جوان در تحقیقات اولیه با اعالم اینکه خانه را خودش به آتش 
کشیده است، مدعى شد چند وقتى است با همسرش دچار اختالف 

شده و به همین دلیل با بنزین خانه را را به آتش کشیده است. 
در حالى که تحقیقات در این باره ادامه داشت،  مسئوالن بیمارستان 
اعالم کردند دختربچه به علت شدت سوختگى جان خود را از دست 

داده است.

فرمانده انتظامى شهرســتان عنبرآباد از دستگیرى قاتل 
فرارى پس از 12 سال در شیراز خبر داد.

محمود بیدشکى اظهار کرد: قاتل مسلحى که در سال 1385 
با اسلحه کالش اقدام به قتل یک نفر در شهرستان عنبر آباد 
واقع در اســتان کرمان کرده بود در یک اقدام اطالعاتى و 
عملیاتى در شیراز، شناسایى و دستگیر شد. وى افزود: این 
قاتل که در این مدت با شناسنامه جعلى اقدام به ازدواج کرده 
بود طى چندین ماه کار اطالعاتى و فنى و پلیسى مورد رصد 
کارآگاهان پلیس آگاهى این شهرستان قرار گرفته بود که 
پس از شناسایى مخفیگاه نامبرده و با انجام نیابت قضائى 

سریعاً وى دستگیر شد و در چنگال قانون قرار گرفت. 

وکیل مدافع مادر «اهورا» پس از اجراى حکم قاتل از شــرطى 
پرده بردارى کرد که پدر اهورا براى دادن رضایت گذاشته بود.

صبح روز سه شنبه حکم قصاص قاتل اهورا، پسر بچه2/5 ساله 
گیالنى که مهرماه ســال گذشته به دســت ناپدرى اش پس از 
تعرض به قتل رســیده بود،  در زندان الکان رشت با حضور پدر 
اهورا، وکیل وى و مســئوالن زندان اجرا شــد. پس از اجراى 
حکم، مصاحبه اى از پدر اهورا منتشر شد که در قسمتى از آن به 
ماجراى بیرون کردن اهورا توســط ناپدرى اش و عدم واکنش 
مادر اهورا نسبت به این اقدام اشاره کرده بود. وکیل مدافع مادر 
اهورا در گفتگو با رکنا دراین باره گفت: «من از پایه این ماجرا را تکذیب مى کنم و این ســخنان از اساس کذب 

و خالف واقع است.»
حســن محمدى در خصوص علت عدم حضور مادر اهورا در لحظه اجراى حکم و آخرین جلســه دادگاه گفت: 
«بخاطر اینکه درگیرى پیش نیاید و حاشیه اى به وجود نیاید موکل بنده حضور پیدا نکرد. متأسفانه عده اى که 
در آن طرف ماجرا قرار دارند از قضیه اهورا استفاده مى کنند و به دنبال تالفى گذشته هستند این در حالى است 

که ادعاهاى مطرح شده علیه مادر اهورا در جایى ثابت نشده است.»
وى با اشاره به شکایت از مادر اهورا در خصوص جعل صیغه نامه و ارتباط نامشروع گفت: «چند روز پیش مادر 
اهورا در خصوص این اتهامات به دادسرا رفت و سپس بدون صدور هیچگونه قرارى دادگاه را ترك کرد و به خانه 
خود بازگشت. قطعًا اگر دالیل کافى وجود داشت قرارى براى موکل من صادر مى شد.» وکیل مدافع مادر اهورا 
افزود: «خانواده قاتل چندین بار با من براى اخذ رضایت تماس گرفتند اما موکل من راضى نبود و شرایط ایجاد 
شده در پى جنجال هاى رســانه اى مادر اهورا به گونه اى بود که بحث رضایت را منتفى مى کرد.» محمدى با 
اشاره به تماس یکى از دوستان قاتل اظهار کرد: «چند روز پیش یکى از دوستان قاتل با من تماس گرفت و گفت 
که براى اخذ رضایت پیش پدر اهورا رفته، وى نیز براى اخذ رضایت شرط گذاشته که در صورت اینکه کارى کند 

که مادر اهورا را بتواند محکوم کند، رضایت خواهد داد.»

مرد جوان در نقش مسافرکش،  زنان را در غرب تهران 
ســوار بر خودرویش هدف تجاوز و سرقت قرار مى داد 
و پس از دســتگیرى ادعا مى کند اگر دستگیر نمى شد 

شاید دست به هر خالف دیگرى مى زد.
اوایل آذر ماه امســال زن جوانى پاى در دادسراى امور 
جنایى تهران گذاشت و به مأموران گفت: «روز گذشته 
براى رفتن به محــل کارم در میدان آزادى ســوار بر 
خودروى تیبا نقره اى رنگى شدم که در مسیر مرد جوان 
به بهانه نقص فنى خودرویش در کنار خیابان توقف کرد 
و پس از لحظاتى درهاى خودرو را قفل کرده و با تهدید 
چاقو به ســمت من حمله کرد.» زن جوان در حالى که 
اشک مى ریخت افزود: «مرد جوان ابتدا اقدام به سرقت 
طالها و وسایل با ارزشم کرد و سپس با بستن دست و 
پاهایم با چسب پهن شیشه اى، مرا مورد تجاوز قرار داد 
و پس از آن نیز با گرفتن کارت بانکى ام اقدام به خالى 

کردن حسابم کرد.»
بدین ترتیب تیمى از مأمــوران اداره 16 پلیس آگاهى 
تهران براى دستگیرى مرد شــیطان صفت وارد عمل 
شدند و در گام نخست به کمک زن جوان اقدام به چهره 
نگارى متهم کردند. تجسس هاى پلیسى ادامه داشت تا 
اینکه مأموران پى بردند دختر جوان و زن دیگرى طعمه 

این مرد مسافرکش نما شده اند.
ســومین طعمه مرد شــیطان صفت به مأموران گفت: 
«در میدان آزادى منتظر تاکسى بودم که خودروى تیبا
 نقــره اى رنگ جلــوى پایم توقف کــرد و چون فکر

مى کردم مرد جوان مسافرکش است سوار بر خودرویش 
شدم. در میان راه راننده جوان خودرو را در کنار خیابان 
توقف کرد و ســپس با تهدید چاقو به سمتم حمله کرد. 
راننده شیطان صفت ابتدا دست و پاهایم را با چسب پهن 
بست و براى اینکه پول بیشترى به جیب بزند با شوهرم 
تماس گرفت و خواست تا پول زیادى در اختیار او قرار 
دهند که همسرم از او خواســت به محل قرارى برود تا 
پول ها را تحویل بگیرد اما مرد جــوان بدون توجه به 
حرف هاى شوهرم مرا مورد تجاوز قرار داد و سپس مرا 

در کنار خیابان رها کرد.»
گارآگاهــان با توجه به حســاس بودن ایــن پرونده با 
اقدامات فنى و عملیات پلیسى مخفیگاه این مرد جوان 

را که «محمد» نام دارد در منطقه مالرد کرج شناسایى 
کردند و روز 20 اسفند ماه این متهم دستگیر شد. محمد 
پس از دستگیرى وقتى در برابر طعمه هایش قرار گرفت 

پرده از اقدام شوم زندگى اش با زنان برداشت.
 براى اینکه نترسم کلونازپام و شیشه 

مصرف مى کردم
محمد 31 ساله که دو نوزاد دوقلو دارد ادعا مى کند به 
دلیل نیاز به پول دست به سرقت مى زده و به علت توهم 
قرص و شیشه زنان را هدف نیت شــوم خود قرار داده 
است. این مرد ادعا مى کند اگر دستگیر نمى شد احتمال 

داشت دست به جنایت هاى دیگرى بزند. 
سابقه دارى؟

نه براى اولین بار است که دستگیر شدم.
به چه جرمى دستگیر شدى؟

تجاوز و زورگیرى از زنان.
ازدواج کردى؟

بله، چند ماهى است که دوقلوهایم نیز به دنیا آمدند.
چرا دست به این اقدامات شوم زدى؟

قصد سرقت داشتم و نیاز به پول داشتم.
نخســتین طعمــه ات را چطــور 

شناسایى کردى؟
در میدان آزادى پرســه مى زدم که یــک زن جوان را 
شناســایى کردم و ســپس تحت عنوان مسافرکش او 
را سوار بر خودرو کردم و ســپس در میان راه با تهدید 
چاقو به او حمله کردم و ابتدا اقدام به ســرقت طالها و
 پول هایش کردم و بعد با بســتن دست و پاهایش او را 

مورد تجاوز قرار دادم.
زن جوان مقاومت نکرد؟

دست و پا و دهانش را بسته بودم و نمى توانست کارى 
کند.

دومین زن را چطور گرفتار کردى؟
دومین طعمــه ام یک دختر جــوان بود کــه وقتى با 
تهدید چاقو او را تسلیم نیت شــوم خودم کردم با گریه
مى گفت که پدرش فوت کرده و پولى ندارد و با گرفتن

 20 هزار تومان پول نقدى که داشــت او را در خیابان 
رها کردم.

سومین سناریوى شیطانى؟

ســومین طعمه ام زن جوانى بود که از میدان آزادى به 
سمت مهرآباد جنوبى مى رفت که در میان راه با تهدید 
چاقو به ســمتش حمله کردم و دو میلیون تومان پول و 

طالهایش را دزدیدم.
شنیدم با شوهرش تماس گرفتى؟

بله، از او خواستم که شش میلیون تومان پول تهیه کند 
که همسرش را آزاد کنم.

پول تهیه شد؟
شوهرش مى گفت که پول را در اتوبان مى گذارد تا من 
بعد از گرفتن پول، زنش را رها کنم و از من مى خواست 

که به زنش دست نزنم.
چرا پیشنهادش را نپذیرفتى؟

پشت گوشــى گفتم که فیلم زیاد دیدى و بعد از آن زن 
جوان را مورد تجاوز قرار دادم.

بعــد از تجــاوز آنها را کجــا رها 
مى کردى؟

در حالى که دست و پا و چشمانشــان بسته بود در کنار 
خیابان رهایشان مى کردم.

چرا دســت و پا و چشمانشــان را 
مى بستى؟

مى بستم که نتوانند شماره پالك خودرویم را یادداشت 
کنند.

اعتیاد دارى؟
نه، ولى قبل از اجراى نقشــه ام بــراى اینکه در زمان 
اجراى آن نترســم و به پول برســم قرص کلونازپام و 

شیشه مصرف مى کردم.
محمد چطور وارد این سناریوى سیاه 

شد؟
نیاز داشــتم. من قبل از اجراى نقشه ام ابتدا فقط نقشه 
زورگیرى، سرقت پول وطالها را داشتم اما تحت تأثیر 

مواد اقدام به تجاوز مى کردم.
چقدر به پول نیاز داشتى؟

یک روز همسرم حالش بد شد و به بیمارستان منتقلش 
کردیم و پزشــک ها گفتند همسرم کبدش چرب است 
و باید فرزندانم به دنیا بیایند که پس از تولد دوقلوهایم 
آنها را داخل دستگاه گذاشتند و ابتدا بیمارستان اعالم 
کرد که بخاطر 60 روز یک میلیون و 500 هزار تومان 

باید پرداخت کنم اما بعد از 63 روز عنوان کردند که باید 
70 میلیون تومان براى ترخیص فرزندانم پرداخت کنم.

70 میلیون تومان را تهیه کردى؟
نه، با همســرم پیش مددکار رفتیم و پس از صحبت با 
مسئوالن بیمارستان قرار شد 15 میلیون تومان پرداخت 
کنیم که این پول را جور کردم و براى پرداخت بدهى ام 

مجبور به این کار شدم.
االن از حال فرزندانت خبر دارى؟

فعًال بى سرپرست شدند.
شرایط شــان با کارهایى که کردى 

بهتر شد؟
نه، بدتر هم شد.

فکر مى کردى دستگیر شوى؟
مى دانستم و به همه طعمه هایم مى گفتم که دستگیر 

مى شوم.
مى دانــى چه حکمــى در انتظارت 

است؟
اعدام.

نمى ترسى؟
پشیمانم و از ته دل توبه کردم.

فکر مى کنى بخشیده شوى؟
نمى دانم.

اگر خدایى نکرده یکــى با ناموس 
تو این کارها را انجــام دهد چیکار 

مى کنى؟
خودکشى، خیلى سخته...

اگر دســتگیر نمى شــدى تا کى به 
کارهایت ادامه مى دادى؟

معلوم نبود و شــاید اگــر ادامه داشــت کار به جاهاى
باریک ترى مى کشید.

مثل آدم کشى؟
شاید.

به این موضوع فکر کرده بودى؟
دستگیر نمى شدم کار به جاهاى بدترى مى کشید.

بنا به این گزارش، متهم براى تحقیقات بیشتر به دستور 
بازپرس پرونده در اختیار مأموران اداره 16 پلیس آگاهى 

تهران قرار دارد. 

جانشــین رئیس پلیس اصفهان از دســتگیرى 
عامل جنایت خونین مبارکه در شــرق کشــور 

خبر داد.
سرهنگ حســین حســین زاده اظهار کرد: روز 
دوشــنبه وقوع جنایت هولنــاك در مبارکه به 
مأموران پلیــس آگاهى اعالم شــد. با حضور 
مأموران در محل جنایت، آنها با جسد خونین زن 
20ساله باردار، زنى 45 ساله و دختر بچه2ساله و 

پسر بچه4ساله روبه رو شدند. 
وى ادامه داد: قاتل با بریدن شــاهرگ مقتوالن 

دســت به این جنایت هولناك زده بود. به گفته 
جانشین رئیس پلیس اصفهان، با انجام تحقیقات 
اولیه هویت قاتــل که مردى افغانســتانى بود 
شناســایى شد. همچنین مشــخص شد عامل 

جنایت همسر زن 45 ساله است.
 سرهنگ حسین زاده افزود: روز سه شنبه با انجام 
تحقیقات، قاتل که در حال فرار به سمت مرز هاى 
شرقى بود در کرمان شناسایى و دستگیر شد. قاتل 
در بازجویى هاى اولیه انگیزه جنایت را مســائل 

اخالقى اعالم کرد.

ماجراى مرگ مشکوك مرد افغانستانى که براساس اظهارات خانواده اش با مصرف اشتباهى سم صنعتى فوت شده 
بود با تشکیل پرونده اى در دادسراى امور جنایى تهران در دست بررسى قرار گرفت.

به گزارش فارس، روز 16 ماه سال جارى بود که مأموران کالنترى 112 ابوسعید با بازپرس جنایى تهران تماس 
گرفتند و خبر از مرگ مشکوك مردى جوان روى تخت بیمارستان دادند.

این مأمور در گفتگو با بازپرس مدعى شد متوفى روى تخت بیمارستان و به دلیل مسمومیت با سم صنعتى جان خود 
را از دست داده است و به این ترتیب جسد متوفى براى مشخص شدن علت اصلى فوت به پزشکى قانونى فرستاده 

شد و دستورات الزم در زمینه این موضوع صادر شد.
روز دوشنبه مرد جوانى به دادسراى جنایى مراجعه کرد و 
خودش را از آشنایان متوفى اعالم کرد. او در برابر بازپرس 
سجاد منافى آذر در مورد فوت مشکوك متوفى که «جواد» 
نام داشت گفت: «جواد پســرعموى من است و در اداره 
بازیافت کار مــى کرد. یک روز که او از ســر کار به خانه 
بازگشت به ما گفت حالم خراب است و ما نیز او را به مطب 
یک دکتر عمومى بردیم. دکتر سرم و دارو براى او تجویز 
کرد و پس از آن به خانه بازگشــتیم که دیدیم رفته رفته 
حالش خراب مى شود. او گفت در حال انجام کار از یک 

بطرى آب خورده و فکر مى کرد آن بطرى مسموم بوده باشد و ما از جزئیات بیشتر ماجرا خبر نداریم. پسرخاله جواد با او 
همکار بود و او نیز تأیید کرد که جواد خودش به اشتباه از آن بطرى آب خورده و نمى دانسته که در آن به جاى آب چیز 
دیگرى است. جواد را به بیمارستان بردیم و حدوداً دو سه هفته آنجا بسترى بود و در روز 16 فروردین ماه فوت کرد.»
در انتهاى این پرونده دستورات الزم در زمینه صدور گواهى از پزشکى قانونى براى مشخص شدن علت اصلى فوت 
صادر شد. بنابر این گزارش در بطرى آبى که جواد از آن نوشیده بود سم صنعتى بوده است. تحقیقات درباره این 

پرونده همچنان در جریان است.

گفتگو با راننده شیطان صفت ارابه نقره اى:

اگر دستگیر نمى شدم 
کار به جاهاى بدترى 

کشیده مى شد

جستجو براى یافتن ســومین گمشده کویر 
مرنجاب با گذشت 11 روز در حالى همچنان 
ادامه دارد که شایعاتى مبنى بر مخفى شدن 
این گردشــگر جوان به دلیــل بدهى مطرح 

شده است.
فرماندار آران و بیدگل در گفتگو با ایسنا در این 
خصوص اظهار کرد: عملیات جستجو و نجات 
ادامه دارد و شایعه مبنى بر مخفى شدن فرد 

گمشده کویر مرنجاب دروغ است.
ابوالفضــل معینــى نــژاد افــزود: عملیات 
جستجوى مفقود شــده کویر همچنان ادامه 
دارد و نیروهاى محلى، هالل احمر و عوامل 
نجات و امداد شهرستان به صورت مداوم در 
حال تحقیق و تفحص نقــاط دریاچه و کویر 
مرنجاب است. وى افزود: در چند روز گذشته 
چند پهباد عملیات را همراهى کرده اند و سعى 
شده بیشــتر از راه زمینى تحقیق و تفحص 
صورت گیرد و از نیروهاى هالل احمر و امداد 
و نجات مردمى و محلى و راه بلدهاى بومى 
براى ادامه عملیات استفاده شود. معینى نژاد 
به شــایعه اخیر پیرامون فرد گمشده مبنى بر 
مخفى شدن واکنش نشان داد و گفت: چنین 
چیزى صحت ندارد و ما همچنان دنبال پیدا 
کردن اثرى از فرد گمشده هستیم تا عملیات 
را پایان دهیم و این شایعات تکذیب مى شود. 
تیم امداد و نجات ما کماکان به فعالیت خود 
ادامه مى دهد. وى خاطرنشان کرد: تا زمانى 
که به نتیجه منطقى نرسیم عملیات ادامه دارد 
و ما با تمام توان دنبال کشــف فرد گمشده 
هســتیم و در این راه از کمک هاى مردمى 
استفاده مى کنیم و خواهش مى کنیم مردم 
شــایعات را دنبال نکنند و خبرها را از منابع 

موثق پیگیرى کنند.
یک شــنبه 12 فروردین ماه سال جارى سه 
گردشگر جوان (دو زن و یک مرد) به دلیل فرو 
رفتن ماشینشان در باتالق نمک و گم کردن 
مســیر اصلى در کویر مرنجاب گم شدند، دو 
گردشگر زن این گروه توسط رانندگان معدن 
نمک پیدا شدند و جستجو براى یافتن سومین 

گمشده پس از 11 روز همچنان ادامه دارد.

 رئیس پلیس آگاهى استان زنجان با اشاره به اینکه 
همه قتل هاى ســال قبل کشف شده است، گفت: 
یکى از قتل   هایى که در روزهاى پایانى سال قبل 
انجام شــد، مربوط به قتل نگهبان مؤسسه خیریه 
روزبه بود که البته این قاتل روان پریش بوده است.

جعفر رحمتى اظهــار کرد: پــس از قتل نگهبان 
مؤسسه خیریه روزبه که در اوایل اسفند سال قبل 
انجام شد، تحقیقات در این باره آغاز شد. وى با اشاره 
به اینکه اطالعات نشــان مى داد که متهم به قتل 
پس از جنایت از محل متوارى شــده است، افزود: 
شواهد نشــان دهنده این بود که متهم و در واقع 
قاتل، مردى 54 ســاله بوده که به علت استفاده از 
مواد افیونى در حالت روانى عادى قرار نداشته است 
و پس از درگیرى با نگهبان مؤسسه خیریه روزبه 

وى را به قتل رسانده بود. 
رئیس پلیس آگاهى استان زنجان با اشاره به اینکه 
قاتل، نگهبان مؤسسه را از طریق ضربات چاقو به 
قتل رسانده بود، گفت: البته متهم به قتل از بیمارى 
روانى نیز رنج برده و در حالت توهم و با تصور اینکه 
نگهبان قصد کشتن خانواده وى را دارد، او را به قتل 
رسانده است. وى با اشاره به اینکه با تالش پلیس 
آگاهى قاتل این نگهبان دستگیر شد خاطر نشان 
کرد: قاتل پس از دســتگیرى و اعتــراف به قتل، 
صحنه وقوع جرم را با حضور کارشناســان پلیس 
آگاهى زنجان، بازســازى کرد که پس از تکمیل 
پرونده به منظور اعمال قانون و براى بررسى بیشتر 

تحویل مراجع قضائى شد.

خوردن غذاهاى تند براى برخى از مردم و فرهنگ ها 
بسیار عادى اســت اما حتى براى مردم کشورهایى با 
فرهنگ غذایى تند نیز خوردن برخى فلفل ها ریسک 

بزرگى محسوب مى شود.
به گزارش ایسنا، در آخرین چالش آزمودن حد طاقت 
در برابر غذاهاى تند، یک مرد 34 ساله در آمریکا پس از 
شرکت در مسابقه خوردن تندترین فلفل هاى جهان با 
خوردن فلفلى با نام فلفل «دم عقربى» روانه بیمارستان 
شد. این مرد پس از مسابقه به دلیل شدت سردرد روانه 
اورژانس شد. به گفته پزشک داخلى بیمارستان «هنرى 
فورد» در دیترویت این فرد دو ثانیه پس از خوردن فلفل 
دم عقربى دچار سردرد طاقت فرسایى شد که به سرعت 
به پشت و گردنش ســرایت کرد. پس از انتقال وى به 
بیمارستان پزشکان نمى توانستند علت این سردرد را 
متوجه شوند زیرا هیچگونه عالیم آسیب عصبى مانند 
مشکل در حرف زدن یا ضعف عضالنى و بینایى که 
مى تواند به ســکته مغزى منجر شود در وى مشاهده 
نمى شد. عالوه بر این در سى تى اسکن نیز عالیمى 
از گرفتگى رگ هاى خونى مشاهده نمى شد. اما نهایتًا 
متخصصان در آزمایش آنژیوگرافى چیزى غیرعادى 
یافتند؛ تعدادى از شریان هاى مغزى تنگ شده بودند. 
دکتر «جورجى کامینگ»، عصب شناس تیم معالج این 
مرد، تشــخیص داد که وى مبتال به سندروم انقباض 
برگشت پذیر عروق مغزى شده است. پزشکان مى گویند 
این سندروم که در بدترین حالت به خونریزى مغزى یا 
سکته مغزى منجر مى شود اکثراً در مصرف کنندگان 
مواد مخدرى نظیر کوکائین و آنفتامین مشاهده شده و 
تاکنون هیچ موردى ندیده اند که بابت خوردن فلفل به 

این عالیم مبتال شود.
به گزارش «یورونیوز»، فلفــل دم عقربى که ترکیب 
دو رگــه از فلفل ها با نام هاى «قســت» و «هابانروز 
قرمز» است از ســال 2013 رکورد دار تندترین فلفل 

جهان است.

مخفى شدن مفقودى مرنجاب 
به دلیل بدهى صحت دارد؟

قاتل نگهبان مؤسسه خیریه 
دیوانه است ؟

فلفل «دم عقربى»  جان مردى 
را به خطر انداخت

جنایت تکان دهنده در مبارکـه

مرد خشمگین
دخترش را به آتش کشید

قاتل مسلح  بعد از 12 سال
 به دام افتاد

شرط عجیب پدر اهــورا!   بررسى پرونده مرگ جوانى که به جاى آب 
سم خورد 
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مبادا برادرت براى قطع پیوند دوستى، دلیلى محکم تر از برقرارى 
پیوند با تو داشته باشــد و یا در بدى کردن، بهانه اى قوى تر از نیکى 
کردن تو بیاورد؛ ستمکارى کســى که بر تو ستم مى کند در دیده ات 
بزرگ جلوه نکنــد، چه او به زیان خود و ســود تو کوشــش دارد و 

سزاى آنکس که تو را شاد مى کند بدى کردن نیست. 
موال على (ع)

حمیدرضا فدائى- شهردار دولت آباد

آگهى مزایده (نوبت اول)
شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مزایده 

عمومى به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید:
1- مزایده بهره بردارى از کیوسک مواد غذایى واقع در پارك معلم به مدت یکسال 

به صورت اجاره بها ماهیانه
2- مزایده بهره بردارى از سالن هاى مجموعه ورزشى رسالت شهردارى دولت آباد 

واقع در پارك معلم به مدت یکسال به صورت اجاره بها ماهیانه
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز شنبه مورخ 1397/02/01

گشایش پاکات: روز یک شنبه مورخ 1397/02/02 
محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى- تلفن: 45822010- 031

چاپ  
دوم

روابط عمومى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان

فراخوان ارزیابى کیفى انبوه سازان و شرکت هاى 
داراى صالحیت پیمانکارى در رشته ابنیه

اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان در نظر دارد با رعایت قانون برگزارى مناقصات، 
نسبت به ارزیابى کیفى انبوه سازان و شرکت هاى داراى صالحیت پیمانکارى در رشته 
ابنیه، براى سرمایه گذارى و انجام پروژه هاى مشارکت مسکونى و تجارى و انجام امور 

ساختمانى در سطح استان اقدام نماید.
بدینوسیله از شــرکت کنندگان دعوت مى گردد براى دریافت اسناد ارزیابى کیفى تا 
روز دوشنبه مورخ 1397/02/03 به پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات کشور به نشانى

 http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.
مهلت تحویل پاکات تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1397/02/18

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

نوبت 
اول

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (1397،148)
شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با 
موضوع و شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار 

نماید: 
موضوع مناقصه: عملیات امدادرسانى، تعمیرات و 
نگهدارى تأسیسات گازرسانى ، ایستگاه هاى تقلیل 

فشار و... در سطح شهرستان مبارکه و توابع

میزان تضمین: 1/450/000/000 ریال (یک میلیارد و 
چهارصد و پنجاه میلیون ریال)

کد فراخوان: 3158115
نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان 

چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان
مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 97/02/05

مناقصه گــران مى توانند جهت کســب اطالعات 
بیشتر به پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى گاز استان 
 www.nigc-isfahan.ir ، اصفهان بــه آدرس
www.iets.mporg.ir یا با شــماره تلفن هاى
 5- 36271031- 031 امور قراردادهاى شــرکت گاز 

استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.

نوبت 
اول

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

آگهى مزایده نوبت اول
شهردارى سده لنجان باستناد مصوبه شماره 439/ش/96 مورخ 96/12/09 شوراى اسالمى 
شهر در نظر دارد پالك زمین شماره 222 از اراضى کارگاهى ورودى شهر را با مشخصات ذیل و 

با قیمت پایه کارشناسى به فروش برساند:

چاپ  
دوم

شماره ردیف
قیمت پایه متراژنوع کاربرىپالك

آدرسکارشناسى

اراضى کارگاهى900/000 ریال646/60کارگاهى1222
 ورودى شهر

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 97/01/29 فرصت دارند 
جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت شــهردارى www.sh-sedehlenjan.ir و اخذ 

اسناد مزایده به ساختمان شهردارى مراجعه نمایند. 

عبدالرضا سپیانى- شهردار بویین میاندشت

آگهى مناقصه (نوبت اول)
شهردارى بویین میاندشت در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه پیاده روسازى سطح شهر از محل 
اعتبارات شهردارى و استانى از طریق آگهى اقدام نماید لذا متقاضیان مى توانند با مراجعه به 
واحد حقوقى و امور قراردادهاى شهردارى با اخذ مدارك و مطالعه  شرایط، پیشنهادات خود را 
تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1397/02/01 در سه پاکت شامل: پاکت الف) فیش واریزى 
سپرده- پاکت ب) اسناد شرکت و پاکت ج) پیشنهاد قیمت به صورت سربسته و الك و مهر شده 

به دبیرخانه  محرمانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند.

مبلغ مناقصه محل اجراعنوان مناقصه
(ریال)

حداقل 
رتبه بندى الزم 

شرکت ها
مدت انجام 5 ٪ سپرده

پروژه
محل تأمین 

اعتبار
پیاده روسازى 
با بلوك فرش 

سیمانى

بلوار 
امام حسین (ع) و 
بلوار امام على (ع)

استانى- 6 ماه200/000/000رتبه 4/000/000/0005
شهردارى

پیاده روسازى 
با سنگ فرش 
کریستال

بلوار
استانى- 6 ماه150/000/000رتبه 3/000/000/0005 امام حسین (ع)

شهردارى

کلیه  پیشنهادات رسیده در روز یک شنبه مورخ 1397/02/02 رأس ساعت 14 در دفتر شهردار 
باز و قرائت خواهد شد.

شهردارى به استناد ماده 5 آئین نامه هاى مالى شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادات 
مختار است.

متقاضیان الزم است پنج درصد مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده  شرکت در مناقصه به حساب 
سپرده شهردارى بویین میاندشت به شماره 0107318328000 واریز و یا ضمانتنامه بانکى ارائه 

نمایند.
متقاضیان الزم است از توان مالى کافى برخوردار باشند.

کلیه  هزینه هاى چاپ آگهى در روزنامه بر عهده  برنده مناقصه مى باشد.
سپرده  نفرات اول تا سوم، تا انجام تشریفات قانونى مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد 

و هرگاه حاضر به عقد قرارداد نشوند، سپرده  آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
به پیشنهادات قلم خورده و مبهم و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

رعایت قانون منع مداخله  کارکنان دولت در معامالت دولتى الزامى است.
برنده  مناقصه موظف اســت حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعالم شهردارى نسبت به عقد 

قرارداد اقدام نماید.

م الف: 163392 

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

روزنامه نصف جهان بهترین مکان براى معرفى خدمات 
و تولیدات شما به مردم است. با ما تماس بگیرید تا 

بهترین انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

?
wwwwww..nesfejahannesfejahan..netnet

با  نصف جهان، جهانى شویدبا  نصف جهان، جهانى شوید
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کاهش حوادث ناشى از کار 
در اصفهان

حـوادث ناشـى از کار در اسـتان اصفهـان 25درصد 
کاهش داشته است.

مدیر اداره بازرسى کار استان اصفهان گفت: پارسال  
هـزار و 226مورد حادثـه ناشـى از کار در اسـتان رخ 
داد، که این آمار در مقایسـه با مدت مشـابه سال 95، 

درحدود 25درصدکاهش داشته است. 
حبیب ا... مقصودى افزود: حوادث ناشى از کار منجر 
به فوت نیز بـا 33درصد کاهش به 92فوتى در سـال 

گذشته رسیده است. 
وى گفت: اجراى سیاست هاى جدید وزارت تعاون در 
خصوص الزام به تأیید صالحیت ایمنى پیمانکاران و 
استقرار مسئوالن ایمنى در واحدهاى پر خطر وارتقاى 
فرهنگ ایمنـى و کیفیت بخشـى به بارزسـى ها،  از 
عوامل کاهش حوادث ناشـى از کاردر سـال گذشته 

بوده است.

کشت بهارى در دهاقان ممنوع!
بخشـدار مرکزى شهرسـتان دهاقان گفت: کشـت 
بهارى امسـال در این شهرستان ممنوع است و اجازه 

هیچ نوع کشتى به هیچکس داده نمى شود.
محمدعلى دهقانى با بیان اینکه حفر چاه آب و تأمین 
برق نیز ممنوع اعالم شـده، تصریح کرد: همه همت 
ما باید بر این باشد که در درجه نخست، آب آشامیدنى 
تأمین شـود، همچنین براى خشکسـالى نیـز برنامه 

ریزى هایى صورت گیرد.
وى خاطرنشـان کرد: بیشـتر مردم این شهرستان از 
طریق کشاورزى امرار معاش مى کنند و نباید زندگى 

آنها دچار اختالل شود.

امروز؛ ویژه برنامه 
«صیاد دل ها» در گلستان شهدا

ویژه برنامه «صیاد دل ها»، در خیمه گلستان شهداى 
اصفهان برگزار مى شود.

فرهنگسـراى پایدارى وابسته به سـازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشـى شـهردارى اصفهان با همکارى 
ارتش جمهورى اسـالمى ایران منطقه اصفهان، این 

برنامه را امروز ساعت 16 برگزار مى کند.
 این برنامه، به مناسـبت نوزدهمین سـالگرد شهادت 

امیر سپهبد على صیاد شیرازى خواهد بود.

فراخوان شرکت در 
مسابقه استانى شعر کارگرى

فراخوان شـرکت در نخسـتین مسابقه اسـتانى شعر 
کارگرى در اصفهان منتشرشد.

سرپرسـت مدیریت اجتماعـى اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى اسـتان اصفهان، موضوع این مسـابقه 
را «کار و کارگـر» و «تولید ملى» عنوان کرد و گفت: 
همه شـاعران کارگر یـا غیرکارگر مى تواننـد در این 

مسابقه شرکت کنند.
منصوره سلیمان زاده با بیان اینکه محدودیتى درنوع 
قالب شـعرى وجود ندارد، افـزود: شـرکت کنندگان
مى توانند حداکثر سه  اثر را براى داورى ارسال کنند.

به گفته وى، عالقه مندان براى کسب اطالعات بیشتر 
و نحوه ارسـال آثار تا دوم اردیبهشت فرصت دارند به 
نشانى اینترنتى isfahan.mcls.gov.ir   مراجعه کنند.

رفع تصرف 15 هکتار از 
زمین هاى زاینده رود

بیش از 15 هکتار زمین دریاچه سد زاینده رود اصفهان 
رفع تصرف شد.

مدیر دفتر مهندسـى رودخانه ها و سـواحل شـرکت 
آب منطقـه اى اصفهان گفت: 15 هکتـار و پنج هزار 
مترمربـع از زمیـن هاى بسـتر دریاچه زاینـده رود به 
همت یگان حفاظـت از منابـع آب، واحـد حفاظت و 
مهندسى  رودخانه در محدود روستاى مشهد کاوه از 
توابع شهرستان چادگان از متصرفان  پس گرفته و به 

شرایط قبلى بازگردانده شد.
 احمدرضا میر محمد صادقى افزود: متصرفان در این 

زمین ها به کشت و زراعت پرداخته بودند.

خبر

رئیس انجمن موزه داران استان اصفهان گفت: اصفهان 
به علت پراکندگى موزه ها، در کل شــهرهاى اســتان 
نیازمند یک موزه جامع بــا عنوان «موزه ملى اصفهان» 

است. 
عباس نکوئى اظهار کرد: فضاســازى بهتــر موزه ها، 
همچنین افزایش عالقه مندى مردم به موزه و بازدید از 
موزه ها، موجب افزایش استقبال آنها نسبت به سال هاى 

گذشته شده است.
وى در پاسخ به این سئوال که چه سیاست هایى در آینده، 
موجب افزایش بازدید از موزها مى شود، افزود: بهترین 
راهکارها در این مورد، استانداردســازى فضاى موزه ها 

بر اساس استانداردهاى روز دنیا، افزایش سطح آگاهى 
مدیران موزه و راهنمایان، تبلیغات هرچه بیشتر در صدا و 

سیما و فضاى مجازى است.
رئیس انجمن موزه داران اســتان اصفهــان در ارتباط
 با تعداد کم موزه ها در اســتان اصفهان با وجود پیشینه 
تاریخى بســیار زیاد آن، در مقایســه با کالنشهرهاى 
دیگر، گفت: در زمینه افزایش تعداد موزه ها و پراکندگى 
آنها در سطح اســتان اصفهان که به شــهر موزه ایران

 معروف اســت، پیگیرى هاى زیادى از ســوى انجمن 
موزه داران صــورت گرفته، امــا تاکنــون نتیجه اى 

نداشته است.

مشــاور عالى شــهردار اصفهان گفت: با تکمیل خط 
یک متروى اصفهان و مســافرگیرى از 6شش ایستگاه 
باقیمانده از این خط، تعداد مسافران متروى این شهر به 

روزانه 50 هزار نفر رسید.
جواد شعرباف با اشاره به مسافرگیرى متروى اصفهان از 
ابتداى سال جدید افزود: پس از آن، با هماهنگى شرکت 
بهره بردارى متــروى اصفهان از تاریــخ 14 فروردین، 
مســافرگیرى خط یک متروى اصفهــان در تمام 20 
ایستگاه این خط صورت گرفت و خوشبختانه مردم شهر 

اصفهان استقبال قابل توجهى از آن به عمل آورده اند.
مشاور عالى شهردار اصفهان گفت: همچنین از ابتداى 

امســال، به منظور رفاه حال مســافران و شــهروندان 
اصفهانى، ساعت بهره بردارى متروى اصفهان به میزان 
دو ساعت افزایش یافت و در حال حاضر متروى این شهر 
از ساعت 6:30 تا 21 در مسیر ایستگاه عاشق آباد تا آزادى 
و همچنین از ساعت 6:30 تا 15 در مسیر آزادى تا صفه به 

مردم شهر خدمت رسانى مى کند.
وى خاطرنشان کرد: با توجه به مسافرگیرى دو ایستگاه 
امام حسین (ع) و انقالب که از ایستگاه هاى مهم قطار 
شهرى اصفهان در مرکز شهر به شمار مى روند، استقبال 
مردم هســته مرکزى شــهر از حمل و نقل پاك مترو 

افزایش قابل توجهى داشته است.

استفاده روزانه 50 هزار 
اصفهانى از قطار شهرى

موزه شدن ریسباف 
هنوز به نتیجه نرسیده است

خودش تکذیب مى کنــد اما خبرهــا حکایت از جدى 
بودن تصمیم محسن مهرعلیزاده، اســتاندار اصفهان 
براى تصدى پست شهردارى تهران دارد. او البته براى 
رسیدن به این پست نیاز به اجماع 21 عضو شوراى شهر 
پایتخت دارد تا کلید «بهشت» را در دستانش ببیند اگرچه 
خوب مى داند در این مسیر سخت، با رقبایى قدرتمند و 
رایزنى هایى دشوار مواجه است. البد به همین دلیل هم 
هست که مهرعلیزاده در گام نخست ترجیح داده کار را با 
تکذیب این خبر پیش ببرد که اگر نشد، چیزى را ازدست 

نداده باشد و اگر هم شد که چه بهتر.    

در جستجوى خوشبختى
کنار رفتن محمدعلى نجفى از شهردارى تهران، یک بار 
دیگر صف طویلى از نام و عنوان نامزدهاى این ســمت 
مهم را پشت در ساختمان شــهردارى پایتخت به خط 
کرده است. نام هایى که برایشان فرقى نمى کند استعفاى 
نجفى از سر رغبت بوده یا گریز از نقمت و یا اینکه ممکن 
است همان سرنوشت شهردار ســابق در انتظار آنها هم 
باشد، چون مهم  فقط رسیدن به «بهشت» حتى با وجود 

این همه دشوارى است.
این بار اول نیســت که لقمه شیرین شــهردارى تهران 
تا این حد جلوه گرى مى کند بلکه قصه هرباره اســت 
جذابیت هاى انتخاب شهردار براى پایتختى که راه و رسم 
اداره کردنش کم از یک کشور نیست و همواره لشکرى از 

اسم و رسم را به دنبال خودش مى کشد.
نتایج انتخابات شــوراى شــهر پنجم و پیروزى قاطع

 اصالح طلبان، فعًال انتخاب این نام ها و عنوان ها را به 
مرزهاى اصالح طلبى محدود کرده اما این محدودیت 
به آن معنا نیســت که در دوران «پســا نجفى» وغیبت 
اصولگرایان، از رقابت اصالح طلبــان با یکدیگر براى 
نشستن بر صندلى پرطمطراق شهردار تهران کاسته شده 
است بلکه برعکس، آنها شانه به شانه هم در حال رایزنى 
و ارائه برنامه به اعضاى شورا و احزاب حامى شان هستند 
تا باالخره شاهین بخت بر شانه یکى نشسته و آن گنجینه 

بهشتى از آن او شود.
محسن هاشمى، اسحاق جهانگیرى، حبیب ا... بیطرف، 
محمدرضا عارف،عبدا... جاســبى و حسین مرعشى به 
همراه یکى دو جین نام دیگر در کنار محسن مهرعلیزاده 
استاندار فعلى اصفهان، سوداى بهشتى شدن در سر دارند؛ 
گیرم همه اینها (یا بیشترینشان) در سکوت و خاموشى، به 
اندازه کردن رداى شهردارى تهران بر قامتشان مشغولند.  

تماس با آقاى استاندار و باقى قضایا
مهرعلیزاده در حاشیه یک مراسم در اصفهان گفته که 
تصمیمى براى رفتن به شــهردارى تهران ندارد اما این 
در حالى است که نام اســتاندار فعلى اصفهان به عنوان 
جانشین نجفى از همان واپســین روزهاى سال گذشته 
که زمزمه استعفاى شهردار سابق تهران بسیار جدى تر

از همیشه به گوش مى رسید مطرح شد. آن روزها گفته 
مى شد کنار رفتن نجفى حتمى اســت و شورایى ها با 
مطالعه روى برنامه و سابقه شخصیت هاى متعددى که 
از نظر آنها شایستگى اداره پایتخت جمهورى اسالمى را 
دارند، در صدد یافتن گزینه مناسب براى جانشینى نجفى 
هستند. همزمان، این خبر هم مورد توجه قرار گرفت که 
سه عضو شوراى شهر تهران در تماس با مهرعلیزاده از 
وى درخواست کرده اند آماده خداحافظى از استاندارى 

اصفهان و پذیرش سمت شهردارى تهران باشد. 
فرا رسیدن تعطیالت نوروزى اما باعث تعویق در بررسى 
استعفاى اول شــهردار و موکول شدن آن به سال جدید 
شــد. حاال اســتعفاى دوم نجفى و موافقت شورا با این 
استعفا، هفته هاى ابتدایى ســال 97 را براى 21 عضو 
شوراى شهر پایتخت به یکى از مهمترین روزهاى کارى 
تبدیل کرده تا بعد از کنار رفتن شــهردار بیمار(!)، آنها به 
دنبال مهره شانس دیگرى براى پست شهردارى تهران 

باشند. 

راز یک انتخاب
اما چرا مردى که وزارت کشور روحانى، او را در شهریور 
ماه سال پیش و آن هم بعد از هزار مذاکره و رایزنى با این و 
آن، براى رتق و فتق امور اصفهان انتخاب کرد، در اسفند 
ماه به عنوان یکى از نامزدهاى شــهردارى تهران مورد 
توجه قرار گرفت و چرا پرونــده مهرعلیزاده هنوز میان 
شورایى هاى تهران دست به دست مى شود و نامش از 
فهرست پرمهره نیمکت ذخیره هاى شهردارى پایتخت 

خارج نشده است؟
پاسخ این ســئوال نه به شــهریور و نه به اسفند بلکه به 
تیرماه سال پیش بر مى گردد؛ آن زمان که شوراى تازه 
شکل گرفته اصالح طلب، براى نخستین بار به ارزیابى

برنامه هاى یک به یک گزینه هاى خود براى شهردارى 
تهران مشغول بود و محســن مهرعلیزاده هم به عنوان 
یکى از همین کاندیداها، برنامه هایش را به شــورا ارائه 
کرد. از قضا این برنامه ها (که بســیار هم مفصل تدوین 
شده بود) مورد توجه قرار گرفت و مهرعلیزاده را به چند 
قدمى کرسى شهردار تهران رساند اما بخت با او یار نبود تا 
نامش از گردونه پر نام و نشان شوراى شهر پایتخت بیرون 
بیاید و بر قله شهردارى بنشیند بلکه قافیه را به حامیان 
پرنفوذ  محمدعلى نجفى باخت و بعد هم با انتخاب وزارت 
کشور و تأیید رئیس جمهور، به اصفهان آمد تا گرداندن 

«استاندارى» این استان را به تجربیاتش اضافه کند. 

مهرعلیــزاده از روزى که به اصفهان آمــده، خودش را 
عالقه مند به مسائل این استان نشان داده و حتى هنوز 
هم مى گوید برنامه اى براى شــهردار شــدن ندارد اما 
کیست که نداند جنس عالقه مندى محسن مهرعلیزاده 
نه رویارویــى با چالش هاى محلى بلکــه کار کردن در
 حوزه هاى به مراتب گســترده ترى است. هرچه نباشد 
او زمانى نامزد ریاست جمهورى بوده و پست هاى ملى 
زیادى را هم از سر گذرانده بنابراین بعید است در هفت 
ماهى که از استاندارى مهرعلیزاده در اصفهان مى گذرد، 
او به آنچه باعث شد شهردارى تهران نصیبش نشود فکر 
نکرده باشد و اخبار تحوالت آن دستگاه عریض و طویل 

را پى نگرفته باشد. 
استاندار  فعلى اصفهان  همزمان با روى کار آمدن دولت 
حسن روحانى در سال 92 تا امروز، در زمینه شهردارى و 
مدیریت شــهرى مطالعه داشته و بیشترین تمرکزش را 
مصروف این نوع مدیریت کرده اســت آنقدر که عالقه 
شخصى این اصالح طلب باســابقه به امور شهرى، به 
مراتب بر دیگــر وجوه مورد تمایلش مــى چربد. از این 
رو شاید پذیرش استاندارى اســتان اصفهان نیز صرفًا 
بر اســاس تکلیفى که به مهرعلیزاده شده مورد قبول او 
قرار گرفته باشد اگرنه حوزه کارى مورد عالقه اش جاى 

دیگرى است.  
کنار رفتن نجفى از شــهردارى تهران، یــک بار دیگر 
کارنامه مهرعلیزاده و برنامه مدونش براى اداره پایتخت 
را پیش چشم اعضاى شــورا آورده است. شواهد نشان 
مى دهد اگر شوراى شهر تهران همان روى خوشى که 
در زمان انتخاب شــهردار پایتخت به نجفى نشان داد و 
همان حمایتى که در هفت ماه و 21 روزى که او سکاندار 
شــهردارى تهران بود از نجفى به عمــل آورد را درباره 
مهرعلیزاده هــم اعمال کند، اســتاندار اصفهان بدش 
نمى آید بار ســفر ببندد و کرســى اســتاندارى دومین 
اســتان مطرح ایران را با نشستن بر مســند شهردارى 
مهمترین شــهر کشــور عوض کند. در تأیید این نظر 

گفته شده مهرعلیزاده همزمان با مطرح شدن استعفاى 
نجفى، چندین بار به تهران رفته و بــا برخى از بزرگان 
جریــان اصالحات بــراى زمینه ســازى حضورش در 
ساختمان بهشت رایزنى داشته اســت. این عزم جزم و 
اشتیاق محسن مهرعلیزاده براى رسیدن به «بهشت» 
تهران به همراه برنامه هــاى کامل و جزئى نگر او براى 
اداره آن شــهر و حمایــت برخى ذینفوذان  اســت که 
باعث شــده نام مهرعلیزاده به عنوان یکى از نامزدهاى 
اصلى شــهردارى تهران همچنان در شوراى آن شهر

 طنین انداز باشد.

دشوارى هاى یک انتخاب
در اینکه مهرعلیزاده به شــهردارى تهران عالقه دارد 
تردید نیست اما این فقط یک طرف ماجراست در حالى 
که سوى دیگر این داســتان اصوًال از حیطه عمل آقاى 

استاندار خارج است.
بازى هاى سیاسى در شوراى شهر تهران چیز جدیدى 
نیست. از همان شــوراى اول تا امروز که پنجمین آن به 
امور پایتخت مى پردازد، احزاب و جریان هاى سیاســى 
همواره بــه اعمال نفــوذ در این نهاد قدرت مشــغول 
بوده انــد. به عنوان مشــتى نمونه خروار، کشــمکش 
در شــوراى اول که به انحالل آن انجامیــد تا انتخاب

 احمدى نژاد به عنوان شهردار و انواع اتفاقات ریز و درشت 
دیگر در همه دوره ها که منشأ آن همین اعمال نفوذهاى 
سیاسى بوده است را به یاد بیاورید تا متوجه شوید چرا کار 
مهرعلیزاده با شــوراى پنجم به آن راحتى ها که تصور 
مى شود نیست. این درســت که استاندار فعلى اصفهان 
اصالح طلب است و شوراى شهر پایتخت هم دربست در 
اختیار اصالح طلبان است ولى این به معناى تعامل کامل 

بین مهرعلیزاده با آن 21 نفر نخواهد بود.
واقعیت این است که در حال حاضر شوراى شهر تهران 
به آن یکدستى ها که به نظر مى رسد نیست. این دوره از 
شوراى شــهر مجموعه اى از نمایندگان احزاب مختلف 

اصالح طلب است که در برخى اصول و مبانى با یکدیگر 
تعارض دارند. اگرچه آنها تا پیــش از انتخاب نجفى در 
شهریور ماه سال گذشته تالش مى کردند این تعارضات 
را کمرنگ جلوه دهند اما امروز آن اختالفات سر باز کرده 
و مشخصًا دو حزب اتحاد ملت نزدیک به اصالح طلبان 
مشــارکتى (چپ جدید) و کارگزاران سازندگى یا همان 
تکنوکرات هاى لیبرال (راست مدرن) رو در روى یکدیگر 
قرار گرفته اند به طورى که گفته مى شــود یکى از علل 
اصلى اســتعفاى نجفى از شــهردارى تهران(که مورد 
حماین حزب اتحاد ملت بود)، فشــارهاى طاقت فرساى 
حزب کارگزاران سازندگى بر این رفیق قدیمى و هم حزبى 
سابق بوده است. از طرفى حزب اعتماد ملى که آن هم در 
شوراى پنجم نماینده دارد، خواسته هاى مشخصى براى 
پست شهردارى تهران مطرح مى کند هرچند شاید وزنه 

چندان سنگینى به حساب نیاید.
حاال در میانه کشــمکش جدى احــزاب اصالح طلب با 
یکدیگر، محســن مهرعلیزاده براى آنکه به شهردارى 
تهران دسترســى پیدا کند به طور طبیعــى باید حمایت 
یکى از این بازوهاى اصلى اصالح طلبى را به خود جلب 
کند در غیر این صورت، چه حزب اتحاد ملت و چه حزب 
کارگزاران سازندگى مهره هاى  قدرتمندى براى رسیدن 

به این پست در آستین دارند.
مهرعلیزاده به طور سنتى گرایش به سمت اتحاد ملت دارد 
اگرچه رابطه اش با کارگزاران هم بد نیست اما مالقات هاى 
اخیر او در تهران نشان مى دهد محاسبات استاندار اصفهان 
در راستاى به دست آوردن حمایت همان کسانى است که 
محمدعلى نجفى را بر مسند شهردارى تهران نشاندند. این 
اما در حالى است که ظواهر امر نشان مى دهد کارگزاران 
این بار برخالف بار قبل تصمیم به تعامل با حزب اتحاد 
ملت نداشته و به شکل جدى در حال برنامه ریزى براى 
شهردار کردن محســن هاشمى هســتند. کار محسن 
مهرعلیزاده هم دقیقًا از همینجا ســخت مى شــود. آیا 
پتانسیل و ظرفیت او آنقدر هست که بتواند  همراهى هر 

دو حزب غالب در شوراى شهر تهران را به دست آورد؟

تکرار یک تجربه
نزدیک به سه دهه پیش، غالمحسین کرباسچى استاندار 
وقت اصفهان به درخواســت اکبر هاشمى رفسنجانى که 
تازه بر مسند ریاست جمهورى نشسته بود، راهى شهردارى 
تهران شد تا پایتخت را از بن بست بزرگى که دچارش شده 
بود رهایى بخشد. او در سایه حمایت هاى گسترده اى که 
از او شد توانست برنامه هاى نجات بخشش را پیش ببرد و 
حاال 28 سال بعد از آن احضار تاریخى، صحبت بر سر این 
است که شاید یک اســتاندار دیگر اصفهان هم دوباره وارد 
شهردارى تهران شــود. شــرایط امروز البته با شرایط سه 
دهه پیش متفاوت است و اگر مهرعلیزاده موفق شود رداى 
شــهرد ارى بر تن کند، نه آن حامیان قدرتمند کرباسچى 
را پشــت ســرش خواهد دید و نه دســتش براى اجراى

برنامه هاى اصالحى اش آنقدرها باز است. اما برگ برنده 
محســن مهرعلیزاده توانایــى تعامل او با همــه احزاب و

گروه هاست. اســتاندار فعلى اصفهان معتقد است که باید 
امور را با سیاست ورزى و نه درگیرى هاى قومى و جناحى 
پیش برد و همین هم نقطه روشــنى در پرونده کارى اش 
محسوب مى شود. مهرعلیزاده هرچقدر هم تکذیب کند که
 نمى خواهد از اصفهان برود، اما مثل روز روشــن است که
شوراى شــهر تهران از نام او براى رساندنش به بهشت 

نخواهد گذشت.    

واحد هاي آیزوماکس و هیدروژن شماره2 شرکت پاالیش 
نفت اصفهان که به منظور تعمیرات اساسی، قطع خوراك 
آنها از 18 فروردین ماه، آغاز شده بود، به واحد نگهداري و 

تعمیرات این شرکت واگذار شد.
مدیر نگهداري و تعمیرات شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
با اعالم این خبر گفت: با توجه به اهمیت واحدهاي مذکور 
و حجم باالي کارهاي تعمیراتی، پیش بینی شرکت براي 

انجام تعمیرات اساسی همزمان این واحدها درحدود 40 روز 
کاري اعالم شده است که به منظور سرعت بخشی کار براي 
در مدار قرار گرفتن واحدها، درصدد هســتیم که عالوه بر 
رعایت مسائل ایمنی، با فعالیت مستمر 24 ساعته و تالش 

بی وقفه، مدت زمان پیش بینی را به حداقل برسانیم.
علیرضا قزوینــی زاده افزود: در طول زمــان تعمیرات، در 
کنار تعمیرات کلی، تمام لوله هاي آب خنک کننده رفت و 
برگشت زیرزمینی واحدهاي آیزوماکس و هیدروژن شماره2 

شرکت، به  رو زمینی تبدیل می شود.
وى همچنین اظهارداشت: به منظور ارتقاى ظرفیت واحد 
آیزوماکس به لحاظ تولید محصوالت و به روز کردن سیستم 
داخلی رآکتورهاي واحد، براي نخستین بار قطعات داخلی 
رآکتورهاي آن، به طور کامل تعویض خواهد شد و کاتالیست 

واحد نیز بر اساس قطعات جدید، تعویض می شود.

مدیر منطقــه 12 شــهردارى اصفهان گفت: 
احداث تصفیه خانه ثانویه شمال شهر و فاز دوم 
خط انتقال پساب تا اواخر اردیبهشت و یا اوایل 

خردادماه سال جارى به بهره بردارى برسد.
محمدرضا برکت افزود: اجراى این طرح براى 
آبیارى فضاى سبز منطقه 12 و مناطق همجوار 
از جمله مناطــق 8، 10 و 11 مثمر ثمر خواهد 

بود.
وى افزود: ده میلیارد تومان اعتبار براى اجراى 
دو پروژه انتقال پســاب و احداث تصفیه خانه 
ثانویه نیاز اســت و احداث تصفیه خانه مجدد 
با مشــارکت بخش خصوصــى و افتتاح خط 
انتقال پساب توسط شهردارى منطقه 12 انجام 

مى شود.

در کاوش هاى جدید مسجد پامنار زواره ،سه محراب 
و شبستان زیر زمینى کشف شد.

مدیر پژوهشــکده باســتان شناســى پژوهشگاه 
میراث فرهنگى کشــور با بیان اینکه کاوش هاى 
صورت گرفته در مســجد پامنــار زواره، اطالعات 
مهمى را در خصــوص تاریخچه این مســجد در 
اختیــار پژوهشــگران قــرار داد، گفــت: یکى از
دســتاوردهاى مهم، یافتن ســه محــراب جدید 
به ســمت قبله با کتیبه هاى زیبا و همچنین کشف 
شبستان زیرزمینى با دارا بودن محراب از دل خاك 

بوده است.
روح ا... شــیرازى افزود: وجــود عالیمى همچون 
کتیبه و محراب، کارشناسان میراث فرهنگى را بر آن 

داشت تا فصلى از پژوهش را شروع کنند.
وى با بیــان اینکه این مســجد تاریخــى داراى 

هفــت  محــراب اســت، گفــت: بــا مرمــت و
بازســازى قســمت هاى تخریب شــده مسجد،

مى توان تاریخ ســاخت این مسجد را به طور دقیق 
مشخص کرد.

وى با بیان اینکه تیم کاوش با برداشــت الیه هاى 
گچ، تزئینات گیاهى و هندســى بــا ظرفیت از زیر 
الیه هاى گچ بیرون کشــیده شــده اند، گفت: این 
کشــفیات، اطالعات بــا ارزشــى را در خصوص 
تزیینات سلجوقى و ایلخانى مسجد به دست آورده 

است.
مســجد پامنار زواره در ســال 461 هجرى قمرى 
ساخته شده که دومین مناره کتیبه دار کشور با ارتفاع 

24 متر، بعد از مناره ساوه است.
مسجد و مناره پامنار زواره سال 1315 به شماره 284 

در فهرست آثار ملى به ثبت رسیده است.

به رغم تکذیب استاندار اصفهان، محسن مهرعلیزاده همچنان یکى از نامزدهاى اصلى شهردارى تهران است

«بهشت»؛ خیلى دور، خیلى نزدیک
مهران موسوى خوانسارى

تعمیرات اساسی همزمان
 4 واحد عملیاتی شرکت پاالیش نفت 

کشف بخش هایى ازمسجد تاریخى پامنار زواره احداث تصفیه خانه 
شمال شهر تا اوایل خردادماه
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رئیــس بســیج ســازندگى اســتان اصفهــان گفت: 
در نــوروز امســال، 50 گــروه جهــادى در قالــب
 بیــش از هــزار و 200 نفــر بــه اردوهــاى جهادى

 اعزام شدند.
احسان ا... رضاپور اظهار داشت:  همه ساله در ایام نوروز و 
تابستان با تعداد زیادى از مشتاقان خدمت رسان از جمله 
دانش آموز، دانشــجو، طلبه و بسیجیان محالت مواجه 

هستیم.
وى با بیان اینکــه در نوروز امســال، 50 گروه جهادى 
در قالب بیش  از هزار و 200 نفر بــه اردوهاى جهادى 
اعزام شــدند، اذعان داشــت: در حال شناســایى نقاط 

هدف هســتیم تا در صورت داشتن شــرایط، به آبادانى
 آنهــا در یک بــازه زمانى ســه تــا پنج ســاله همت 

گماریم.
رئیس بسیج ســازندگى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
اردوهاى جهادى از بیستم اسفند 96 آغاز شد، گفت: این 
طرح تا بیستم فروردین ســال جارى در مناطق محروم 

ادامه داشت.
وى ادامــه داد: خدمــت رســانى در قالــب اردوهاى
جهــادى در داخــل اســتان اصفهــان نیــز در

 مناطقى از جمله  فریدونشــهر و پشــتکوه فریدونشهر 
پیگیرى شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه خیابان هاى اصلى شــهر به پارکینگ تبدیل شده 
است، گفت: درصدد هستیم با راه اندازى سه خط مترو، 12 
خط BRT و سه خط تراموا، سهم حمل و نقل عمومى را 

به حدود 55 درصد برسانیم.
علیرضا صلواتى اظهار کرد: شهر هر روز شلوغ تر و میل 
به استفاده از خودروهاى شخصى در حال افزایش است، 
به طورى که طبق آخرین آمار اعالم شده از سوى پلیس 
راهور، سال گذشته در کشــور یک میلیون و 500 هزار 

دستگاه خودرو جدید شماره گذارى شده است.
وى با بیان اینکه این آمار نشان مى دهد سرانه مالکیت 

خودرو در کشــور هر روز در حال افزایش است، افزود: 
در کنار این موضوع، مســئله قابل تأمــل دیگر، تردد 
تک سرنشین بودن 85 درصد خودروهاى در حال تردد 

شهرهاى بزرگ است.
وى با بیان اینکه یکى از راهکارهاى کاهش سهم استفاده 
از خودروهاى شــخصى، اعمال محدوده هاى ترافیکى 
زوج و فرد است، ادامه داد: در حال حاضر طرح زوج و فرد 
در 26 معبر شهر اصفهان با اســتفاده از 35 دوربین اجرا 
مى شود که مهمترین هدف آن کاهش سفرهاى درون 
شهرى با خودروهاى شخصى و افزایش سهم استفاده از 

اتوبوس است.

اعزام 1200 نفر به 
اردوهاى جهادى 

تبدیل خیابان هاى شهر به 
پارکینگ خودروها 

آهوى گرفتار در دام 
نجات یافت

2 َتن از شــهروندان میمه حین گشــتزنى و تفریح 
در صحراهاى میمه (پناهگاه حیــات وحش موته) 
متوجه یک رأس آهو شدند که در حال دست و پا زدن

 بود.
این دونفر پس از نزدیک شدن به آهو، متوجه شدند 
سر حیوان در یک حلقه سیم به جامانده از آتش زدن 

الستیک خودرو گیر کرده است.
این افراد با تالش توانستند اعتماد حیوان را به ُحسن 
نیت خود جلب و سپس ســر آهو را از بند سیم ها رها 

سازند.
پناهگاه حیات وحش موته بزرگ ترین زیستگاه آهو 
در ایران با 18هزار رأس آهو، واقع در 30کیلومترى 

شمال غرب میمه قرار دارد.

آغاز مسابقات قرآن 
دانش آموزان جنوب استان

مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان شهرضا گفت: 
سى و ششمین دوره مسابقات قرآن و معارف اسالمى 
دانش آموزان منطقه جنوب استان، به میزبانى شهرضا 

آغاز شد.
محمود رستگار اظهار داشت: دیروز و امروز، شهرضا 
میزبــان 700 نفــر از دانش آموزان فعــال قرآنى از 
شهرستان هاى مبارکه، دهاقان، سمیرم، شهرضا و 

منطقه 3 آموزش و پرورش استان است.

خبر

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100350115470 شماره پرونده: 9609980350100798 شماره بایگانى شعبه: 
960973 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: فضل اله لواسانى تاریخ حضور: 1397/03/20 یکشنبه ساعت 
9:00 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شــماره 333 درخصوص دعوى بانک صادرات ایران به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 176 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  /1/243

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100350115521 شماره پرونده: 9609980350100801 شماره بایگانى شعبه: 
960976 مشخصات ابالغ شونده حقیقى:  1- مرتضى پاکنژاد 2- مرتضى عبدلى 3- حسن دهقانى 4- سعید 
رضا رضوى 5- سعید شاه میرزائى نشانى: مجهول المکان مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز- محل حضور: 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
333 نوع علت حضور: مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبى نفیاً یا اثباتاً با توجه به علت حضور مندرج 
در این ابالغیه به شما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم 

خواهد شد. م الف: 170 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /1/244
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350115498 شماره پرونده: 9609980350100801 شماره بایگانى شعبه: 
960976 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: 1- مرتضى پاکنژاد 2- مرتضى عبد لى 3- حسن دهقانى 4- سعید 
رضا رضوى 5- سعید شاه میرزائى نشــانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/03/20 یکشنبه ساعت: 
10:30 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 333 درخصوص دعوى رمضانعلى عسگرى سرشبادرانى به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى و استماع شهادت شهود در این شعبه حاضر شوید. م الف: 172 شعبه 1 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /1/245
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426793800301 شــماره پرونده: 9609986793800526 شماره بایگانى شعبه: 
960526 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096793801862 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976793804062 محکــوم علیه بهرام جهان گیرى فرزند نقى نشــانى: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 2/965/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 1- نفیسه عرب زاده فرزند هادى نشانى: اصفهان- اصفهان- اصفهان 
انتهاى مشتاق سوم خیابان روشن دشت کوى شقایق مجتمع شقایق ط 4 واحد 9، 2- حسین محمدیان فرزند 
یداله نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجار ت (ارغوان) طبقه سوم واحد 18 کاخ 
موسسه حقوقى نویدبخشان عدالت طبق تعرفه قانونى و هزینه نشر آگهى به مبلغ 120000 ریال پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست96/4/31 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده اجراى احکام مى باشد، در حق محکوم له 
غالمعلى باقرهادى فرزند قربانعلى نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- شاهپور 
جدید- شهرك نمایشگاهى- فاز 2- نمایشگاه زنده رود- کدپستى 8174987383 همراه 09131190310  
و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است 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 باشــد. 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 اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فــرار 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: 

129 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /1/246
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970351302110 شــماره پرونده: 9609980351300211 شماره بایگانى شعبه: 
960248 خواهان: سعید بدیحى جوآبادى فرزند بهمن به نشانى اصفهان- پایگاه هشتم شکارى- منازل 
سازمانى بلوك 410 ط 5- همراه 09130788702 خوانده: سید ناصر موسوى مبارکه فرزند سید نعمت اله 
به نشانى اصفهان- ابتداى خ امام خمینى- جنب مسجد شفیعى- طبقه فوقانى- کدپستى 8481695576 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه رأى دادگاه: 
درخصوص دادخواست آقاى سعید بدیحى جوآبادى فرزند بهمن بطرفیت آقاى سید ناصر موسوى مبارکه 
فرزند سید نعمت اله بخواســته مطالبه یک فقره چک به مبلغ 820/000/000 ریال به شماره 603533 به 
سررسید 95/10/12 بانک صادرات شــعبه نواب صفوى به انضمام خسارات دادرسى، حق الوکاله وکیل و 
خســارات تاخیر تادیه لغایت اجراى حکم، با مالحظه متن دادخواست تقدیمى و اظهارات خواهان مبنى بر 
اینکه چک مذکور را از خوانده طلبکار مى باشــد که با مراجعه به بانک محال علیه به دلیل عدم موجودى 
منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده اســت، خوانده در جلسه رســیدگى حاضر نشده و الیحه 
دفاعیه  ارسال نشــده، لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت و مستند به مواد 515، 198، 522 قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 1379 و تبصره الحاقى به ماده 
دو قانون چک مصوب 1355 با اصالحات بعدى و نظریه مورخ 21/9/1377 مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، خوانده به پرداخت 820/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/493/200 ریال بابت خسارات
 دادرسى در حق خواهان و مبلغ 25/360/000 ریال در حق صندوق دولت و همچنین پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ صدور چک لغایت اجراى حکم محکوم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 202 ســلیمانى نسب- رییس شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /1/247

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609970353801918 شــماره پرونده: 9609980364900010 شماره بایگانى شعبه: 
961285 شــاکى: محمدامین فتحى فرزند تیمور به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- شهرك صنعتى مورچه خورت- خ شــیخ بهایى اول پالك 117/1 شرکت امین ماشین سنگ 
اصفهان متهم: علیرضا ملک زاده به نشانى مجهول المکان اتهام: توهین به اشخاص عادى دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم دادرســى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: 
درخصوص اتهام آقاى علیرضا ملک زاده دائر بر توهین آقاى محمدامین فتحى فرزند تیمور نسبت به دادگاه 
با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان، شکایت شاکى، اظهارات 
مطلعین و عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه جهت دفاع از خود علیرغم ابالغ قانونى و سایر تحقیقات انجام 
شده و قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتســابى بوى محرز و مسلم بوده و لذا متهم موصوف را از بابت 
ارتکاب بزه توهین مستنداً به ماده 608 از قانون مجازات اسالمى در بخش تعزیرات مصوب 1375 به تحمل 
سى ضربه شالق در حق صندوق دولت محکوم و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
از تاریخ ابالغ واقعى قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 203 پناهى- رئیس شعبه 112 دادگاه کیفرى 

دو شهر اصفهان (112 جزایى سابق)  /1/248
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426794100260 شــماره پرونده: 9609986794101029 شماره بایگانى شعبه: 
961030 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096794101209 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976794104145 محکوم علیه عباســعلى صائبى فرزند احمد نشــانى: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 5000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 102500 ریال بابت هزینه دادرسى 
و هزینه نشــر اگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک به شماره 456318 
مورخ 1378/10/07 لغایت اجراى حکم در حق خواهان مصطفى قلعه شــاهى فرزند عباس نشانى: استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- سیمین بن بست شقایق (16) و نیم عشر حق االجرا در حق 
اجراى احکام. محکوم علیه مکلف است 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 باشــد. 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 اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 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 ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
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: 133 شعبه 11 حقوقى 

 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /1/249
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426795900056 شــماره پرونده: 9609986795900428 شماره بایگانى شعبه: 
960429 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096795900302 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976795903023 محکوم علیه عباسعلى محمدى کمال آبادى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت 18/500/000 ریال طى یک فقره چک به شماره 1/065502 مورخ 1396/1/25 
و 1/351/250 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه چک از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى 
حکم و نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: مریم باقرى فرزند حسینعلى نشانى: استان اصفهان- 
شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- رهنان ك در سیبه ك شهید مرتضى اکبرى 4 راه دوم پ 44. محکوم 
علیه مکلف است 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 باشــد. 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 اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو 
یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 136 شــعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شماره دو ) /1/250
اخطار اجرایى

شماره: 951291 ش/33- 96/5/25 به موجب راى شماره 950997679630 تاریخ 95/12/18 شعبه 33 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عباس سطوت به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 10/700/000 ریال وجه چک شماره 288150 مورخ 94/6/30 به 
عهده بانک ملى و مبلغ 1/187/500 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (94/6/30) لغایت زمان اجراى حکم طبق شاخص بانک مرکزى در حق محکوم له بهمن حسینى 
کینکى فرزند ملک محمد به نشانى اصفهان اتوبان چمران خ شاهد بن بست حافظ پالك 198 و همچنین 
پرداخت مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجراییه 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 اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 157 شــعبه 33 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /1/251
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426794400001 شــماره پرونده: 9609986794400817 شماره بایگانى شعبه: 
960818 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096794400001 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976794404343 محکوم علیه محمد فروتن فرزند نصراله محکوم است به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال وجه چک به شماره 778048/20 به عهده بانک ملت بابت اصل خواسته و 3/560/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف 96/5/31 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له علیرضا رادانان فرزند حسین به نشانى استان 
اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خ عالمه مجلسى، پاســاژ جعفرى، پالك 4 و نیم عشر حق 
االجرا. محکوم علیه مکلف است 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 باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 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 اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 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 ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
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: 160 شعبه 14 حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو ) /1/252
ابالغ راى

تاریخ: 96/12/14 شــماره قرار: 960997679404718- 96/12/21 کالسه: 961385 مرجع رسیدگى: 
شعبه 11 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى مرتضى رجائى فرزند حسن به نشانى اصفهان، خ 
ولى عصر، خ سیداحمدیان، پشت کالنترى 13، منزل حسن رجائى پالك 70 خواندگان: 1- آقاى علیرضا 
زحمتکش فرزند محمد 2- آقاى بهنام رضایــى فرزند علیمراد هر دو مجهول المکان خواســته: الزام به 
انتقال سند رسمى خودرو شــورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوى خواهــان آقاى مرتضى رجائى به 
طرفیت خواندگان 1- آقاى علیرضا زحمتکش 2- آقاى بهنام رضایى باال به خواســته الزام به انتقال سند 
رسمى خودرو سوارى نیسان به شماره انتظامى 996/53 س 58 به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به 
محتویات پرونده استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامى در خصوص آخرین مالک خودرو، مالحظه قولنامه 
هاى ارائه شده از طرف خواهان و همچنین خواندگان على رغم ابالغ قانونى نشر آگهى در جلسه رسیدگى 
حضور ندارد، شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده ردیف دوم آقاى بهنام رضائى به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال رسمى سند 
خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلغ 895/000 ریال بابت هزینه دادرســى و نیز هز ینه نشر آگهى در حق
 خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شعبه و پس از آن نیز ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى اصفهان مى 
باشد و نســبت به خوانده ردیف اول رد دعوى صادر مى گردد. م الف: 162 شعبه یازده شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /1/253
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960190 شماره دادنامه: 9609976797900764- 96/4/24 تاریخ رسیدگى: 96/4/11 
مرجع رسیدگى: شعبه 45 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: موسى رفیعى به نشانى اصفهان خ بزرگمهر 
آخر عالمه امینى سه پله  کوچه شــریعتى پالك 15 خوانده: الهام دالیلى میالن به نشانى مجهول المکان 
خواسته: استرداد مبلغ 5/000/000 ریال وجه کارت به کارت به انضمام هزینه هاى دادرسى گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى آقاى موسى رفیعى به طرفیت خانم الهام دالیلى میالن به خواسته استرداد مبلغ 5/000/000 ریال 
به انضمام هزینه هاى دادرسى، با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان مبنى بر اینکه خواهان قصد 
جابه جا کردن مبلغ پنج میلیون ریال از حساب بانک رفاه به بانک تجارت را داشته که با اشتباه وارد کردن 
یک شماره وجه به حساب خوانده واریز مى گردد و خوانده از استرداد آن امتناع مى ورزد، شورا نظر به استعالم 
انجام شده از بانک رفاه کارگران مورخ 96/4/3 و اینکه خوانده در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه 
دلیل و مدرکى که دال بر تکذیب ادعاى خواهان باشد به شعبه ارائه ننموده است دعوى خواهان را مقرون 
به صحت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/325/000 ریال بابت هزینه دادرسى و نشر 
آگهى صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز از آن قابل واخواهى در همین شعبه و 
مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 169 

شعبه 45 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /1/254
ابالغ راى

شعبه 51 شوراى حل اختالف کالسه پرونده: 961318 شماره دادنامه: 9709976805100008- 97/1/6 
خواهان: سیدرضا حسینى دستگردى به نشانى ملک شهر خ مفتح بن بست توحید کوچه 40 پالك 4 خوانده: 
غالمحسین ربیعى به نشــانى مجهول المکان مطالبه: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضا شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در 
خصوص دعوى آقاى سیدرضا حسینى دســتگردى به طرفیت آقاى غالمحسین ربیعى به خواسته مطالبه 

مبلغ 200/000/000 ریال وجه چک به شماره 659/889722/32 عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارت 
قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى 
در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر مى رسد که مستندا به مواد 313. 310 قانون تجارت و 519 و 515 و 198 و 522 قانون آیین د ادرسى 
مدنى و ماده واحده قانون استفســاریه به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صــدور چک حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/540/000 ریال بابت هزینه هاى 
دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 96/10/1 لغایت اجراى حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزى 
بر عهده اجراى احکام مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پــس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
محترم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 174 موسوى قاضى شعبه 51 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شماره سه)  /1/255
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9609970354602251 شــماره پرونده: 9609980359700517 شماره بایگانى شعبه: 
961559 شــاکى: آقاى محمدرضا احمدیان واجنانى فرزند عباس به نشانى اســتان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، شهر اصفهان، خ بزرگمهر، رکن الدوله شرقى، کوچه قاســمى، پالك 3 متهم: آقاى سعید امیرى 
به نشــانى اصفهان، خ 22 بهمن کوچه کفش حســینى جنب تعمیرگاه مبل طبقه فوقانى تعمیر مبل اتهام: 
خیانت در امانت گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونه ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى ســعید امیرى دایر بر خیانت در امانت نسبت به 
یک فقره چک به شماره 9039703058 عهده بانک ملى موضوع شکایت آقاى محمدرضا احمدیان فرزند 
عباس بدین توضیح که شاکى اظهار داشته "نامبرده چک شصت میلیونى فوق را از من اخذ کرده ولى تحویل 
نداده و آن را برگشت زده است" دادگاه با عنایت به شکایت شــاکى، گواهى عدم پرداخت بانک، اظهارات 
گواهان، مالحظه اظهارنامه صادره و کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان، 
بزه انتسابى به نامبرده را ثابت تشخیص و مســتندا به مواد 18، 19 و 674 قانون مجازات اسالمى مصوب 
1392 و کتاب پنجم آن «تعزیرات» حکم محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیرى صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف هم ین 
مدت قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 140 زارعان دادرس شعبه 120 

دادگاه کیفرى دو اصفهان /1/256
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9609970353201902 شــماره پرونده: 9609980365600158 شماره بایگانى شعبه: 
960866 شاکى:  آقاى رسول ضرغامیان فرزند شامحمد به نشــانى اصفهان، اصفهان، ملک شهر، مفتح، 
خ همیشه بهار، نبش ك شــکوفه متهم: خانم زهرا حبیبى فرزند بهرام به نشانى شیراز قصر قمش ه آخر بلوار 
عرفان ســاختمان ماهان ط 3 واحد 6 اتهام: تهدید افترا پیامکــى راى دادگاه: در خصوص اتهام خانم زهرا 
حبیبى فرزند بهرام مالک خط تلفن همراه 09010596772 دائر بر ایراد افترا و تهدید نسبت به شاکى آقاى 
رسول ضرغامیان فرزند محمد این دادگاه با توجه به تحقیقات معموله، شکایت شاکى، مالحظه متن پیامک 
هاى توأم با ایراد افترا و تهدید ارسالى از خط تلفن همراه متعلق به متهم به خط تلفن همراه شاکى و مضافا 
استعالم صورت گرفته از شــرکت مخابرات در این خصوص و از طرفى عدم حضور متهم در محل دادسرا و 
جلسه دادگاه علیرغم ابالغ قانونى و اخطار از طریق نشر آگهى و توجها به کیفرخواست از دادسراى عمومى 
و انقالب اصفهان، لذا بزه انتســابى را محرز دانسته و مســتندا به مواد 669 و 697 قانون مجازات اسالمى

 مصوب 1375 حکم به محکومیت متهم به تحمل 74 ضربه شالق تعزیرى بابت بزه افترا (با قید اجراى یک 
مجازات) صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى 
در همین دادگاه و سپس ظرف مهلت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشــد. م الف: 195 الهى نژاد رئیس شــعبه 106 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (106 

جزایى سابق) /1/257
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم به حمیده قاسمى و  آقاى محمدعلى نوروزى دادخواستى به 
مبلغ نه میلیون و پانصد هزار ریال به طرفیت آقاى محسن اویسى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 630/96 در شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن 
آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 
97/3/5 ساعت 4 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید در غیر اینصورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود. م الف: 26 شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /1/281
حصر وراثت

آقاى حمیدرضا رحمانى با وکالت از طرف سیدهاشم سیدهاشمى ریزى داراى شناسنامه شماره 323 به شرح 
دادخواست به کالسه 2/97 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
جمیله انصارى ریزى به شناســنامه 926 در تاریخ 1396/09/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سیدعسگر س یدهاشــمى ریزى فرزند سیدمحمد ش.ش 
276 ت.ت 1324 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- سیدحسن سیدهاشمى ریزى فرزند سیدمحمد ش.ش 
306 ت.ت 1333 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- سیدمرتضى سیدهاشمى ریزى فرزند سیدمحمد ش.ش 
449 ت.ت 1340 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- سیدهاشم سیدهاشمى ریزى فرزند سیدمحمد ش.ش 
323 ت.ت 1339 صادره از لنجان (پســر متوفى) 5- سیداحمد سیدهاشمى ریزى فرزند سیدمحمد ش.ش 
36 ت.ت 1338 صادره از لنجان (پســر متوفى) 6- سیدحسین سیدهاشمى ریزى فرزند سیدمحمد ش.ش 
60 ت.ت 1346 صادره از لنجان (پسر متوفى) 7- فاطمه سیدهاشمى ریزى فرزند سیدمحمد ش.ش 8502 
ت.ت 1347 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- ربابه بیگم سیدهاشمى ریزى فرزند سیدمحمد ش.ش 83 
ت.ت 1327 صادره از لنجان (دختر متوفى) 9- زهرا بیگم سیدهاشمى ریزى فرزند سیدمحمد ش.ش 420 
ت.ت 1335 صادره از لنجان (دختر متوفى) 10- بتول سیدهاشمى ریزى فرزند سیدمحمد ش.ش 254 ت.ت 
1331 صادره از لنجان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 44 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان /1/282

مدیر کل ســازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با 
اشاره به بحران خشکسالى در ســال جارى گفت: در چنین 
شــرایطى که آب و غذاى کافى براى حیوانــات در حیات 
وحش وجود ندارد، احتمال تلف شــدن و مهاجرت حیوانات 

از اصفهان است.
رحمان دانیالى با بیان اینکه ســال جارى سال سختى براى 
محیط زیست و حیات وحش خواهد بود، گفت: جاى تأسف 
دارد که تحت عنــوان حمایت از حیات وحــش در بحران 
خشکسالى، اعتبارى به اداره کل محیط زیست استان داده 
نشده است و باید از اعتبارات بخش هاى دیگر به این موضوع 

اختصاص دهیم.
وى ادامه داد: در چنین شرایطى که به علت بارش هاى بسیار 
محدود، آب و علوفه اى براى حیوانات در طبیعت باقى نمانده 

است، احتمال مهاجرت حیوانات و یا بروز تلفات وجود دارد. 
مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
گفت: به همیــن دلیل، بخش اعظم بوته هــا و علوفه هاى 
موجود «بن خشک» شده، از ریشه سوخته و قابل رشد مجدد 
یا مصرف توسط حیوانات نیستند و بسیارى از نقاط استان که 
در این فصل باید با پوشش مخملى، سبز باشد، امروز کامًال 

خشک است.
دانیالى ادامه داد: باید تمهیداتى اندیشیده شود تا به واسطه 
آنها بتوانیم از بروز تلفات و یا مهاجرت حیات وحش اصفهان 

جلوگیرى کنیم. 
وى افزود: البته خوشــبختانه کمک هــاى خوبى از خیرین 
در قالب نذر طبیعت جمع آورى شــده است که باید افزایش 

پیدا کند. 

نماینده مردم فالورجان در مجلس شــوراى اسالمى با بیان اینکه 
امسال به کشاورزان غرب اصفهان هیچ خسارتى پرداخت نشده است، 
گفت: اگر قرار است خسارتى براى نکشــت به کشاورزان پرداخت 

شود، باید به کشاورزان غرب استان نیز پرداخت شود.
حجت االسالم والمسلمین ناصر موسوى الرگانى با بیان اینکه امسال 
به کشاورزان غرب اصفهان هیچ خسارتى پرداخت نشده است، افزود: 
اگر قرار است خسارتى براى نکشت به کشاورزان پرداخت شود، باید 

این خسارت به کشاورزان غرب استان نیز پرداخت شود.
وى عنوان کرد: کشاورزان فالورجانى با وجود اینکه خسارت زیادى 
دیده اند، اعتراضى نکرده اند، بنابراین، ایــن عدم اعتراض نباید به 

گونه اى باشد که کشاورزان غرب اصفهان نادیده گرفته شوند.
وى گفت: کشاورزان غرب اصفهان ســال هاى متمادى به واسطه 
حقابه اى که خریدارى کرده اند، کشاورزى داشتند و عالوه بر خود، 
چندین خانواده دیگر نیز روزى مى خوردند، اما امروز در تأمین زندگى 

خود دچار مشکالت عدیده اى شده اند.

احتمال مهاجرت حیوانات از زیست بوم اصفهان
کشاورزان غرب اصفهان مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان خبر داد

خسارتى دریافت نکرده اند
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اجراى98درصد مصوبات شوراى 
مبارزه با مواد مخدر اردستان 

فرماندار اردستان از اجرایى شدن 98 درصد مصوبات 
شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر این شهرستان 

در سال 1396 خبر داد.
علیرضــا غیور گفــت: این شــورا، 15 جلســه در 
ســال گذشــته برگزار کرد و 85 مصوبه داشت که 
تنها 2درصد آنها کــه مربوط بــه راه اندازى کمپ 
ترك اعتیاد مى باشد، هنوز به طور کامل اجرا نشده 

است. 

آغاز توزیع 500 جعبه تخم 
کرم ابریشم در بین نوغانداران

مسئول مرکز توســعه نوغاندارى  شهرستان نطنز 
از آغــاز توزیع تخــم نوغان(کرم ابریشــم) در بین 

نوغانداران خبر داد.
بهرام گلرنگ گفت: در حال حاضر  بیش از 500 جعبه 
تخم نوغان به قیمت هر جعبــه 75 هزار ریال تهیه 
شده است که بین نوغانداران این شهرستان و سایر 

استان هاى کشور توزیع مى شوند.
نوغانــدارى توســعه  مرکــز  افــزود:  وى 

 نطنز تنها شــعبه در مرکز و جنوب کشــور اســت 
که همه ســاله در نیمــه دوم فروردین مــاه، الرو 
نوغان را براى تولیــد و پرورش پیله کرم ابریشــم 
دراختیار پرورش دهندگان کرم ابریشــم در نطنز و 
استان هاى اصفهان، یزد، کرمان، قم، تهران و فارس 

قرار مى دهد.

خبر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: کمک هــاى مردم نیکوکار اصفهــان 30 درصد 
از هزینه هاى حمایتى این نهــاد را تأمین مى کند و 70 
درصد دیگر خدمات این نهــاد، از محل اعتبارات دولتى 

تأمین مى شوند.
حمیدرضا شیران اظهار داشت: کمک هاى مردم نیکوکار 
اصفهان 30 درصد از هزینه هاى حمایتــى این نهاد را 
تأمین مى کنــد و 70 درصد دیگر خدمــات این نهاد، از 
اعتبارات دولتى تأمین مى شــوند که سهم عمده آن در 
سرفصل هاى وام، مســتمرى و خدمات بیمه  و درمانى 

هزینه مى شود.

وى با اشــاره به ســهم عمده اعتبارات دولتى درزمینه 
وام هاى کارگشایى و اشتغال، افزود: طى سال گذشته در 
حوزه بهداشت و درمان مددجویان، بیش از 38 میلیارد و 
549 میلیون تومان هزینه شد که 90 درصد آن از محل 
اعتبارات دولتى و 10 درصد از محل مشارکت هاى مردم 

تأمین شد.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به جمعیت 
نزدیک به شــش  میلیون نفرى اســتان گفت: مجموع 
کمک هاى مردمى در زمینه هــاى مختلف، رقم بزرگى 
است، اما از سوى دیگر به علت جمعیت زیاد افراد تحت 
حمایت، سهم هر مددجو رقم کوچکى در ماه خواهد شد. 

معاون حفظ و احیاى بناهاى اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشــگرى اســتان اصفهان گفت:
 دهانــه هــاى فوقانــى پل هــاى تاریخى مشــرف
 بــر زاینــده رود، متناســب بــا قدمــت و معمــارى 
ســازه هــاى آنهــا طراحــى و حفــاظ کشــى 

مى شود.
ناصر طاهرى با اشــاره به تصویب طرح حفاظ کشــى 
و ایمن ســازى دهانه هاى فوقانى پل هــاى تاریخى

اصفهــان افــزود: ایــن تصمیــم در نشســت 
شــوراى میــراث فرهنگــى اســتان و بــا حضــور
 مســئوالن سازمان نوســازى و بهســازى شهردارى

اصفهان گرفته شد.
وى اظهار داشــت: بر این اســاس، دهانه هاى فوقانى 
پــل هــاى تاریخــى مشــرف بــر زاینــده رود به

 ویژه ســى و ســه پــل بــه وســیله حفــاظ هایى 
متناسب با این سازه هاى تاریخى مسدود  شود. 

معــاون حفــظ و احیــاى بناهــاى اداره کل میراث 
فرهنگــى، صنایــع دســتى و گردشــگرى اســتان 
اصفهــان خاطرنشــان کرد: تــا زمانى که طــرح زیبا 
و متناســب بــا ایــن آثــار تاریخــى ارائــه نشــود، 
اجــراى حفــاظ کشــى ایــن بناهــا صــورت

 نمى گیرد.

پل هاى تاریخى متناسب با 
قدمت آنها حفاظ کشى مى شود

پوشش30درصدى هزینه هاى 
نیازمندان توسط مردم 

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه: 9610113640201851 شماره پرونده: 9609983640200581 شماره بایگانى شعبه: 960592 
جناب آقاى 1- مهران بهمنى نیا 2- سید نورالدین موسوى فرزند رمضان بدینوسیله به جنابعالى ابالغ مى 
گردد نظر به مجهول المکان بودن شما و با استناد ماده 73 ق آ د م جهت پرونده کالسه بایگانى 960592ح2 
مورخ 1397/03/12 ساعت 9:30 موضوع دعوى شرکت زرین کوالك ســپاهان به طرفیت شما مبنى بر 
مطالبه وجه، تعیین وقت گردیده است. الزم است جهت رسیدگى حاضر و ضمن تحویل دادخواست و ضمایم 
از موضوع دعوى مطلع شــوید و اال وفق مقررات اقدام مى گردد. م الف: 47 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان لنجان (زرین شهر) /1/283
 حصر وراثت

خانم الهام کرباسیان بشناسنامه شماره 213 به شرح دادخواســت به کالسه 17/97 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان داود شــریفى به شناســنامه 6269 در تاریخ 
1397/01/02 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- احمدرضا شریفى فرزند داود ش.ش 1160458820 ت.ت 1382 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- مهدى 
شــریفى فرزند داود ش.ش 1160664951 ت.ت 1390 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- الهام کرباسیان 
فرزند رمضانعلى ش.ش 213 ت.ت 1362 صادره از لنجان (همســر متوفى) 4- فاطمــه قراگوزلو فرزند 
سلطانعلى ش.ش 994 ت.ت 1331 صادره از رزن (مادر 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 باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 60 توانگر 

رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان  /1/284
حصر وراثت

خانم زهرا فتاحیان کلیشاد رخى داراى شناسنامه شــماره 1-17833-1160 به شرح دادخواست به کالسه 
31/97 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمعباس 
کریمیان به شناســنامه 138 در تاریخ 97/1/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا فتاحیان کلیشاد رخى فرزند فروزنده ش.ش 1-17833-1160 نسبت 
همسر متوفى 2- خداداد کریمیان کلیشــاد رخى فرزند خدایار ش.ش 11 نســبت پدر متوفى 3- گلستان 
کریمیان کلیشاد رخى فرزند طاهر ش.ش 15 نســبت مادر متوفى 4- فاطمه کریمیان کلیشاد رخى فرزند 
غالمعباس ش.ش 6-620018015 فرزند متوفى 5- ملیکا کریمیان کلیشاد رخى فرزند غالمعباس ش.ش 
1-620021492 فرزند متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 68 شعبه دوم شوراى حل اختالف بخش باغ بهادران  

(مجتمع شماره یک) /1/285
فقدان سند مالکیت

شماره 1396/08/460974 – تاریخ 1396/11/05 – آقاى مسعود محمدى فرزند ذبیح اهللا به استناد 2 برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى گردیده است مدعى است که سند مالکیت هشتصد و 
دو سهم و دوسوم سهم مشاع به استثناى ثمنیه اعیانى از 1130862 سهم ششدانگ زمین پالك ثبتى 6/974 
واقع در کرسگان  بخش 9 ثبت اصفهان  به سریال 118778  که در صفحه 431 دفتر جلد 344امالك ذیل 
ثبت48238  بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده وبموجب نامه 941908 – 1395/03/18 
شعبه پنجم دادسراى اصفهان بازداشت میباشد مفقود گردیده است لذا چون نامبرده درخواست سند مالکیت 
المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت جلسه و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالکیت ، المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 

خواهد شد. م/الف 1085 حبیب اکبرى- معاون اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /1/298 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگى نظر به اینکه آقاى محسن قاسمى  به طرفیت سعاد عیدان به خواسته 
مطالبه طلب تقدیم که به شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى ارجاع به کالسه 1757/96 ثبت و براى روز 
چهار شنبه مورخ 97/02/26 ساعت 8/30 وقت رســیدگى تعیین گردیده و خوانده مجهول المکان معرفى 
نموده است. به تقاضاى خواهان و دستور شورا و به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار رسمى درج و آگهى شــود و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى 
حل اختالف شعبه اول حقوقى فالورجان و اعالم نشــانى و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم براى وقت مقرر در شوراى حل اختالف شــعبه اول فالورجان جهت رسیدگى حاضر شوید در غیر 
این صورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب مى شــود. م الف 0026 دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه 

اول فالورجان/ 1/299 
مزایده اموال غیر منقول

شماره :96/1401  - اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 96/1401 موضوع 
علیه غالمحسین کیانى  وله اصغرصالحى در تاریخ یکشــنبه 97/02/08 به منظور فروش مقدار 10/000 
مترمربع یک باب باغ شجر بار نهال با دسترسى به امکانات از قبیل آب و برق – جاده و چاه آب از قرار هر متر 
مربع 90/000 ریال ملکى آقاى غالمحسین کیانى واقع در پیربکران محله فرتخون صحراى سنگانچه که 
داراى سابقه ثبتى به شماره مى باشد و ملک مذکور مشاع مى باشد و متعلق حق غیر مى باشد  از ساعت 10 
الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى شوراى فالورجان اطاق 8 برگزار نماید . ملک موضوع 
مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 900/000/000 ریال  ارزیابى شده است. متقاضیان خرید 
مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده از قیمت 
ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده 
برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى 

شده را  به همراه داشته باشند. م/الف : 0029 مدیر اجراى احکام حقوقى فالورجان/ 1/300 
تحدید حدود عمومى

آگهى تحدید حدود ثبت امالك شهرستان فالورجان قسمتى از امالك بخش 9 ثبت اصفهان
پیرو آگهى هاى نوبتى سه ماهه سوم سال 1396 و بموجب ماده 14 قانون ثبت تحدید رقبات زیر واقعات در :

اول : ابنیه و امالك واقع در کارالدان یک اصلى و فرعى زیر :
1567 فرعى : آقاى احمد نصر اصفهانى  فرزند مرتضى ششدانگ قسمتى از یک بابخانه  بمساحت 74/75 

متر مربع تاریخ 1397/2/15 ساعت 9 صبح 
دوم: ابنیه و امالك واقع در فالورجان 15 اصلى و فروعات زیر : 

2662 فرعى : آقاى محمدرضا نیکان  فرزند غالمحسین ششــدانگ یک بابخانه منتزع شده از پالك 635 
فرعى بمساحت 156/80 متر مربع تاریخ 1397/2/16 ساعت 9 صبح

2667 فرعى : شهردارى فالورجان ششدانگ یک باب ساختمان ادارى منتزع شده از پالکهاى 843 و 846  
فرعى بمساحت 3230/35 متر مربع تاریخ 1397/2/16 ساعت 9/30 صبح

سوم : ابنیه و امالك واقع در آغچه بدى 32  اصلى و فرعى زیر :
469 فرعى : آقاى باقر محمدى آغچه بدى فرزند مصطفى ششــدانگ قسمتى از یک بابخانه منتزع شده از 

پالك 30 فرعى  بمساحت 51/38 متر مربع تاریخ 1397/2/17 ساعت 9 صبح
چهارم : ابنیه و امالك واقع در افجد 36  اصلى و فرعى زیر :

330 فرعى : آقاى حسینعلى توکلى افجدى فرزند رضاقلى ششــدانگ  یک بابخانه بمساحت 202/78 متر 
مربع تاریخ 1397/2/18 ساعت 9 صبح

پنجم : ابنیه و امالك واقع در مینادشت 430  اصلى و فرعى زیر :
1628 فرعى : آقاى حسنعلى جمشیدى  فرزند کاظم ششدانگ یک بابخانه و مغازه متصله منتزع شده از پالك 

161 فرعى بمساحت 306/92 متر مربع تاریخ 1397/2/19 ساعت 9 صبح
ششم : ابنیه و امالك واقع در فرتخون 534  اصلى و فرعى زیر :

600 فرعى : آقاى افشین بهوندى  فرزند رحم خدا ششــدانگ یک بابخانه منتزع شده از پالکهاى 66 و 68 
فرعى بمساحت 94/73 متر مربع تاریخ 1397/2/20 ساعت 9 صبح

بترتیب در ساعات تعیین شده در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان 
امالك و مجاورین اعالم میشــود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهمرســانند چنانچه هر یک از 
صاحبان امالك یا نماینده قانونى آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک 
آنها با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك 
که در موقع مقرر حاضر نبودند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین حدود 
فقط تا سى روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى 
ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح 
قضائى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید .تاریخ انتشار 1397/1/23  م الف: 0015 

اکبر پورمقدم- رئیس اداره ثبت فالورجان/1/301
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 678/7 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم عزت دانشگر   فرزند على  در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/2/17 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار:97/1/23 م الف:221 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /1/302
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قسمتى ازیکبابخانه پالك  شماره 645/2 فرعى از 645واقع درقطعه 6 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى  مظفرسلیمانى    فرزند ناصر وغیره   در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/2/17 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد. تاریخ انتشار:97/1/23  م الف:222حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 1/303
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه باغ شاه باغ انارى مشــجر غیرمحصور  پالك  شماره 57/5 واقع 
درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم زهرا رفیعى   فرزند محمدصادق 
وغیره   در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/2/17 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/1/23  م الف: 223حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 1/304
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک مفروزى پالك  شــماره 932/5 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على نادرخانى   فرزنداحمد وغیره   در جریان ثبت اســت 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرمــاده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/2/17 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/1/23  م الف:224حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد / 1/305
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره 1109 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مهدى جوالئى نجف آبادى   فرزند عباســعلى وغیره   در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/2/17 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/1/23  م الف:225حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد / 1/306

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 550/6 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى قربانعلى کبیرزاده نجف آبادى فرزند مهدى   در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/2/17 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد. تاریخ انتشار:97/1/23  م الف:226حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 1/307
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 1382/37 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسین جاللى پور  فرزند محمد وشریک   در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/2/17 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد. تاریخ انتشار:97/1/23  م الف:227حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 1/308
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره 328واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم طاهره منتظرى  فرزند غالمعلى وغیره در جریان ثبت اســت به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/2/17 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد. تاریخ انتشار:97/1/23  م الف:228حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 1/309
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ ملک مزروعى مشجر پالك  شماره 1061/2 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام  مفید تدین نجف آبادى فرزند خلیل وغیره  در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/2/17 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد. تاریخ انتشار:97/1/23 م الف:229  حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 1/310
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شــماره 489واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سیدعلى صادقى  فرزند سید محمد   در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/2/17 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 

تاریخ انتشار:97/1/23  م الف:230حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 1/311
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 436/11 فرعى از436واقع درقطعه 10 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقــاى غالمرضا احمدى نجف آبادى فرزند محمدعلى 
وغیره   در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/2/17 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار:97/1/23  م الف:231حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد /1/312
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شــماره 152/3 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حمید شــادکام  فرزند غالمرضا وغیره   در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/2/17 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد.تاریخ انتشار:97/1/23  م الف: 232حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 1/313
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک باب تعمیرگاه مکانیکى  پالك  شــماره 394/14درقطعه 10 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم بتول مطیعى  فرزند حســین   در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/2/17 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد. تاریخ انتشار:97/1/23  م الف:233حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 1/314

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک حاصل کار پالك  شماره 1689واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم عفت یکتایى نجف آبادى  فرزند حســینعلى    در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/2/17 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/1/23  م الف: 234حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد / 1/315
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 1817/2واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمود محمدى  نجف آبــادى فرزند على اکبر    در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/2/17 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/1/23  م الف:235حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد / 1/316
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین محصورومغازه متصله  پالك  شماره 1091واقع درقطعه 8 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ابراهیم منصورى  نجف آبادى فرزند حسینعلى   
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/2/17 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/1/23  م الف:236حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد / 1/317
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شــماره 111/34واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى احمدرضا قربانى   فرزند على میرزا وشریک (بالسویه ) در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/2/17 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/1/23  م الف: 237حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد / 1/318
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 1397/12/482048چون آقاى على حبیب الهى فرزند یداله باســتناد دوبرگ استشــهاد محلى 
که هویت و امضاء شــهود رســما به شــماره 139602155859001213 مورخــه 1396/12/20 که در 
دفترخانه 16 ثبت نجف آباد گواهى گردیده مدعى اســت که سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شماره 
150/2 قطعه پنج نجف آبــاد بخش یازده ثبت اصفهان که ششــدانگ در صفحــه 465 دفتر 165 به نام 
عذرا محدث ســابقه ثبت و ســند داشــته که طى انتقال قطعى شــماره 191670 مورخه 1375/06/06 
دفترخانه 16 به محســن حبیب الهى و زهرا نادرى بالسویه انتقال شده که طى انتقال قطعى 31768مورخه 
1379/07/04 دفتر خانه 16 نجف آباد به گیتى محمدى نجف آبــادى و آن هم طى انتقال قطعى 74909 
مورخــه 28/ 05/ 1393 به على حبیــب الهى انتقال شــده در صفحه 576 دفتر 427 و ذیل ثبت شــماره 
102957 به نام حسن آیت فرزند عبدالرحیم ســابقه ثبت و سند داشته که طى انتقال قطعى 31768 مورخه 
1379/07/04 دفترخانه 16نجف آباد به نعمت اله محمدى فرزند احمد و آن هم طى انتقال قطعى شــماره 
74909مورخه 1393/05/28 به على حبیب الهی انتقال گردیده که ســهم سه دانگ در صفحه 465 دفتر 
165 با سه دانگ دفتر 427صفحه 576 ســهم على حبیب الهى تجمیع اسناد گردیده که تمامت ششدانگ

 در صفحه 576 دفتر 427 سابقه ثبت و سند شماره 485687د91 کاداسترى صادر و تسلیم گردیده که پس 
از آن معامله دیگرى هم انجام نشــده و در رهن و بازداشت نمى باشد. نحوه گم شــدن یا از بین رفتن بر اثر 
سهل انگارى از بین رفته است چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده رانموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از انچه 
در این اگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبورنزدخودباشد از تاریخ انتشاراین اگهی تا ده 
(10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود راکتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار97/01/23، هزینه آگهى از متقاضى وصول گردد. 199/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان نجف آباد/1/319
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شــماره 532/13 مجزى شده از532/1اقع درقطعه 7نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عبداله بهرامى  فرزند اســداله   در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/2/17 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضور
یابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/1/23  م الف:253 حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد / 1/320

عملیات ساخت نخستین نیروگاه خورشیدى شناور بر آب 
یک مگاواتى با حضور استاندار اصفهان در نیروگاه شهید 

محمد منتظرى آغاز شد.
نیروگاه خورشیدى شناور بر آب یک مگاواتى، نخستین 
بار در کشور با هدف تولید انرژى الکتریکى پاك، کاهش 
آالینده هاى زیســت محیطى و جلوگیــرى از تبخیر 
ســطحى دریاچــه آب صنعتى، در مســاحت 15 هزار 
مترمربع با سرمایه اى  بالغ بر 60 میلیارد ریال در نیروگاه 
شــهید محمد منتظرى اصفهان، نصب و بهره بردارى 

خواهد شد. 
با بهره بردارى از این نیروگاه، ساالنه یک میلیون و 900 
هزار کیلو وات ســاعت انرژى به شبکه سراسرى برق 

تزریق مى شود. 
جلوگیرى از تبخیر ســاالنه 38 هــزار مترمکعب آب، 
از ویژگى هاى بــارز این نیروگاه اســت و تمام مراحل 
طراحى، نصب و اجراى آن، توســط مهندسان ایرانى 

انجام مى شود. 
ســازه هاى شــناور نیــروگاه هــاى خورشــیدى،
نخســتین بــار در ایــران، طراحــى و بومى ســازى 
و در اجراى آن از به روزترین تجهیزات اســتفاده شده 

است. 
از دیگر ویژگــى هاى این نیــروگاه، افزایش 15 تا 20 
درصدى تولیــد انرژى در مقایســه با نیــروگاه هاى 
خورشیدى در ســطح زمین، ناشــى از حرارت مناسب

پنل هاى خورشیدى در سطح آب است. 
نیروگاه هاى خورشیدى شــناور که از طراحى خاصى 
برخوردار بوده و محبوبیت آنها در حال افزایش است، در 
تأمین انرژى شهرهاى بندرى و جزیره اى، کارخانه هاى 
بزرگ صنعتى، تأسیسات نفت و گاز و تولید آب شیرین 

کاربرد دارد. 

آغاز احداث نیروگاه خورشیدى 
شناور بر آب در اصفهان 

انهدام باند میلیاردي سارقان منزل 
در اصفهان

رئیس پلیس آگاهی اســتان اصفهان از شناســایی و انهدام 
اعضاى یک باند سه نفره سارقان منزل وکشف چهار میلیارد 

ریال اموال مسروقه خبر داد.
ستار خسروى اظهار داشت: در پى شکایت تعدادى از شهروندان 
مبنى بر سرقت از منزل در شهر اصفهان، بررسى موضوع در 

دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى استان قرار گرفت.
وى افزود: کارآگاهان تحقیقات خــود را در این زمینه آغاز و 
با انجام یکســرى اقدامات تخصصى، موفق به شناســایى و 

دستگیرى دو سارق حرفه اى منزل شدند.
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان بیان داشت: افراد دستگیر 
شده، هنگامى که با مستندات پلیس روبه رو شدند، به سرقت 
چهار میلیارد ریال امــوال از منازل شــهروندان اصفهانى با 

همدستى فرد دیگرى اعتراف کردند.
وى با اشاره به دستگیرى همدست سارقان ابراز داشت: در این 
رابطه، پرونده تشکیل و متهمان براى اقدامات قانونى به مراجع 

قضائى تحویل داده شدند.
 

احیاى سینما همایون و 
سینما اندیشه قوت گرفت

مهدى مقدرى، سخنگوى شوراى شهر اصفهان درباره کلید 
خوردن احیاى برخى فضاهاى هنرى و شهرى اصفهان خبر 

داد.
وى افزود:باززنده ســازى فضاهاى متروك شهرى اصفهان 

کلید خورد.
وى ادامه داد: درگام  نخســت، تصویب 100 درصدى اعتبار 
نوسازى پردیس تئاتر و سینماى اندیشه و طرح سرزنده سازى 
چهارباغ عباســى، در کمیته اولویت بندى پروژه هاى عمرانى 

شهردارى اصفهان انجام شد.
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رئیس حوزه هنرى اصفهان گفت: از هنرمندان اصفهانى 
خواستیم تا در مورد شعار سال، ایده هاى خود را ارائه دهند و 
زمینه را فراهم مى کنیم تا طرح هاى هنرمندان آماده شود. 
مهدى احمدى فر در خصوص چگونگى اســتفاده از هنر 
براى محقق کردن شعار ســال 97 و استفاده از هنر براى 
فرهنگسازى در این راستا اظهار داشت: ابزارهاى هنرى 
زیادى مثل فیلم، تئاتر، کاریکاتور، نقاشــى و... داریم؛ از 
هنرمندان اصفهانى نیز خواســتیم تا در مورد شعار سال 
ایده هاى خود را ارائه دهند و زمینــه را فراهم مى کنیم تا 
طرح هاى هنرمندان آماده شــود، اما نکته مهم این است 
که در زمینه کارهاى فرهنگى و هنرى ایرانى نیز مى توانیم 

فعالیت هاى خوبى داشته باشیم.وى افزود: به طور مثال در 
حال راه اندازى واحد عروســکى حوزه هنرى هستیم و در 
تالش هستیم تا امســال چند عروسک خوب با نمادهاى 
ایرانى و اسالمى بسازیم تا بتوانیم جایگزین عروسک هاى 
چینى و در کل خارجى کنیم.رئیس حوزه هنرى اصفهان 
گفت: همچنین مثال هاى دیگرى براى این منظور وجود 
دارد، مثًال بســیارى از نقوشــى که در صنایع دستى کار 
مى شود،  مى تواند کار هنرمندان ایرانى باشد و طرح هاى 
اولیه آن را هنرمندان ما آماده کنند و به هنرمندان صنایع 
دستى ارائه شود یا طرح هایى که روى مصالح ساختمانى 

استفاده مى شود مى تواند آثار هنرمندان خودمان باشد.

اســتاندار اصفهان گفت: با تمام قوا، از هرگونه طرح یا 
سرمایه گذارى در جهت اشتغالزایى و یا استفاده بهینه از 

آب، حمایت و دفاع خواهم کرد.
محسن مهرعلیزاده با اشاره به خشک بودن ایران و اینکه 
اصفهان در فالت مرکزى کویرى قرار گرفته است، افزود: 
امسال در بدترین شرایط آبى قرار گرفته ایم و باید بدانیم 
که در منطقه خشــک قرار داریم که در طول 50 ســال 
گذشته، دریافتى آب و حجم آب پشت سد، به یک چهارم 

کاهش یافته است.
وى تأکید کرد: برنامه ریزى مدیــران و مصرف آب در 
بخش کشاورزى و صنعت باید به سمت سازگارى با کم 

آبى پیش رود.
مهرعلیزاده اضافه کرد: باید مفهوم سازگارى با کم آبى، 
آنالیز و شکافته شود و براى مردم تبیین شود و این بدین 
معناست که زندگى مردم به روال عادى طى شود، ولى 
با شیوه هاى به کارگرفته شده، مصرف و کنترل شود و 

صرفه جویى به شدت صورت پذیرد.
وى افزود: از مدیران اســتان به طــور قاطع مى خواهم 
که این قبیل کارهــا را در اولویت قــرار دهند و با توجه 
به اینکه برخى از شــهرداران نیز در این راستا قدم هایى 
برداشــته اند، باید شــاهد افزایش اینگونه طرح ها در 

استان باشیم.

نخستین گام حوزه هنرى در 
ساخت عروسک ایرانى

دفاع از طرح هاى سرمایه گذارى 
استفاده بهینه آب 

بهره بردارى از موزه میدان 
امام على(ع) در سال جارى

مدیر پروژه احیاى میدان امام على(ع ) گفت: عملیات 
سـفتکارى موزه میـدان امام علـى (ع) در سـال 95 
تکمیل شـده و با اتمام نازك کارى آن در دو قسـمت 
مرمت و نوسازى این موزه در نیمه اول سال جارى به 

بهره بردارى مى رسد.
مهدى رضایى اظهار داشـت: طرح احیاى این میدان 
در سـه فـاز طراحى شـده کـه فـاز اول و دوم شـامل 
احداث زیرگذرهـاى میدان و احداث میـدان اصلى و 
پروژه هاى تجارى در سال هاى گذشته به بهره بردارى 
رسـیده اسـت. وى با بیان اینکه عملیات اجرایى فاز 
سوم نیز از سـال 94 آغاز شـد، افزود: فاز سوم شامل 
احداث میدان جلوخان مسـجدجامع در ضلع شمالى 
مجموعه میدان امام على (ع) اسـت که 12 پروژه در 
آن اجرایى مى شود و11 پروژه آن از سوى شهردارى 
و یک پـروژه با همـکارى بخـش خصوصـى انجام 
مى شـود. مدیـر پـروژه احیاى میـدان امـام على(ع) 
گفت: آزادسـازى ضلع غربـى و ضلع جنوبـى میدان 
جلوخان، تکمیل عملیات پارکینگ کمرزرین و انجام 
نازك کارى این ساختمان در سال 97 باقوت پیگیرى 

مى شود. 

سمیرمى ها از تسهیالت بافت 
فرسوده استقبال نکردند

مدیر اداره راه و شهرسـازى شهرستان سمیرم گفت: 
مردم این شهرسـتان، از طرح ها و تسهیالت احیاى 

بافت هاى فرسوده استقبال نکردند.
علیرضا طایى اظهـار داشـت: این اداره بـا همکارى 
شهردارى طرح هاى خوبى براى اصالح و احیاى این 
بافت ها دارد.وى خاطرنشان کرد: شهردارى سمیرم 
نقاطى را بـه ویـژه در محله هاى کوشـک و زیرقلعه 
مشـخص کرده که هم معابـر نامناسـبى دارند و هم 

منازل قدیمى و فرسوده هستند.
وى تصریح کرد: راه و شهرسازى به هر واحد متقاضى 
ساخت در بافت فرسوده، 300 میلیون ریال تسهیالت 
کم بهره اعطا مى کند و همچنین صـد میلیون ریال 
در طـرح ودیعـه مسـکن نیز بـه آنـان تعلـق خواهد

 گرفت. 

انعقاد تفاهمنامه ساخت 
سریال شهید بهشتى

مدیرکل صدا و سیماى مرکز اسـتان اصفهان گفت: 
با همکارى استاندارى اصفهان و معاونت استان هاى 
صدا و سـیما، تفاهمنامه سـریال 26 قسـمتى شهید 
بهشتى، سریال 26 قسـمتى آقانورا... نجفى و مستند 

چهلستون مبادله مى شود.
مسـعود احمدى افزود: در این اسـتان فرهنگدوست 
با 7000سال پیشینه، شـهر هنرمندان، اندیشمندان 
و همه کسـانى کـه ایـران بـه آن افتخار مى کنـد، با 
همکارى اسـتاندارى اصفهان و معاونت استان هاى 
صـدا و سـیما، تفاهمنامـه سـریال 26 قسـمتى 
شهید بهشتى، سریال 26 قسـمتى آقانورا... نجفى و 
مستند چهلستون مبادله شد. مراسم مبادله تفاهمنامه 
پروژه هـاى ملى صـدا و سـیماى اصفهان بـا حضور 
محسـن مهرعلیزاده اسـتاندار اصفهان، على دارابى 
معاون امور اسـتان هاى صدا و سیما، مسعود احمدى 
افزادى مدیرکل صدا و سیماى مرکز استان اصفهان 
و مدیران صدا و سـیما و هنرمندان و اصحاب رسـانه  

دیروز در اصفهان برگزار شد.

 اصالحیه
پیرو درج خبـرى با عنوان « سـاخت روبـات تعاملى 
با قابلیت آموزش انگلیسـى» بر گرفته از خبرگزارى 
صدا وسـیماى اصفهـان در شـماره روز چهارشـنبه 
22 فروردیـن روزنامـه نصـف جهـان، بـه اطـالع 
مى رسـاند به دنبال اصـالح این خبـر در خبرگزارى 
مزبور، نام دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد نجـف آباد به 
عنوان دانشـگاهى کـه ایـن روبـات در آن طراحى و 
ساخته  شده و نام پژوهشـگران این طرح دانشگاهى 
نیز مینا رییسى، مریم رییسى، هادى صالحى و مهران  

غره الحمیدى از همین دانشگاه صحیح مى باشد.

خبر

  رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان گفت: پنجره واحد و مرکز خدمات سرمایه گذارى، به 
عنوان کانون سرمایه گذاران براى حمایت و رفع مشکالت آنان و معرفى فرصت هاى سرمایه گذارى در استان 

اصفهان ایجاد شده است.
عبدالوهاب ســهل آبادى تأکید کرد: اصفهان با داشتن بیش از هشــت هزار واحد تولیدى و تجارى بزرگ، 
متوســط و کوچک در زمینه هاى مختلف بازرگانى، صنعتى، معدنى و کشــاورزى، اولین شهر صنعتى ایران

 است.
وى اصفهان را قطب صنعت ایران خواند و به حضور صنایع بزرگ ایــران همچون فوالدمبارکه، ذوب آهن، 
پتروشیمى، پاالیشگاه، صنایع سیمان، کاشى، سرامیک و شیشه در این استان اشاره کرد و افزود: از افتخارات 
صنعت اصفهان، رعایت استانداردهاى محیط زیستى است، به طورى که تولیدات فوالدمبارکه با دارا بودن این 

استانداردها و دیگر استانداردهاى بین المللى، به اکثر کشورهاى اروپایى صادر مى شود.
وى با اشــاره به موفقیت هاى جامعه تولید و صنعت اصفهان با وجود شــرایط سخت دوران جنگ تحمیلى و 
تحریم ها، اضافه کرد: با وجود شرایط ســخت و طاقت فرساى کشــور، فعاالن اقتصادى در صنایع متوسط 
و کوچک، بــا تأمین قطعــات و تجهیزات کارخانه  هاى بزرگ توانســتند از اشــتغال و تولید کشــور حفظ 

و حراست کنند.
وى ادامه داد: پیشینه ارتباطات فرهنگى دو کشور ایران و فرانسه و سوابق مثبت مراودات میان دو شهر بزرگ 

اصفهان و پاریس مى تواند به سرعت بخشیدن توسعه و رشد تبادالت صنعتى و تجارى در آینده بیانجامد.

ارشد نظامى آجا در استان هاى اصفهان، یزد و چهارمحال 
و بختیارى گفت: نیروهاى مســلح از جمله ارتش، تمام 
فعالیت هــا و اقدامات خود را در راســتاى تأمین اقتدار، 

امنیت، اقتدار، عزت و توانایى ایران قرار داده است.
امیر محســن آذر افروز گفت: ارتش جمهورى اسالمى 
قبل از انقالب، در زمینه هــاى مختلف زمینى، هوایى و 
دریایى وابستگى زیادى به مستشاران آمریکایى داشت 
و آنها بودند که ارتش آن زمان ایران را اداره مى کردند و 
این امر، به دلیل عدم اعتماد رژیم شاهنشاهى به ملت و 

ارتش انجام مى شد.
وى افزود: در اصفهان به دلیل وجود پایگاه هشتم شکارى 
نیروى هوایى و پایگاه هــاى قدرتمند هوانیروز، حضور 
مستشاران پر رنگ تر از سایر استان ها بوده و زمانى که 
انقالب به پیروزى مى رسد، مستشاران به گمان اینکه 
تمام ادوات جنگى زمینگیر خواهد شــد، با خیال راحت 
خاك ایــران را ترك کردند، اما شــاهد بودیم که چنین 

اتفاقى رخ نداد و حتى نیروهاى ملى در شرایط بد هوایى 
و در خالل جنگ نیز حماسه آفریدند.

آذر افروز با اشــاره به اینکه ارتش جمهورى اسالمى از 
افراد جوان و عالقه مند تشکیل شده است، گفت: ارتش 
جمهورى اســالمى بعد از پیروزى انقالب با تمایالت 
مذهبى افســران و درجه داران و بدنه اصلى، به بازوى 

تواناى انقالب تبدیل شد.
آذر افروز با بیان اینکــه بعد از پیــروزى انقالب تمام 
تالش ها بر این شــد که همه نیروها در بخش نیروى 
انســانى و تجهیزاتى روى پاى خود بایستند، افزود: از 
اواسط دفاع مقدس شروع به ساخت تجهیزات عملیاتى 
مورد نیاز کشــور کردیم که براى مثال مى توان به آغاز 

ساخت موشک عقاب تا موشک شهاب 3 اشاره کرد.
وى خاطر نشــان کرد: در زمینه آموزش نیــز تغییر و 
پیشــرفت هایى صورت گرفته و تمــام آموزش هاى 
پروازى هوانیروز درکشــور انجام مى شــود و حتى از 

کشور هاى دیگر هم دانشجو مى پذیرند. 
وى اظهار کرد: بنابراین الزم اســت نیروى مسلح تمام 
فعالیت ها و اقدامات خود را در راستاى تأمین این اهداف 
قرار دهند و همه فعالیت ها اعم از رفاه، آمادگى رزمى، 
تحقیقات علمى و صنعتى، رزمایــش ها، آزمایش ها و 
آموزش ها باید در جهت امنیت، اقتدار، عزت و توانایى 

ایران باشد.
وى با اشــاره به دســتاوردهاى ارتش، خاطر نشــان 
کرد: بخــش تحقیقات علمــى و صنعتــى نیروهاى 
مســلح بســیار فعال شــده و طبق فرمان رهبرى که 
بر چابکى و تحــرك تأکید دارند، تمرکز مــا نیز بر این 
مسئله بیشــتر شــده اســت؛ به صورتى که بر اساس 
نیــاز عملیاتى، نــرم افزارهــا و تجهیزات با ســرعت 
باالیى ایجاد مى شــود و حتى در برخــى از موارد، نرم 
افزار هــاى نظامى را مــى توانیم در نمایشــگاه هاى 

بین المللى به نمایش بگذاریم و به فروش برسانیم.

مدیرکل راه آهن اصفهان گفت: پروژه اتصال شرکت بار آهن سپاهان به شبکه ریلى کشور با هدف 
جذب و حمل مواد اولیه مورد نیاز کارخانه هاى فوالدسازى منطقه شرق اصفهان ازطریق ناوگان ریلى، 

درسال جارى مورد افتتاح و بهره بردارى قرار خواهدگرفت.
رضا سادات حسینى افزود: در راستاى تحقق برنامه ششم توسعه کشور در بخش ریلى، سیاست هاى 
تشویقى راه آهن فرصتى بسیار مناســب براى اتصال واحدهاى صنعتى به شبکه ریلى و برخوردارى 
از مزایاى بى بدیل آن است. سادات حسینى تصریح کرد: با هدف افزایش سهم ریل در حمل بارهاى 
استان، شرکت بار آهن سپاهان با همکارى و مساعدت راه آهن جمهورى اسالمى ایران، اقدام به احداث 
خط منشعب فرعى به طول 8 کیلومتر با اعتبارى بالغ بر 120 میلیارد ریال از ایستگاه راه آهن فیروزه کرد 
که اتصال مجتمع هاى فوالدى منطقه شرق اصفهان به شبکه سراسرى راه آهن را میسر کرده است 
و با افتتاح و بهره بردارى از آن طى سال جارى، در فاز نخست زمینه جذب و حمل 250 هزار تن مواد 

اولیه این مجتمع فراهم شده و در فازهاى بعدى، این میزان تا یک میلیون تن افزایش خواهد یافت.

رئیس هیئت ورزش همگانى شهرضا گفت: با اجراى طرح جامع جذب گردشگر ورزشى در روستاى 
امین آباد شهرضا، با ســرمایه گذارى بیش از 60 میلیارد ریال مى توان به ایجاد اشتغال پایدار براى 

صدها نفر در این حوزه امیدوار بود.
مجتبى صحفى با بیان اینکه شناسایى استعدادهاى ورزشى در شهرضا ضرورى است و باید تالش 
کرد که امکانات ورزشى در مناطق مختلف شهرستان ارتقا یابد، تصریح کرد: براى داشتن جامعه اى 
با نشاط و سالم، باید زمینه براى حضور مردم در ورزش و به ویژه ورزش هاى همگانى افزایش یابد و 

براى تحقق این مهم، همه باید در کنار هیئت ها قرار گیرند.
وى با بیان اینکه توریسم ورزشى، فرصت بزرگى براى اســتفاده، درآمدزایى و سوددهى در اختیار 
کشورها، دولت ها و بخش هاى خصوصى قرار مى دهد، افزود: به همان نسبت که در گردشگرى به 
واسطه ورزش و رویدادهاى ورزشى رونق ایجاد مى شود، ورزش را نیز به واسطه گردشگرى و حضور 

گردشگران مى توان رونق داد. 

رئیس پلیس فتاى استان اصفهان گفت: فردي که از طریق اینترنت، اقدام به سرقت 
از حساب بانکى یکی از شهروندان کرده و با مبالغ سرقتی، کارت شارژ خریداري 

مى کرد، توسط مأموران پلیس فتاى استان شناسایی و دستگیر شد.
مصطفى مرتضوى اظهار داشت: در پى شکایت یکى از شهروندان مبنى بر اینکه 
فرد یا افراد ناشناســى به صورت اینترنتى از حساب وى برداشت کرده اند، بررسى 

موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
وى افزود: با انجام بررسى هاى تخصصى و استعالمات انجام شده، نهایتاً متهم که 

از دوستان نزدیک شاکى بود، شناسایى و دستگیر شد.
رئیس پلیس فتاى استان اصفهان ادامه داد: متهم پس از مواجه شدن با مدارك و 
مستندات پلیس، به برداشت مبلغ 20 میلیون ریال از حساب دوستش به صورت 

اینترنتى اعتراف کرد.

«بودجه سال گذشته شهردارى اصفهان در نیمه سال 
دچار تغییرات و تحوالتى شد و در حالى که در نیمه اول 
سال گذشته، 32 درصد بودجه جذب شده بود با برنامه 
ریزى و همت مجموعه مدیران شهردارى این میزان در 
پایان اســفند 96 به 80 درصد رسید که با توجه به همه 
مالحظات، این میزان تحقق بودجه، قابل قبول است.» 
معاون برنامه ریزى و توسعه انسانى شهردارى اصفهان 
در جمع خبرنگاران با اعالم این مطلب، اذعان کرد: پیش 
بودجه سال جارى شهردارى اصفهان سه هزار میلیارد 
تومان بوده که 2053 میلیــارد تومان معادل 68 درصد 
عمرانى و 947 میلیارد تومــان معادل 32 درصد جارى 
است که انتظار مى رود تحقق یابد. این درحالى است که 
بودجه مصوب شهردارى اصفهان در سال گذشته 2750 

میلیارد تومان بوده است. 
بهروز ارباب شیرانى اظهار کرد: در شهردارى اصفهان از 
سال هاى گذشته و همزمان با اجراى اقتصاد مقاومتى، 
بحث حمایــت از کاالى ایرانى مدنظر بــوده که البته 
مســتلزم مبارزه با قاچاق از سوى دولت و تولید کاالى 
باکیفیت از سوى تولیدکنندگان است و ما در این معاونت 
در سال جارى برنامه هایى داریم و الزام پیمانکاران به 
استفاده از محصوالت داخلى، خرید مواد مصرفى داخلى 

و... از آن جمله است. 
وى گفت: در سیاســتگذارى ها و در بخش فرهنگى- 
تفریحى، توسعه خدمات در مناطق محروم، در دستور 

کار ما قرار داشته و از برنامه هاى سال جارى است.  
ارباب شیرانى در خصوص اصفهان شهر هوشمند هم 
گفت: براى اصفهان پروژه شهر هوشمند تعریف شد و 
فعالیت هایى هم در گذشته در این راستا صورت گرفت 
اما جایگاه مناســبى براى شهر هوشــمند در اصفهان 
دیده نشد و پیشنهاد ما آن است که همانند تهران و قم، 

ستادى زیر نظر مستقیم شهردار تشــکیل شود تا این 
پروژه به نحو مطلوب اجرایى شود. 

معاون برنامه ریزى و توسعه انسانى شهردارى اصفهان 
افزود: در حوزه نیروى انسانى در برخى از سازمان هاى 
شــهردارى همچون ســازمان ورزش ما با نیروهاى 
مازاد مواجه هســتیم، ولى امروز کمیتــه اى با عنوان 
منابع انسانى و ســرمایه انســانى با حضور مسئوالن 
مرتبط تشکیل شده و همه تصمیم گیرى ها با توجه به 

شایسته ساالرى که هنوز هم 100 درصد در شهردارى
 اصفهان اجرایى نشــده اســت در ایــن کمیته انجام

مى شود. 
ارباب شــیرانى افزود: تا پایان ســال جارى، با مصوبه 
دولت، تصویب شــوراى اســالمى شــهر 500 نفر از 
طریق بازنشســتگى خارج از موعد و... که اقدامات آن 
در حال انجام اســت از بدنه شــهردارى اصفهان جدا 

خواهند شد. 

وى با بیان اینکه اولویت در شهردارى اصفهان در سال 
جارى، اتمام پروژه هاى نیمه تمام است یادآور شد: البته 
در سال جارى ما 40 پروژه شــاخص همچون رینگ 
حفاظتى، اتمام خط یک مترو، ســالن اجالس، خط 2 

مترو و... را عملیاتى خواهیم کرد. 
ارباب شــیرانى از اجراى طرح هایى براى تعدیل نیرو، 
بهره ورى بخش ادارى و ایجاد انگیزه بیشتر در کارکنان 

شهردارى اصفهان هم خبر داد. 

سیدمحمود حسینى، مدیرکل سرمایه انسانى معاونت 
برنامه ریزى و توسعه انســانى شهردارى اصفهان هم 
گفت: در راســتاى تبدیل وضعیت پرســنل شرکتى و 
قراردادى تاکنون اقداماتى صورت گرفته است و توجه به 
انتصاب بانوان در پست هاى مختلف مدنظر بوده است. 
این درحالى است که سعى بر ارتقاى مباحث بهداشتى 

مدنظر قرار گرفته است. 
سعید فردانى، مدیر برنامه ریزى و بودجه، معاونت برنامه 
ریزى و توسعه انسانى شــهردارى اصفهان نیز گفت: 
در ســال جارى با حمایت شــورا، رصدخانه شهردارى 
راه اندازى شــده و پروژه ها رصد، ممیزى و... را انجام
مى دهیم و بایــد از تفکر اجراى پروژه بــدون منابع، 
جلوگیرى شــود و پروژه هــا همواره بــا منابع در نظر 

گرفته شوند. 
سعید ابراهیمى، مدیر مطالعات و پژوهش معاونت برنامه 
ریزى و توسعه انسانى شــهردارى اصفهان نیز گفت: 
53 پروژه در حوزه هاى مختلف در ســال گذشته اجرا 
و تحویل شد و 90 جلســه اتاق فکر در مباحث اندیشه 

ورزى برگزار شد. 
مرتضــى نصوحى، مدیر آموزش، تشــکیالت و بهبود 
روش هاى معاونت برنامه ریزى و توســعه انســانى 
شــهردارى اصفهان هم گفــت: براى اولیــن بار در 
آخرین ســاختار ســازمانى، بخش هایى داراى پست
 ســازمانى در شــهردارى اصفهان شــدند تا امنیت 
شــغلى همکاران تضمین و نیروهــاى مطلوب، جذب 

شوند. 
مهــدى شــایق،  مدیــر فنــاورى اطالعــات و 
ارتباطــات معاونت برنامه ریزى و ســرمایه انســانى 
شــهردارى اصفهان هم یکپارچه ســازى اطالعات 
شــهردارى اصفهان در ســال جــارى را از برنامه ها 
خواند و گفت: کســب مشــارکت بخش خصوصى در 

پروژه هاى فاوا شهردارى از دیگر برنامه هاست.

معاون شهردارى اصفهان اعالم کرد: 

با نیروى مازاد در شهردارى مواجه هستیم 
ساسان اکبرزاده

فعالیت هاى ارتش در راستاى اقتدار وامنیت ایران است گشایش پنجره فرصت هاى سرمایه گذارى اصفهان برابر پاریس

اجراى طرح جذب گردشگر ورزشى در شهرضا  اتصال قطب فوالد شرق اصفهان به شبکه ریلى دستگیري عامل سرقت از حساب 
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