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برنج سفید، افزایش وزن مى آوردخروج آب از سد، فقط براى شربرضا عطاران: چهره ام در نقش هاى کمدى مقبول تر استاحمدى نژاد عکس هایم را برد و پس نداد!  سبیل سارق، سرقت میلیونى را لو داد! سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

امسال؛ شناسایى دقیق هنرمندان صنایع دستى

پرونده آب اصفهان به شوراى امنیت رسید
9

3

3

4

مهمان ناخوانده
 در جنگ نایب قهرمانى

چرا بازیگر «خانه سبز» بیکار است؟ 

ماجراى سکانس جنجالى
 سانسور شده «پایتخت 5»
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معاون صنایع دستى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: بیمه هنرمندان از 
اولویت هاى کارى این معاونت خواهد بود، چراکه معتقد هستیم بیمه موجب 

استقبال بیشتر از هنر صنایع دستى و جذابیت آن مى شود.
جعفرجعفر صالحى اظهار داشت: طى نوروز سال جارى، مسافران 245 میلیارد 

و500 میلیون ریال از بازارچه ها، نمایشگاه ها، فروشگاه هاى ثابت و
 فروشگاه هاى بومگردى برپا شده در استان اصفهان صنایع دستى خریدارى 

کرده اند.
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بهار اصفهان، زمستانى شدبهار اصفهان، زمستانى شد
بارش برف و باران و کاهش دما، بخش هاى وسیعى از استان را دربرگرفتبارش برف و باران و کاهش دما، بخش هاى وسیعى از استان را دربرگرفت
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برگزارى یک جلسه مهم در وزارت کشور  

جواد عزتى 
بازیگر جدید 
فیلم 
کمال تبریزى 
شد

در حالى که فیلمبردارى 
«ما همه با هم هستیم» 
از یک هفته قبــل آغاز 
شده اســت، جواد عزتى 
به عنوان آخرین بازیگر 
به این فیلم اضافه شد. 

 ماجراهاى تمدید ماجراهاى تمدید
 با شفر ادامه دارد با شفر ادامه دارد

بزن به سیم آخر!
امروز ذوب آهن مى تواند روز مهمى را براى فوتبال اصفهان رقم زند و به مرحله بعدى لیگ 
قهرمانان آسیا صعود کند. آنها باید همه توان خود را در این میدان به کار گیرند و فرصت بزرگ 

صعود را از دست ندهند.
تیم فوتبال ذوب آهن ایران در آخرین بازي در مرحله گروهی مهمان تیم لوکوموتیو تاشکند 

خواهد بود وبا گرفتن یک امتیاز به مرحله یک هشتم صعود می کند
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امروز؛ لوکوموتیو تاشکند - ذوب آهن ایران
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اخیراً روزنامه «سازندگى» خبرى را با عنوان 
«اولین نشست سران اصالحات و اعتدال در 
غیاب آیت ا...هاشمى» منتشر کرد و نوشت 
حسن روحانى، سیدمحمد خاتمى، على اکبر 
ناطق نورى، سیدحســن خمینى و اسحاق 
جهانگیرى در ســکوت خبرى اولین جلسه 
خود را برگزار کردند. براى روشــن شــدن 
جزئیات این نشست، خبرنگار «نامه نیوز» با 
یکى از اعضاى شوراى مشورتى رئیس دولت 

اصالحات گفتگو کرده است. 

جزئیات دیدار سران اصالحات و اعتدال

ستان اصفهان گفت: بیمه هنرمندان از
ب 

ارد

ى 
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معاون وزیر ارتباطات گفت: ارتباط تلفن ثابت روستاهایى که به 
دلیل عدم سرویس دهى ماهواره خارجى قطع شده است تا روز 
سه شنبه(امروز) برقرار مى شود. حسین فالح جوشقانى اظهار 
کرد: خدمات ارتباطى در برخى از مناطق روســتایى به علت 
صعب  العبور بودن و عدم وجود امکانات زیرساختى از طریق 
بستر ماهواره اى انتقال پیدا مى کند که در این روستاها، ارتباط 
از طریق ماهواره خارجى تأمین مى شــد که با توجه به اینکه 
مقرر شده بود بستر ارتباطات ماهواره اى این روستاها در اختیار 
سازمان فضایى قرار گیرد، اپراتور ماهواره خارجى با اطالع از 
این موضوع، سرویس ارتباطى اپراتور ارائه دهنده خدمات در 
این روستاها را قطع کرد که در پى آن ارتباط تلفنى حدود 600 

روستا قطع شده است. وى افزود: از ساعات اولیه قطع سرویس 
در این روســتاها، نیروهاى متخصص در قالب صد تیم فنى 
براى برگرداندن ایستگاه هاى ماهواره اى سازماندهى شده اند 
و تاکنون نیز ارتباط بیش از صد روستا برقرار شده است. وى 
ضمن عذرخواهى از سرویس گیرنده هایى که با قطعى خدمات 
ارتباطى مواجه شده اند، اظهار کرد: با پیگیرى هاى انجام شده 
از سوى رگوالتورى، مشکل ارتباطى این روستاها که عمدتًا 
در استان هاى سیستان وبلوچستان، کردستان، هرمزگان و 
کرمانشاه هستند تا دو روز آینده برطرف مى شود و تمهیدات 
الزم براى پیشــگیرى از تکرار این موارد نیز اندیشیده شده

 است.

معــاون کل وزارت بهداشــت ضمن ارائــه آخرین آمار 
اختالالت روانپزشکى در کشور گفت: مطالعات داللت بر 
آن دارد که تنش هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى ایجاد 
شده یا به وجود آمده در فواصل زمانى مشخص، تأثیرات 

مستقیم بر سالمت روان مردم داشته است.
ایرج حریرچى با بیان اینکه به طور متوســط 23/4 درصد 
از جمعیت بالغین کشــور دچار یک اختالل روانپزشکى 
در طول یکســال بوده اند، گفت: این میزان در میان زنان 
27/6 درصد زنــان و در میان مردان 19/4درصد اســت؛ 
یعنى از هر چهار نفر در گروه ســنى باالى 15 سال، یک 
نفر از اختالل روانپزشــکى ضعیف تا متوسط و در موارد 

کمترى شــدید رنج مى برد. حریرچى با بیان اینکه میزان 
بروز اختالالت روانى در زنان به طور واضحى و به میزان 
38/5درصد بیشــتر از مردان بوده است، گفت: با افزایش 
سن، مشکالت روانى نیز افزایش مى یابد. بیشترین میزان 
اختالالت روانى در افراد باالى 65 سال است. همچنین 
با افزایش میزان ســواد، اختالالت روانى کاهش مى یابد 
و باالترین میزان اختالالت روانپزشکى در افراد بى سواد 
است. در عین حال در شهرنشینان میزان اختالالت روانى 
بیشتر از روستانشینان بوده است. افراد همسر از دست داده 
(چه با طالق چه با فوت همســر) نیز دچار اختالل بیشتر 

روانى هستند.

کارشکنى ماهواره خارجى 
تلفن 600 روستا را قطع کرد

تأثیر تنش هاى سیاسى و 
اقتصادى بر سالمت مردم

گزینه هاى نهایى شهردارى
محمد علیخانى، عضو شوراى شهر تهران    ایلنا|
در کانال تلگرامى رسـمى خود گزینه هاى مطرح شده 
براى سـمت شـهردارى تهران را اعالم کـرد. در میان 
گزینه ها، اسامى محمد ابراهیم انصارى الرى، محسن 
هاشمى، سیدمحمدعلى افشانى، پیروز حناچى، وفاتابش 
و مناف هاشمى به چشـم مى خورد و به گفته علیخانى 
روز سه شنبه( امروز) پیش از جلسه شورا فرآیند انتخاب 
شهردار آغاز مى شود. در این پست تلگرامى آمده است: 
آقایان بیطرف، حجتى و مهرعلیزاده به برخى از دوستان 

اعالم کرده اند از دولت خارج نمى شوند.

راننده، معاون شد!
  آنا| راننده یکـى از اقوام همسـر رئیس جمهور 
بعد از استخدام در دانشـگاه پیام نور، اکنون در معاونت 
یکى از اداره هاى دانشـگاه پیام نور مشـغول به فعالیت 
است. آقاى «ح.ع» مدتى است به عنوان مدیر در یکى 
از دبیرخانه هـاى وزارت علوم منصوب شـده اسـت اما 
نکته جالب تر سرنوشت راننده وى است که به استخدام 
دانشگاه پیام نور درآمد. آقاى «پ.پ» بعد از استخدام 
در دانشـگاه پیام نور اکنون در سـمت معاونـت یکى از 

اداره هاى این دانشگاه در حال فعالیت است.

امام جمعه جدید
سـید محمدمهدى میرباقرى،    انصاف نیوز |
امام جمعـه تهـران مى شـود. او رئیس آکادمـى علوم 
اسالمى در قم اسـت. این آکادمى از آن جهت اهمیت 
دارد کـه روزگارى پـس از زاویه گرفتـن احمدى نژاد و 
دوستش مشایى با مؤسسـه محمدتقى مصباح یزدى، 
هواداران احمدى نژاد از مصباح یزدى به میرباقرى تغییر 
جهت دادند. آنگاه که احمدى نژاد ُپز اپوزیسیون داد و به 
همه پشـت کرد، ناگهان محفل آکادمى علوم اسالمى 
هم از او حذر کردند و شـدند هم پیمانـان اصولگرایان. 
میرباقرى در آسـتانه انتخابات ریاست جمهورى 96 به 
میتینگ تشـکیالتى جامعه مدرسین دعوت شـد تا از 

ابراهیم رئیسى میزبانى کند.

واکنش به اقدام حقیقت جو
  الف|«کیهـان» نوشـت: فاطمـه حقیقت جـو از 
اعضـاى فراکسـیون مشـارکت در مجلس ششـم که 
مدت هاسـت به آمریکا رفته، مدعى شده که به حجاب 
اسالمى ملتزم بوده اما در دفاع از حامیان کشف حجاب 
آن را کنـار مى گـذارد! وى توضیـح نداده ایـن چگونه 
مسلمانى اى اسـت که با بهانه و بى بهانه مى شود زیر پا 
گذاشت؟! البته اخبار و قرائن متعدد حاکى از آن بود که 
نامبرده از مدت ها درصدد کنار گذاشتن حجاب و درآمدن 
در سلک و سبک زندگى دیگر شبه اصالح طلبان متوارى 

(کنار گذاشتن احکام اسالمى) است.

اصالحات فرو مى پاشد اگر...
امروز اغلب مـردم در کوچه و بازار    رویداد 24|
عنوان مى کنند حسن روحانى هم نتوانست کار خاصى 
براى حل مشـکالت مردم انجام بدهـد. در نتیجه بین 
خواسـت جامعه و امکان تحقق مطالبات جامعه فاصله 
افتاده است. به همین دلیل نیز عقالى جریان اصالحات 
و دولت حسـن روحانى بایـد هرچه سـریع تر براى این 
مشکل راه حل مناسـب را انتخاب کنند. اگر به زودى و 
در کوتاه مدت هیچ راه حلى براى این مشکل پیدا نشود 
نمى توان نسبت به چشـم انداز آینده جریان اصالحات 

خوش بین بود.

ام الفساد اقتصاد ما 
سید مصطفى هاشمى طبا گفت:  ام الفساد    ایلنا|
اقتصاد ما نقدینگى است . وى ادامه داد: آدم هایى هستند 
که 100،  200 و یا 300 میلیارد تومان پول دارند و دائمًا 
هم این نقدینگى شان در حال افزایش است،  این افراد به 
محض اینکه عدم اطمینانى در جامعه ببینند بالفاصله 
به سـمت تبدیل ارز مى روند که آن را خریدارى کنند و 
به اصطالح ذخیره ارزى داشته باشند.  بحران هایى که 
در بازار ارز مشاهده مى کنیم ناشى از توانایى مالى افراد 
و گروه هایى اسـت که نقدینگى در اختیـار دارند و وارد 

بازار مى شوند.

خبرخوان
تهران، 4 استان مى شود؟

  باشگاه خبرنگاران جوان | اخیــراً 
برخى منابع خبر از تقسیم اســتان تهران به چهار 
استان دادند که براساس آن تهران به چهار استان 
تهران، تهران جنوبى، تهران شرقى و تهران غربى 
تقسیم مى شود. محمدحســین مقیمى استاندار 
تهران این خبر را شایعه دانســت و گفت: «بنده 
تقسیم تهران به چهار استان را در نظام ادارى کشور 
نشنیده ام.» بر اساس اعالم این منابع قرار بود استان 
تهران جنوبى به مرکزیت شهرستان اسالمشهر 
شامل شهرستان هاى اسالمشهر، بهارستان، رى، 
قرچک و پیشــوا به عنوان اولین استان از استان 

تهران جدا شود. 

چاه علیه دریاچه
مهرداد میرسنجرى، کارشناس    فارس|
ژئوپلیتیک با اشاره به اینکه یک پنجم کل چاه هاى 
غیرمجاز کشــور در اطراف دریاچه ارومیه است، 
گفت: بســیارى از ایــن چاه هــا داراى مصارف 
خصوصى است و ستاد احیا کوچک ترین برنامه اى 

براى بستن آنها اجرا نکرده است.

به درخواست هاى امنیتى 
پاسخ ندادیم

   خبر آنالین | سیدمیثم ســید صالحى، 
مدیر پیام رسان سروش در پاسخ به سئوالى درباره 
نگرانى کاربران از شفاف نبودن حریم شخصى در 
پیام رسان هاى داخلى، گفت: از یک هفته پیش که 
با تصمیم قوه قضائیه حریم شــخصى در فضاى 
مجازى ذیل ماده 25 قانون اساسى قرار گرفت و 
رهبرى نیز فتوا دادند که تعرض به حریم شخصى 
در فضاى مجازى حرام است دیگر با خیال راحت به 
هیچیک از درخواست هاى امنیتى پاسخ نداده ایم اما 
پیش از این درخواست هایى آمده بود که پاسخ داده 

نشده و به دلیل پاسخ ندادن نیز تحت فشار بودیم.

فاجعه
   خانه ملت | نایب رئیس کمیســیون 
عمران مجلــس، از افزایش تلفات جــاده اى در 
کشــور انتقاد کرد و گفت: تلفات سوانح رانندگى 
روزانه بیش از تلفات ســقوط هواپیما در کشــور 

قربانى مى گیرد.

تخریب مشکوك 
دادســتان پارس آباد گفت:    عصر ایران|
یکى از اعضاى شوراى شهر پارس آباد که موقع 
تخریب تندیس استادشــهریار در میدان شهریار 
پارس آباد اردبیل حضورداشت براى توضیحات 
احضار شد. این تندیس که 10 فروردین ماه 94 در 
میدان شهریار واقع در محله فرودگاه شهر پارس 
آبادمغان رونمایى شــده بود، در حالى سه سال از 
زمان رونمایى آن مى گذرد که  روز شنبه در این 

شهر تخریب شد.

30هزار دیالیزى داریم
اداره  دیالیــز  کارشــناس    ایسنا| 
بیمارى هاى خاص وزارت بهداشت با بیان اینکه 
دیالیز خونى در کشور ما قدمتى باالى 40 سال و 
دیالیز صفاقى قدمتى 20 ساله دارد، افزود: طبق 
آمار سال 96 حدود 30 هزار بیمار دیالیز خونى در 

کشور وجود دارد.

مین گذارى در
 36هزار هکتار زمین

  تابناك | مدیرکل انتظامى، امنیتى و امور 
مرزى استاندارى خوزستان مى گوید از سال 85 تا 
96 در مجموع بیش از 226 هزار هکتار از اراضى 
خوزستان از مین پاکسازى شده  و حدود 36 هزار 
هکتار باقى مانده است که کار پاکسازى  آنها نیز 

روى روال است. 

محمد فاروق کیانى پور، معروف بــه فاروق کیانى 
مشهورترین رقصنده محلى و آیینى در شرق ایران 
است. او متولد 1330 در تربت جام و حائز رتبه هاى 
متعدد از جشــنواره هاى هنرى داخلــى و خارجى 
اســت. کیانى پور در گفتگو با پایگاه اطالع رسانى 
«عصر ایران» از جمله به خاطره جالبى از روزى که 
احمدى نژاد در مقام رئیس جمهور به خانه اش رفته 

بود تعریف کرده که خواندنش خالى از لطف نیست:
«یک روز من بازار بودم گفتند جلوى خانه ات شلوغ 
شده. من آمدم دیدم چند نفر آمده اند توى خانه مان 
و گفتند آقــاى احمدى نژاد مى خواهــد بیاید دیدن 
من. آمد و نگاهى کرد به عکس هــاى روى دیوار. 
بعد گفت ایــن عکس ها را بیاورید تهران من ســر 

فرصت ببینم. چند نفر هم عکس ها را جمع کردند. 
گفتم آقاى احمدى نــژاد! من ایــن عکس ها را از 
کى بگیرم؟ یک نفر آمد جلــو کارت داد، نمى دانم 
اســمش فرصت بود، فراســت بود چى بود. خیلى 
عکس داشتم ولى نیست شد. شــش ماه بعد رفتم 
تهران گفتند آن آقا که کارت داده رفته ســریالنکا، 
برو چند ماه بعد بیا. سر تاریخى که گفته بودند رفتم. 
ولى باز گفتند برو خبرت مى کنیم. گفتم من که هر 
بار نمى توانم 1200 کیلومتر از خراسان جنوبى بیایم 
اینجا. عکس هاى من که ارزش مالى ندارد اما بخشى 
از زندگى و خاطرات من است. هیچى! چند سال است 
هیچ خبرى نیست معلوم نیســت با عکس ها چکار 

کرده اند.»

به گزارش «تابناك»، معاون بین الملل، نوآورى و مشارکت 
فرهنگى-اجتماعى ســازمان حفاظت محیط زیســت 
کشورمان که چندى پیش خبر بازداشت وى در خصوص 
برخى اتهامات منتشــر شده بود، از ســمت خود استعفا 
کرد و این اســتعفا مورد پذیرش عیسى کالنترى، معاون 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست 
قرار گرفت. این ادعایى اســت که محمود صادقى، یکى 
از نمایندگان تهران در مجلس شــوراى اسالمى مطرح 
کرده و در توضیح آن نوشته: «   کاوه مدنى، معاون سازمان 
حفاظت محیط زیست، ایران را ترك کرده است. همسر 

او که ممنوع الخروج شده بود نیز با رفع ممنوع الخروجى 
کشور را ترك کرد. »

این در حالى است که به تازگى تصاویرى از مدنى منتشر 
شــده و توجه بســیارى را به خود جلب کرده بود که ادعا 
شده بود مربوط به رقصیدن مدنى در ساختمانى متعلق به 
کشورمان در مالزى است. ادعایى که مدنى آن را تکذیب 

کرده است. 
این تکذیب ظاهراً در زمان حضور مدنى در خارج از کشور 
صادر شده و وى را مجاب کرده دست از ادامه فعالیتش در 
کشورمان بشوید و با استعفاى غیرحضورى، دیگر به کشور 

باز نگردد. اســتعفایى که مورد پذیرش قرار گرفته تا این 
جوان عضو کالج سلطنتى لندن و استادیار دانشگاه فلوریدا، 
راهش را از مسئولیت در زادگاهش جدا کند و به مسیرى 
برگردد که پیش تر برایش عناوینى مانند «دانشمند برجسته 

جوان در علوم زمین-2016» را به ارمغان آورده بود. 
در همین حال خبرگزارى اصولگراى «آنا»، کاوه مدنى را 
به لحاظ داشتن اقامت انگلیس و آمریکا در زمره مقاماتى 
دانست که در مظان دو تابعیتى بودن قرار داشتند و به نوشته 
این خبرگزارى،  همکارى وى با شبکه بى بى سى فارسى 

نیز بر ابهامات درباره او افزوده بود. 

 بعد از انتشار اخبارى مبنى بر حضور سعید مرتضوى در رودسر 
که در آن جزئیات حضور وى در گیالن منتشر شده بود این 

خبر از سوى نماینده گیالن تکذیب شد.
یک کانال فعال در زمینه مسائل منطقه گیالن مدعى شده 
بود که «سعید مرتضوى در ویالى یکى از قضات رودسرى 
قوه قضائیه به اتفاق مادر و همسر و دو فرزندش در رحیم آباد 

شهرستان رودسرو املش حضور دارند!»
این کانال همچنین از دو تن از نمایندگان نام برده و نوشته 
بود: «دیشب هم چند نفر از نمایندگان استان گیالن با وى 
مالقات کردند آقاى عباسى و الهوتى هم حضور داشتند و 
پس از تمام شــدن مالقات آقایان نماینده یک راست عازم 
تهران شدند» در این رابطه الهوتى در گفتگویى اظهار کرد: 

هیچ دیدارى با سعید مرتضوى نداشته ام و یک سرى منابع 
ضد انقالبى که در خارج از کشــور فعالیت دارند این چرت 
و پرت ها را مى نویســند.گروه خونى من با سعید مرتضوى 
نمى خواند و 5 سال است که رنگ ایشان را ندیدم و اگر ایشان 

را ببینم مسیرم را عوض خواهم کرد.
محمد جواد جمالى نوبندگانى، عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
امنیت ملى مجلس هم در گفتگو با «خانه ملت»، با اشاره به 
ناپدید شدن سعید مرتضوى پیش از ابالغ حکم وى عنوان 
کرد: مرتضوى خودش را از خطــوط قرمز احمدى نژاد مى 
داند و متأسفانه این قبیل اقدامات از زمانى شروع شد که قرار 
بازداشت جوانفکر صادر شده بود اما احمدى نژاد شخصاً  در 

خبرگزارى «ایرنا» حاضر شد تا مانع دستگیرى شود.

یارانه نقدى فروردین ماه به حســاب سرپرستان خانوار 
و همچنیــن گروه هاى هدف که مبلغى مــازاد از محل 
هدفمنــدى یارانه ها دریافــت مى کنند، واریز شــده

است.
بر اساس قانون بودجه سال 1397 مبلغى حدود 48 هزار 
میلیارد تومان منابع از محل اجــراى قانون هدفمندى 
یارانه ها پیش بینى شــده که تا 33 هزار و 500 میلیارد 
تومان از این مبلغ به پرداخــت یارانه نقدى و غیرنقدى 
خانوارها اختصاص دارد. اگر دولت حتى تمام این منبع را 
براى پرداخت یارانه نقدى خرج کند، فقط باید در طول 
سال جارى به حدود 60 میلیون نفر یارانه نقدى پرداخت 
کند. در حالى که طبق آخرین آمار بیش از 77 میلیون نفر 
در لیست هدفمندى یارانه ها قرار داشته و دولت ماهانه به 
حساب سرپرستان خانوار مبلغ 45 هزار و 500 تومان به 

ازاى هر نفر واریز مى کند.
در این شــرایط نزدیک به 17 میلیون نفر به طور مازاد 
در حال دریافت یارانه هســتند و این در حالى است که 
پیشنهادهاى دولت براى حذف یارانه بگیران و در نهایت 
توافقاتى که در کمیسیون تلفیق در جریان بررسى الیحه 
بودجه 1397 انجام شــد، به نتیجه اى نرسید و راهکار 
مشــخصى براى غربالگرى یارانه بگیران وجود ندارد. 
حتى در کمیسیون تلفیق موضوع حذف یارانه بگیران بر 
اساس بررسى حساب هاى بانکى نیز مصوب شد، ولى در 
صحن علنى رأى نیاورد. اصرار مجلس براى حذف یارانه 
سه دهک باالى درآمدى نیز اجرایى نشد و طبق آخرین 
اظهارات نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ساز و کار 
مشخصى براى حذف این سه دهک که حدود 24 میلیون 

نفر را در برمى گیرد، وجود ندارد.

اخیراً روزنامه «ســازندگى» خبرى را بــا عنوان «اولین 
نشســت ســران اصالحات و اعتدال در غیاب آیت ا...
هاشمى» منتشر کرد و نوشت حسن روحانى، سیدمحمد 
خاتمى، على اکبر ناطق نورى، سیدحسن خمینى و اسحاق 
جهانگیرى در سکوت خبرى اولین جلسه خود را برگزار 
کردند. براى روشن شدن جزئیات این نشست، خبرنگار 
«نامه نیوز» با یکى از اعضاى شــوراى مشورتى رئیس 
دولت اصالحات گفتگو کرده اســت. این چهره اصالح 
طلب که به شــرط عدم درج نام خود گفتگو کرده است 
بخش هایى از مسائل مطرح شده در این نشست مهم را 

مطرح کرده است.
موضوع جلســه آقایــان خاتمى، 
روحانــى، ناطــق، جهانگیــرى و 

سیدحسن خمینى چه بود؟ 
این جلسه دو سه ساعته، پنج شنبه دو هفته قبل در منزل 
آقاى روحانى برگزار شد. همه مسائل در راستاى تقویت 
دولت مطرح شده است. البته حاج حسن آقاى خمینى نبود. 
جلسه درباره پیگیرى جدى تر وعده هاى انتخاباتى رئیس 
جمهور، رفع حصر، برنامه هاى اقتصادى دولت، استفاده 
بیشتر از ظرفیت هاى آقاى جهانگیرى و برطرف شدن 

ناهماهنگى ها در مجموعه دولت بود.
آیا از بیشتر شدن محدودیت ها براى 

آقاى خاتمى نیز صحبت شد؟
خیر، رئیس هیئت اصالحات درباره خودش هیچ موضوعى 
را مطرح نکرد، بیشتر تأکید بر رفع حصر داشت و اینکه چرا 
آقاى روحانى این موضوع را به عنوان رئیس در شوراى 
عالى امنیت ملى جدى پیگیرى نمى کند. همچنین چرایى 
بى برنامه گى اقتصادى دولت و سردرگمى مردم، استفاده 
بیشــتر و بهتر از آقاى جهانگیرى در بخش اقتصادى از 

دیگر موضوعات بود.
آقاى ناطق نورى چه مسائلى را مطرح 

کرد؟
آقاى ناطق نیز بر همین مسائل به ویژه ناهماهنگى هاى 
درون دولت خیلى جدى بحث کرد. البته بحث مشترك 

همه آنها همکارى نکردن دیگر نهادها با دولت بود.
آقاى روحانى چه گفت؟

آقاى روحانى نیز مقدارى از دســتگاه هــاى غیردولتى 
گالیه کرد.

آیا آقاى روحانى در آن جلسه قول و 
وعده اى هم به آقایان ناطق و خاتمى 

داده است؟
خیر. درباره محدودیت ظرفیت ها و امکانات دولت و عمل 
نکردن کشورهاى خارجى به تعهداتشان در برجام صحبت 

کرد و قول مشخص و صریحى مطرح نکرد.
جلسات آینده اى هم آقایان روحانى، 
ناطق، جهانگیــرى و خاتمى با هم 

خواهند داشت؟
خیر، در این جلسه، زمانى براى جلسه آینده مشخص نشد.

درباره برنامه هاى سیاسى همچون 
انتخابات مجلس سال 98 نیز بحث 

شد؟
خیر. تأکید شد که آقاى روحانى به وعده هاى انتخاباتى 

خود عمل کند چون اگر توجه به این مســئله نشود روى 
فضاى انتخابات آینده تأثیر مى گذارد.

دعوت کننــده و پیشــنهاد دهنده 
برگزارى این جلسه چه کسى بود؟

خود آقاى روحانى برگزارى این جلسه را دنبال مى کرد. 
البته قبًال آقاى ناطق اظهار تمایل کرده بود و قرار بود در 
بهمن ماه 96 برگزار شــود که رئیس هیئت اصالحات و 
یکى دیگر از آقایان وقت نداشتند که برگزارى جلسه به 

بعد از عید موکول شد که عیددیدنى هم بود.

جزئیات دیدار سران اصالحات و اعتدال

عیددیدنى با طعم ِگله

احمدى نژاد عکس هایم را برد و پس نداد! 

معاون 
سازمان محیط زیست 
رفت که رفت!

مرتضوى در شمال مخفى شده است؟

یارانه فروردین هم به همه رسید 

اخبار تأیید نشده از فرجام تلخ 
معاون جوان عیسى کالنترى؛
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رضا عطــاران با اشــاره بــه اینکه 
چهره اش در نقش هاى کمدى مقبول تر اســت، گفت: 

با اینکه نقش هاى جــدى خودم را هم دوســت دارم اما با توجه به 
بازخوردى که از مخاطبان گرفته ام، ترجیحم بازى در نقش هاى کمدى است.

عطاران که همزمان با اکران مردمى فیلم «مصادره» در پردیس سینمایى ستاره باران 
تبریز و در جمع هواداران خود حضور یافته بود، در جمع اهالى رسانه گفت: یک بازیگر تنوع در 

نقش را بسیار دوست دارد و من هم نقش هاى جدى خودم را دوست دارم اما آنچه امروز مخاطب 
از مِن نوعى مى خواهد چهره کمدى و شاد بودن است.

این بازیگر ســینما و تلویزیون در خصوص علت انتخاب فیلم «مصادره» نیز گفت: در جامعه سینما با 
بسیارى از دوستان رفاقت داریم اما در این حوزه رفاقت و کار دو مقوله مجزا هستند و من با اینکه با مهران 

احمدى رفاقت داشتم اما دلیل اینکه «مصادره» را براى بازى انتخاب کردم این بود که 
فیلمنامه را از همه لحاظ پسندیدم.

وى افــزود: در واقع اتفاقى که در فیلم «مصادره» براى شــخصیت 
اصلى داستان، یعنى من، مى افتد واقعیتى است که همزمان با 

سرنگونى رژیم پهلوى براى بسیارى پیش آمده و هدف 
به تصویر کشیدن همین موضوع بود و آرزوى اینکه 

این افراد به اموال «مصادره» شده خود برسند.
عطاران همچنین در خصوص ســینماى 
شهرستان ها اظهار کرد: من خودم 
شهرستانى هســتم و با 
ى  لش ها چا

هنرمنــدان 
به طور کامل آشــنایى دارم و 

معتقدم که به دلیل مشکالت زیاد است که 
هنرمندان براى کار به پایتخت مى روند، هنرمندان با 

استعداد از شهرستان به تهران مى روند براى اینکه بتوانند 
به کار خود ادامه بدهند.

رضا عطاران در پایان با اشاره به ایجاد فضاهاى فیزیکى مناسب 
براى اکران فیلم هاى سینمایى در تبریز تأکید کرد: به نظر من فیلم 
دیدن در جمع، روبه روى پرده  سینما و دریافت انرژى دستِکم صد 
نفر به طور همزمان یکى از بهترین و ســالم ترین تفریحات است 

و من امیدوارم با فضاهایى که به تازگى در تبریز ایجاد شــده 
است، این شــهر فرهنگى بتواند دوباره مخاطب خود را 

به سالن هاى ســینما بکشاند، چه بســا که در این 
مدت کوتاه نیز تا حدود زیادى موفق بوده

 است.

رضا عطاران: چهره ام در رضا عطاران: چهره ام در 
نقش هاى کمدى مقبول تر استنقش هاى کمدى مقبول تر است

ت مى روند، هنرمندان با 
مى روند براى اینکه بتوانند 

فضاهاى فیزیکى مناسب  جاد
ریز تأکید کرد: به نظر من فیلم 
ا و دریافت انرژى دستِکم صد 
ســالم ترین تفریحات است 

زگى در تبریز ایجاد شــده 
دوباره مخاطب خود را  ند

این د، چهبســا که در
بوده زیادى موفق

فیلــم 
یى  سینما

«کوپــال» 
کاظم  ساخته 

مالیى از ابتداى 
فروردین ماه امسال 

در گروه هنر و تجربه 
سینماها اکران عمومى 

خود را آغاز کرده و تاکنون 
اســتقبال خوبى را به خود 

اختصاص داده است. این فیلم 
طى سال گذشته جوایز بسیارى 

را از جشــنواره هاى بین المللى از 
آن خود کرده است اما این هم دلیل 

استقبال مردم از کوپال نیست.
آنچه این روزها «کوپال» را بیش از همه 

بر سر زبان ها انداخته حضور لوون هفتوان 
بازیگر فقید سینما به عنوان نقش اول اثر است. 

بازیگرى که تنها چند هفته پیش بر اثر سکته 
قلبى در کمال ناباورى دار فانى را وداع گفت.

لوون هفتوان که بــا فیلم ســینمایى «پرویز» به 
کارگردانى مجید برزگر به سینما دوستان معرفى شده 

بود بار دیگر و بعد از بازى در فیلم هایى همچون هجوم، 
دراکوال و کار کثیف در نقشى متفاوت ظاهر شده است .

«کوپال» روایت یک شکارچى و تاکسیدرمیست 
تنهاست که در گوشه اى خارج از شهر زندگى 

مى کند.
لوون هفتوان در «کوپال» هم در حد و 

اندازه فیلمنامه و متن مى درخشد 
و مى توان گفــت تنها عامل 

همراهى مخاطب حضور 
وى به عنوان بازیگر 

نقش اول است.

س از مرگ هم درخشید
هفتوان پ

لوون 

س از مرگ هم درخشید
هفتوان پ

لوون 

سیروس مقدم، کارگردان مجموعه «پایتخت» در نشستى که به همت 
انجمن فیلمسازان انقالب اسالمى خراسان برگزار شد، درباره سکانس 
جنجالى سانسور شده «پایتخت 5» گفت: ما باید حافظ منافع رسانه 
ملى باشیم و واقعیت این است که این سکانس با توافق من حذف شد 
اما دالیلى داشت؛ این سکانس در فیلمنامه بوده و به تصویب رسیده بود. 
در واقع ما پالن ها را پشت سرهم و به اصطالح راف کات شده تحویل 
تلویزیون مى دهیم که این سکانس در راف کات هشت دقیقه است که 
ما آن را براى تلویزیون و مؤسسه اوج که سرمایه گذار کار بود فرستادیم. 
از طرف دیگر ما چند قسمت بعد از سقوط بالن سکانسى داریم که 
«هما» ماجراى آن خواب را براى «نقى» تعریف مى کند لذا من به عنوان 
کارگردان تصمیم گرفته بودم سکانس سانسور شده را پس از سقوط 
بالن نگذارم چون تا زمانى که مشخص مى شد خواب «هما» بوده است 
چهار قسمت فاصله مى افتاد و تماشاچى فراموش مى کرد. مقدم ادامه داد: 
بنابراین تصمیم گرفتم قبل از تعریف کردن خواب قرار بگیرد اما نمى دانم 
کدام آدمى این سکانس را در فضاى مجازى پخش کرد و ما شوکه شدیم 
و هنوز هم متوجه نشده ایم کار چه کسى بود. ما شکایت کردیم و پلیس 
فتا و حراست سازمان به دنبال آن هستند که ببینند کدام آدم شیر پاك 
خورده اى این سکانس را منتشر کرد زیرا وقتى در فضاى مجازى پخش 
شد تلویزیون حساس شد و تصمیم گرفت اصًال پخش نشود درحالى 
که مورد غیراخالقى، غیرشرعى و خالف عرف در آن وجود نداشته و در 
تدوین، سیاه و سفید و سه دقیقه شده است.

اکرم محمدى، بازیگر سینما و تلویزیون درباره اداى دین سینما به 
بزرگانش گفت: مهمترین مسئله براى پاسداشت و اداى دین به 
بزرگان عرصه هنر و بازیگرى این است که مسئوالن و بازیگران 
جوان قدر آنها را بدانند و با بزرگداشت ها و تقدیر ها دین خود را به 
این بزرگواران ادا کنند. بازیگر «خانه سبز» در خصوص نوع برخورد 
بازیگران جوان سینما نسبت به پیشکسوتان عرصه بازیگرى 
توضیح داد: متأسفانه رفتار خوب و قدردانى از سوى نسل جوان 
نسبت به پیشکسوتان هنر وجود ندارد در حالى که من فکر مى کنم 
قدردانى وظیفه آنان است و باید تجلیل از بزرگان هنر از سوى این 
نسل همواره وجود داشته باشد. وى ادامه داد: هر موقعیتى که امروز 
بازیگران جوان دارند مسلماً پیشکسوتى پشت سر آن بوده است 
که این جایگاه براى آنان فراهم شده است. بازیگران جوان باید این 
موضوع را خوب بدانند چراکه با دانستن قدر هنرمندان پیشکسوت 
در آینده کاریشان موفق تر خواهند بود اما اگر پیشکسوتان برایشان 
اهمیتى نداشته باشند نتیجه خوبى نخواهند گرفت.بازیگر 
«سال هاى برف و بنفشه» درباره فعالیت هایش خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر فعالیتى ندارم و چهار سال و نیم است که بیکارم. دلیلم 
این است که منتظر هستم تا کارها از نظر متن بهتر شود تا بتوان در 
آنها بازى کرد و در کنار این مسئله حرمت ها نیز حفظ شود.

آرش معیریان که بیش از هر چیز به ساخت 
محصوالت تجارى شناخته مى شود بعد 
از اکران آخرین ساخته هایش «خالتور» 
و «آس و پاس» که جزو پرفروش هاى 
اکران بوده اند تصمیم به ساخت یک اکشن 
گرفته است. معیریان که یک محصول 
تجارى دیگر به نام «دم سرخ ها» را آماده 
اکران دارد با اعالم خبر ساخت یک اکشن-

تریلر به «صبا» گفت: در حال حاضر در 
انتظار دریافت پروانه ساخت فیلمنامه 
جدیدم که در ژانر سینماى اکشن-تریلر 
است، هستم که اگر شرایط فراهم شود و 
پروانه ساخت را دریافت کنیم به زودى 
تولید آن را آغاز خواهیم کرد.

معیریان که پیش از این قرار بود کارگردانى 
فیلم سینمایى «برمودا» را برعهده داشته 
باشد در خصوص انصراف خود از این پروژه 
توضیح داد: باتوجه به اینکه فیلمنامه 
این فیلم پس از چندماه بازنویسى و  وقت 
گذاشتن روى متن آن به نتیجه  دلخواه من 
نرسید، ترجیح دادم از حضور در این پروژه 
انصراف دهم و روى
 پروژه دیگرى مانور 
دهم.

چرا بازیگر «خانه سبز» 
ماجراى سکانس جنجالىبیکار است؟ 

 سانسور شده «پایتخت 5»

اکشن سازى کارگردان 
«خالتور» و «آس و پاس»

>

در حالى که فیلمبردارى «ما همه 
با هم هستیم» از یک هفته قبل 
آغاز شده است، جواد عزتى به 
عنوان آخرین بازیگــر به این 
فیلم اضافه شــد.  «مــا همه با 

هم هســتیم» رکورددار حضور 
تعداد بازیگران سرشناس در کنار 
یکدیگر است و جواد عزتى سى و 
هشتمین و آخرین بازیگرى است 

که به این فیلم پیوسته است.
داســتان «ما همه با هم هستیم» در 

بسترى کمدى روایت مى شود و مهران 
مدیرى، محمدرضا گلزار، مهناز افشــار، 

ویشکا آســایش، هانیه توســلى، پژمان 
جمشــیدى، مانى حقیقى، سروش صحت، 
حسن معجونى، مهران غفوریان، نادر فالح، 
سیروس گرجســتانى، محمدعلى شادمان، 
رضا ناجى، ســیاوش چراغى پور، سام نورى، 
فرزین محدث، بهادر مالکى، یدا... شــادمانى، 
محمدمهدى حسینى نیا، شیرین آقا کاشى، بهزاد 

قدیانلو، اشپیتیم آرفى، لیدا فتح اللهى، شیوا بلوچى 
و دانیال کاظمى بازیگرانى هستند که پیش از این 

حضورشان در این فیلم اعالم شده بود.
رضا میرکریمى، تهیه کنندگى این فیلم پربازیگر 
را برعهده دارد و کمال تبریزى کارگردان 

آن است.
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حرف و حدیث ها درباره شرایط و مبلغ قرارداد جدید وینفرد شفر با 
استقالل در هفته هاى گذشته سروصداى زیادى در محافل ورزشى 

به راه انداخته است.
موفقیت هاى چشم گیر این مربى در لیگ و لیگ قهرمانان آسیا و جام 
حذفى با استقالل و فوتبال بسیار زیبا و حساب شده اى که آبى پوشان 
در مساباقت به نمایش مى گذارند باعث شده شفر خیلى زود به مرد 
مورد عالقه هواداران میلیونى استقالل تبدیل شود و همه خواهان 

ادامه حضورش در تیم باشند.
شــفر که در ابتداى حضور در اســتقالل با قراردادى 1.5 ساله، اما 
مشــروط هدایت این تیم را بر عهده گرفت قرار بود تا پایان فصل 
نزدیک به 300 هزار دالر دریافتى از باشگاه داشته باشد که برخى 

رسانه ها رقم دقیق 280 هزار دالر را در این رابطه گزارش دادند.
در قرارداد شفر با اســتقالل براى تمدید قرارداد هم شرط و شروط 
ویژه اى تعیین شده بود. در بند شروط تمدید قرارداد شفر با استقالل 
به صراحت آمده است: «باشگاه استقالل باید قهرمان جام حذفى یا 
لیگ برتر شود. در صورتى که تیم به قهرمانى لیگ نرسد باید حداقل 
قهرمان جام حذفى شود. رتبه استقالل در لیگ برتر نباید پایین تر 
از رده سوم باشــد. در صورتى که دستاورد هاى تحت توافق در این 
قرارداد بــه تحقق بینجامد، قرارداد براى یــک فصل دیگر تمدید 

مى شود. افزایش دستمزد در قرارداد بعدى مى تواند تا 600 هزار دالر 
باشد که توسط طرفین باید توافق حاصل شود».

 در همین مدت هم مدیران باشگاه اســتقالل وقتى شاهد تحول 
تیم خود با شفر بودند تصمیم گرفتند قبل از اینکه قهرمانى در جام 
حذفى توســط او تحقق پیدا کند با توجه به رضایتى که از عملکرد 
مربى آلمانى وجود داشت، قرارداد او را با همان 600 هزار دالر تمدید 
کنند که در همان ابتدا شفر اعالم کرده است این رقم مورد توافق او 
نیست و خواهان دستمزدى منصفانه از سوى باشگاه استقالل است.

 به همین ترتیب در هفته هاى اخیر و با توجه به گرانى ارز ابهامات و 
شایعات بسیار زیادى در رابطه با پرونده قرارداد شفر مطرح شده و این 
مربى و باشگاه هم هنوز به صورت شفاف و صریح درباره جزئیات 
مذاکرات خود صحبتى نداشته اند تا همین اتفاق باعث شود شرایط 

براى شایعه سازى بیشتر فراهم باشد.
در این بین، اما چند وقت قبل در رســانه ها عنوان شــد که باشگاه 
استقالل پیشــنهاد 800 هزار دالرى به وینفرد شــفر داده است و 
این مربى احتماال با چنین دســتمزدى فصل بعد هم سرمربى آبى 

پوشان خواهد بود.
حاال با خبر شــدیم که در جریان مذاکرات صورت گرفته مدیران 
باشگاه استقالل به شفر پیشنهاد داده بودند با 800 هزار دالر براى 

خودش و دستیارانش قرارداد خود را تمدید کند که این شرایط مد 
نظر باشــگاه مورد تایید مربى موفق اســتقالل واقع نشده است و 
شفر معتقد اســت براى قرارداد خودش باید حداقل 800 هزار دالر 

ثبت شود.
البته که شــفر این حق را دارد با توجه به موفقیت ها پول بیشترى 
هم در مذاکرات به باشــگاه استقالل پیشــنهاد بدهد و در نهایت 
طرفین باید بر سر یک مبلغ مشخص به توافق برسند.  مسئله قابل 
تامل اینجاست که شفر پیشنهاد 800 هزار دالرى براى خودش و 
دستیارانش را اصال قبول نکرده اســت و به نظر مى رسد اگر واقعا 
اراده اى براى تمدید قرارداد شفر و دســتیارانش وجود داشته باشد 
این اتفاق بیش از 1 میلیون دالر هزینه روى دست باشگاه خواهد 

گذاشت.
 در این میان نباید از یاد برد که با توجه به ناکامى هاى استقالل در 
فصول گذشته و ناراحتى هواداران و اهمیتى که این تیم براى مردم 
دارد نتایج خوب آنها روى نشاط عمومى تاثیر مستقیم مى گذارد و 
به همین دلیل وزارت ورزش و مدیریت باشگاه به راحتى نمى توانند 
عملکرد شفر را نادیده بگیرند. هوادار در شرایط کنونى خواهان ادامه 
حضور این مربى در استقالل اســت و حضور مربى ایرانى هم باب 

رضایت نخواهد بود.

 بحث مهم دیگر اینجاست که شــنیده مى شود بعضى 
جریان ها و افراد با طــول دادن روند مذاکرات و ماجراى 

افزایش دستمزد شفر به دنبال سودجویى خودشان هستند که 
نباید به راحتى از کنار این موضوع گذشت. به ویژه که شایعه 

شــده یک جریان خاص به دنبال مانع گذاشــتن در روند 
مذاکرات شفر و استقالل هستند تا مقدمات حضور 

یک مربى خارجى نســبتا موفق در لیگ یک در 
استقالل براى فصل بعد را فراهم کنند!

با توجه به ایــن اتفاقات باید دیــد در نهایت 
تصمیم نهایى که سیدرضا افتخارى و مدیران 
باشگاه براى سرمربى استقالل در فصل آینده 
اتخاذ خواهند کرد چه خواهــد بود. به نظر 
مى رسد که شــفر در استقالل ماندنى است 
و در نهایت هم پول خوبى در قرارداد جدید 
ثبت خواهد کرد! اتفاقى که احتمال دارد بعد 
از فینال جام حذفى رخ بدهد! چرا که نتیجه 
فینال با توجه به طول کشیدن روند مذاکرات 
مالى، تاثیر زیادى روى مبلغ توافقى خواهد 

گذاشت. 

 ماجراهاى تمدید با شفر ادامه دارد

کارشناس فوتبال گفت: ذوب آهن خیلى خوب گل مى زند اما راحت هم گل دریافت 
مى کند.

 فرشید طالبى در مورد بازى امروز لوکوموتیو تاشکند با ذوب آهن   گفت: ذوب آهن 
در این مسابقه به یک مساوى براى صعود نیاز دارد و تیم ازبکستانى هم باید پیروز 
شــود تا به مرحله بعد برود. ذوب آهن در کار هجومى خیلى خوب است و تیم هاى 
قلعه نویى خیلى خوب حمله مى کنند و گل مى زنند و این مساله در بازى ذوب آهن 

به خوبى دیده مى شود اما ذوب آهن خوب هم گل مى خورد.  

وى افزود: باید دید تدابیــر قلعه نویى و تیم ذوب آهن براى دفاع در این مســابقه 
چیست. ذوب آهن روى ضربات هوایى خیلى خوب گل مى زند و تیم لوکوموتیو در 
این بخش ضعف دارد بنابراین ذوب آهن مى تواند روى این شگردش به گل برسد 

و امیدوارم در پایان مسابقه ذوب آهن به مرحله بعدى لیگ قهرمانان صعود کند.
طالبى در مورد پیش بینى اش از نتیجه بازى گفت: پیش بینى نتایج خیلى دشــوار 
است بخصوص اینکه ذوب آهن در این فصل در آســیا تیمى پرنوسان نشان داده 
گاهى در اوج بود و 2گل به حریفش زد و گاهى نیز فرود داشت و 3 گل دریافت کرد. 

امیدوارم در این دیدار شاهد اوج ذوب آهن باشــیم. ذوب آهن در لیگ برتر هم دو 
نیم فصل کامال متفاوت را داشت در نیم فصل اول خوب نبود اما در نیم فصل دوم 

بسیار خوب شد. 
بازیکن اســبق ذوب اهن با ابراز امیدوارى براى صعود این تیم گفت: امیدوارم تیم 
ذوب آهن به مرحله یک هشتم برسد اما قطعا در مراحل بعدى ذوب آهن براى گلزنى 
باید تغییراتــى در روش بازى اش انجام بدهد و اینکه فقــط با یکى دو روش تیمى 

بخواهد گل بزند ممکن است دچار مشکل شود.

ذوب آهن در آسیا، پر نوسان بوده است

نصف جهان شاید بى ربط نباشد اگر از سایپا به عنوان یکى 
از مهمانان ناخوانده جنگ نائب قهرمانى فصل هفدهم نام 

ببریم.
دو تا سهمیه لیگ قهرمانان مانده و پنج تیم امیدوار. البته که 
سایپا، ذوب آهن و استقالل براى نایب قهرمانى مى جنگند اما 
سومین سهمیه لیگ برترى چشم پیکان و حتى فوالد را هم 
گرفته و رقابت باالنشــین هاى جدول را دوچندان حساس 

کرده است.
براى نایب قهرمانى، استقالل جام حذفى را هم دارد اما هر چه 
باشد رقیب دیرینه اش براى دومین بار متوالى قهرمان شده 
و نزدیک تر شدن به این تیم هم حاال ارزشى پیدا کرده براى 
خودش. به اندازه سایپا و استقالل، تیم  قلعه نویى هم براى 
نایب قهرمانى شانس دارد و با رقابت این سه تیم، بعید است 

که پیکان و فوالد سهمیه بگیرند.
جامى که لیــگ برترى ها را مــدام به جان 

هم مى انداخت، این بار مشــترى چندانى 
نداشت. در واقع 
لیس  ســپو پر

زمیــن  را  آن 
نگذاشــت که تیم دیگرى براى به چنگ 

آوردنش خود را به دردسر بیندازد. تیم 
برانکــو جورى قهرمان شــد که 

دیگر کســى جام را حتى در 
رویاهایــش نبیند. رویاى 

امروز باالنشین هاى لیگ برتر نشستن در کمترین فاصله 
از پرسپولیس است.

اینگونه بود که ســکوى دومــى اینقــدر ارزش پیدا کرد. 
خبرگزارى ایلنا در این رابطه نوشــته: حاال به جاى هیجان  
قهرمانى، تب دومى لیگ برتر را فــرا گرفته و جدى ترین 
مدعى اش هم سایپا است. تیم جوان على دایى که پیشرفت 
هــر روزه اش ملموس بود، حاال بــه نزدیک ترین فاصله از 

قهرمان زود هنگام لیگ برتر رسیده.
تا ســوت پایان لیگ هفدهــم، دو هفته بیشــتر نمانده و 
اگر حساب پرســپولیس را از بقیه باالنشــین ها جدا کنیم، 
مى ماند سایپا، ذوب آهن، اســتقالل، پیکان و اگر خوشبین 
باشیم، فوالد. اینها تیم هایى هستند که با اختالف امتیازى 

دورقمى نسبت به پرســپولیس، رده هاى دوم تا پنجم را 
مال خود کرده اند اما جایگاه 

هیچکدامشان 

محکم نیست.
سایپا با 50 امتیاز فعال دوم است، ذوب آهن 49 امتیاز گرفته، 
استقالل 48، پیکان 45 و فوالد هم 43. با این حال نمى توان 
پیش بینى کرد که کدام تیم ها به لیگ قهرمانان مى رسند و 
سهمیه براى کدام شان حسرت مى شود. داستان اما وقتى 
جالب تر مى شود که بدانیم این تیم ها قرار است در همین دو 

هفته پیش رو با هم مقابله کنند.
سایپا بازى یکى مانده به آخرش را در خانه مقابل گسترش 
فوالد برگزار مى کند که بعید است بازنده شود. بازى با پیکان 
اما به این آسانى نیســت چرا که جاللى و شاگردانش هنوز 
به آسیایى شدن امیدوارند. درســت مثل ذوب آهن که اگر 
چه بازى هفته آینده اش برابر پرسپولیس به دلیل قهرمانى 
زودهنگام این تیم خیلى سخت به نظر نرسد 
(مگر اینکه شاگردان 
نکو  ا بر

دنبال رکورد باشــند) اما قطعا در خانه نفت کــه براى بقا 
مى جنگد، به دردسر خواهد افتاد.

استقالل اما هر دو بازى اش دشوار است. آبى ها  ابتدا باید با 
پیکان که همچنان دنبال سهمیه هستند، بجنگند و بعد از آن 
هم با سپاهان که خطر سقوط هنوز تهدیدش مى کند اما آیا 
پیکانى که دو بازى آخرش را قرار است برابر استقالل و سایپا 
برگزار کند، مى تواند به گرفتن سهمیه آسیا امیدوار باشد؟ یا 
حتى فوالد که یکى از حریفان پیش رویش ســپیدرود (که 
سقوطش هنوز غیرممکن نشده) است و آخرین بازى خود را 

باید مقابل تراکتورسازى برگزار کند؟
شاید نه به اندازه ســایپا و ذوب آهن و استقالل اما اگر روى 
کاغذ حســاب و کتاب کنیم، براى تیم هاى پنجم و ششم 
هم چند درصدى شانس مى ماند. مهم تر از سهمیه آسیایى 
اما نایب قهرمانى است که ذهن سایپا را بدجورى به خودش 
مشغول کرده و ذوب آهن و استقالل هم از آن غافل نیستند. 
براى ایستادن بر ســکوى نایب قهرمانى، تیم دایى تنها 3 
امتیاز مى خواهد؛ این 3 امتیاز را گسترش به نارنجى ها 
هدیه مى کند؟ جنگ نائب قهرمانى که همه فکر 
مى کردند تا روز پایانى بین ذوب آهن و 
استقالل در جریان است حاال یک 
مهمان ناخوانده با یک سرمربى 
با انگیزه دارد که مى تواند 
دســت بــه کارهاى 
بزرگ بزند و این 
را بارهــا ثابت 

کرده است.

مهمان ناخوانده در جنگ نایب قهرمانى

مى شود بعضى  یده
 مذاکرات و ماجراى 

ویىخودشان هستند که 
ذشت. به ویژه که شایعه
نع گذاشــتندر روند

مقدمات حضور
یگ یک در 

د!
در نهایت 
و مدیران
ل آینده 
 به نظر 
ىاست 
د جدید 
بعد ارد

 نتیجه 
ذاکرات 
 خواهد 

ب قهرمانى، استقالل جام حذفى را هم دارد اما هر چه 
ب دیرینه اش براى دومین بار متوالى قهرمان شده 
تر شدن به این تیم هم حاال ارزشى پیدا کرده براى 
به اندازه سایپا و استقالل، تیم  قلعه نویى هم براى 
مانى شانس دارد و با رقابت این سه تیم، بعید است 

 و فوالد سهمیه بگیرند.
 لیــگ برترى ها را مــدام به جان 

داخت، این بار مشــترى چندانى 
در واقع 
لیس و

زمیــن 
ت که تیم دیگرى براى به چنگ 

 خود را به دردسر بیندازد. تیم 
جورى قهرمان شــد که 

ــى جام را حتى در 
ش نبیند. رویاى 

تا ســوت پایان لیگ هفدهــم، دو هفته بیشــتر نمانده و 
اگر حساب پرســپولیس را از بقیه باالنشــین ها جدا کنیم،

مى ماند سایپا، ذوب آهن، اســتقالل، پیکان و اگر خوشبین 
باشیم، فوالد. اینها تیم هایى هستند که با اختالف امتیازى 

دورقمى نسبت به پرســپولیس، رده هاى دوم تا پنجم را 
مال خود کرده اند اما جایگاه 

هیچکدامشان 

فوالد برگزار مى کند که بعید است بازنده شود. بازى با پیکان 
که جاللىو شاگردانش هنوز به این آسانى نیســت چرا اما

آسیایى شدن امیدوارند. درســت مثل ذوب آهن که اگر  به
چه بازى هفته آینده اش برابر پرسپولیس به دلیل قهرمانى 
زودهنگام این تیم خیلى سخت به نظر نرسد 
(مگر اینکه شاگردان 
نکو  ا بر

سقوطش هنوز غیرممکن
باید مقابل تراکتورسازى بر
شاید نه به اندازه ســایپا و
کاغذ حســاب و کتاب کن
هم چند درصدى شانس م
اما نایب قهرمانى است که
مشغول کرده و ذوب آهن و
براى ایستادن بر ســکوى
امتیاز مى خواهد؛ این
هدیه مى کند؟
مى کرد
است

معاون وزیرورزش در اظهارنظرى تازه خبر داد تیم ملى فوتبال ایران در 
جام ملت هاى آسیا از پوشاك ساخت داخل استفاده خواهد کرد.

در شرایطى که بازیگران بازار پوشاك ورزشى جهان  کمپانى هایى مثل 
آدیداس، نایک، پوما و ... هســتند، فوتبال ایران به دلیل مسائلى مثل 
تحریم و البته قوانین داخلى به سختى مى تواند راهى براى همکارى 
با یک برند بزرگ جهانى را براى خود دســت و پا کند. با این شرایط، 
قراردادى حداقلى با شرکت آدیداس منعقد شد تا تیم ملى فوتبال ایران در 
جام جهانى 2018 پیراهن هاى با کیفیت این شرکت را به تن کند اگرچه 
به دلیل مسائل خاص ایران آدیداس طراحى خاصى روى پیراهن انجام 
نداده و لباس ایران فاقد مشخصه هایى است که در وب سایت آدیداس 

در مورد سایر پیراهن ها درج شده است.
در این شرایط و در حالى که فدراســیون فوتبال به دنبال برنامه ریزى 
براى استفاده هرچه بیشتر از شرایط موجود است، داورزنى معاون وزیر 
ورزش امروز در مصاحبه اى دوباره وارد حوزه فوتبال شده و در این باره 
چنین گفته است: سیاست کلى وزارت ورزش در سال 97 استفاده از برند 
داخلى است و این موضوع  به همه فدراسیون ها و ادارات کل نیز ابالغ 
شده است. در حال حاضر 18 تیم در فدراسیون فوتبال فعالیت دارند که 

در 17 تیم از برند داخلى استفاده مى شود.
صد البته اهالى ورزش و فوتبال مى دانند که بحث اســتفاده از کاالى 
داخلى در حوزه پوشاك ورزشى تا چه اندازه غیرمنطبق بر واقعیتى است 
که براى پیشرفت ایران در صنایع به عنوان یک سیاست کلى در نظر 
گرفته شده است. سوال مهم از داورزنى این است که از بین برندهاى 
موسوم به داخلى کدامیک از آنها تهیه و طراحى پارچه و همچنین دوخت 
را به صورت کامل در ایران انجام مى دهند و البته کیفیت ارائه شده از 
سوى آنها تا چه حد با نمونه هاى خارجى برابرى مى کند؟ آیا انحصارى 

کردن بازار پوشاك ورزشى خود باعث ایجاد رانت و ... نخواهد شد؟
داورزنى ضمنا باید این مســاله را در نظر بگیرد که بعید است تیم ملى 
فوتبال ایران بعد از اســتفاده از یک برند با کیفیت دوباره به شرایطى 
برگردد که ســال ها قبل داشت. شــرایطى که بازیکنان ملى فوتبال 
ایران مى توانند درباره آن توضیح بهتر و بیشترى نسبت به معاون وزیر 

ورزش بدهند.

دو هفته بیشــتر به پایان فصل نمانده و وضعیت سینا عشورى در تیم 
تراکتورسازى همچنان نامشخص است. نام او در فهرست تیم وجود 
دارد و حتى در لیست آسیایى تراکتورسازى هم نام عشورى به چشم 
مى خورد اما همچنان خبرى از او نیست و حتى در تمرینات هم شرکت 
نمى کند. عشــورى اما مدعى اســت که مى خواهد در پایان فصل از 
باشگاه تراکتورسازى شکایت کند. او مى گوید: «منتظر هستم فصل 
تمام شود تا از باشگاه تراکتورســازى شکایت کنم. چرا که از شخص 
نمى توانم شکایت کنم. نمى توانم این اقدام را در مورد مصطفى آجرلو و 
هیچ شخص دیگرى انجام دهم. مجبور هستم براى رسیدن به حق و 
حقوقم این اقدام را انجام دهم. به من گفتند اگر در نیم فصل دوم قصد 
حضور در تمرینات را دارى باید یک نام سر بسته به ما بدهى که در این 
نیم فصل هیچ پولى نمى خواهى و کسى چیزى در این رابطه نفهمد. 
این مسئله را قبول نکردم و با پایان فصل از طریق قانون اقدامات الزم 

را انجام مى دهم.   

باز هم تو داورزنى؟!

عشورى تهدید کرد

ورزشگاه 50هزار نفرى پارس آباد به بهره بردارى رسیده و حاال 
مى تواند میزبان بازى هاى فجرسپاسى باشد. اصال شاید یکى 
از دالیلى که این همه هیجان براى آوردن فجرسپاسى به لیگ 

برتر شکل گرفته، بالاستفاده نماندن همین ورزشگاه باشد.
ورزشگاهى که فعال خیلى شیک و دیدنى است. از یاد نبریم اما 
براى تیم هایى که به سختى در طول فصل هاى گذشته همین 
حافظیه یا ورزشگاه دستعیب را پر مى کرده اند، کشاندن مردم 
به فاصله 50 کیلومترى حومه شــیراز، خیلى هم ساده نیست. 
مهمتر اینکه این ورزشــگاه ها هزینه نگهدارى بسیار باالیى 
دارند. بى آبى و این همه هزینه نگهدارى چنین استادیوم هایى 

باعث شده تا  طرح ساخت میلیاردى چنین ورزشگاه هایى به 
یک تراژدى شبیه باشند.

ولى این ها در دوره رونق اقتصادى دهه 80 و پول هاى نفتى 
بوده اند که در دولت احمدى نژاد بى آنکه توجه شود آیا داشتن 
چنین بناهایى واقعا نیاز است، ساخته شده اند. درحالى که با یک 
سوم این هزینه مى شد خود حافظیه را با آن موقعیت استراتژیک 
و بى نظیر داخل شهر، به ورزشگاهى مدرن بدل کرد و این همه 
سرمایه کشور را هدر نداد و نگهدارى حافظیه به دلیل قابلیت 
تجارى سازى حاشیه شــهرى آن به مراتب علمى و عملى تر 

هم بود. 

تراژدى به نام پارس آباد



ورزشورزش 05053198 سال پانزدهمسه شنبه  28 فروردین  ماه   1397

نصــف جهــان  صحبــت هاى مکــرر سرپرســت باشــگاه ســپاهان در مورد 
موضوعاتى مانند قرارداد با محسن مســلمان در حال تبدیل شدن به سوژه طنز 
رسانه هاست. از مدت ها قبل شایعه حضور محسن مسلمان در سپاهان به گوش 
مى رسید و حتى گفته شــد که این بازیکن با اصفهانى ها به توافق قطعى رسیده 
اســت و فصل آینده پیراهن این تیم را مى پوشد. این وســط سرپرست سپاهان 

هم امروز طورى صحبت کرده که انگار مســلمان به اصفهان نزدیک شده. البته 
تابش مذاکره با هافبــک قرمزها را تکذیب کرده اما خودتــان صحبت هاى او با 
خبرگزارى مهر را بخوانید تا متوجه منظور ما بشــوید: «به خدا قســم با مسلمان 
و جپاروف مذاکره مســتقیم نداشــته ام! همه چیز را به انتهــاى فصل موکول 
کرده ایم. تا زمانى که بازى هایمان در لیگ برتر تمام نشود با هیچکسى مذاکره

نمى کنیم.» طبیعتًا وقتى او روى مذاکره مســتقیم با مســلمان و جپاروف مانور 
کرده احتماًال منظورش این بوده که با آنها به صورت غیر مســتقیم مذاکره کرده

 است!
چون طبق اطالعات جامع نصف جهان، مذاکره نزدیکان باشــگاه ســپاهان با 

مسلمان انجام شده است.

نصف جهــان  امروز ذوب آهن مى توانــد روز مهمى را براى 
فوتبال اصفهان رقم زند و به مرحله بعدى لیگ قهرمانان آسیا 
صعود کند. آنها باید همه توان خــود را در این میدان به کار 

گیرند و فرصت بزرگ صعود را از دست ندهند.
تیم فوتبال ذوب آهن ایران در آخرین بازي در مرحله گروهی 
مهمان تیم لوکوموتیو تاشــکند خواهد بود وبا گرفتن یک 
امتیاز به مرحله یک هشتم صعود می کند و به احتمال فراوان 
حریف استقالل خواهد شــد.تیم فوتبال لوکوموتیو در حالى 
برابر ذوب آهن صف آرایى مى کند که اصًال شــرایط خوبى 
در لیگ داخلى ندارد. لوکوموتیو تاشــکند این روزها در لیگ 
داخلى ازبکستان وضعیت خوبى ندارد و در پایان هفته ششم 
این رقابت ها با کسب تنها 5 امتیاز رتبه نهم جدول 12 تیمى 

این مسابقات را به خود اختصاص داده است.
آنها از چهار بازى آخر خود در لیگ یک تساوى و سه شکست 
را در کارنامه دارند؛ با این حال به لطف دو پیروزى پر گل برابر 
الوحده امارات در کنار ذوب آهن 6 امتیازى هستند و شانس 

زیادى براى صعود به مرحله حذفى مسابقات آسیایى دارند.
امروز آنها در شــرایطى برابر ذوب آهن قــرار مى گیرند که 
به دلیل شکســت در بازى رفــت، تنها با کســب پیروزى 
مى توانند به مرحله بعدى برونــد؛ اتفاقى که با توجه به فرم 
خوب شــاگردان امیرقلعه نویــى و آمادگى بــاالى آنها در 

مسابقات لیگ برتر کار ساده اى به نظر نمى رسد.
امیر قلعه نویی معتقد بود که گروه B مســابقات گروه واقعى 
مرگ بوده است و شاید به همین دلیل کار صعود ذوب آهن به 
روز آخر کشیده شد. در این گروه الدحیل قطر با کسب 100در 
صد امتیازات به عنوان صدرنشین به مرحله یک هشتم لیگ 
قهرمانان صعود کرد و اکنون ذوب آهن که در رده دوم جدول 
اســت باید در تاشــکند یک امتیاز از تیم لوکوموتیو تاشکند 

بگیرد و به جمع 16 تیم برتر آسیا برسد. 
ذوب آهن در این دوره از مســابقات تیم پرنوسانی بود یا برد 
یا باخت و مساوي نداشت ولی شاید اولین مساوي در مرحله 
گروهی براي ســبزهاى اصفهانی به ســود آنها تمام شود. 
لوکوموتیو با وجود باخت در اصفهان، امروز(سه شــنبه) در 
خانه اش بازي می کند و حریف دســت و پا بسته اي نخواهد 
بود. امیر قلعه نویی نیز اصًال دوســت ندارد تیمش در مرحله 
گروهی حذف شود. حتی اگر قراردادش را با باشگاه ذوب آهن 
براي فصل آینده هنوز تمدید نکرده باشد! و دلش بخواهد که 
فصل هجدهم مربى دیگر تیم اصفهانى یعنى سپاهان باشد!

در دیگر دیدار این گروه، تیم صدرنشین و صعود کرده الدحیل 

قطر میزبان الوحده امارات است که با 3 امتیاز در قعر جدول 
گروه B قرار دارد. در این گروه، الدحیل با 15 امتیاز به عنوان 
صدرنشین به دور بعد صعود کرده و ذوب آهن و لوکوموتیو با 6 
امتیاز در رده هاى دوم و سوم قرار دارند. الوحده نیز با 3 امتیاز 

در رده چهارم قرار دارد.
این دیدار از ساعت 18و30دقیقه روز سه شنبه و به میزبانى 
تیم ازبکستانى در تاشکند آغاز خواهد شد و قضاوت این بازى 
را «کو هیونگ جین»، «یون وانگ یئول»، «کیم یانگا» و 
«چاى سانگ یئوپ» بر عهده دارند؛ «محمد على بن صمد» 
از ســنگاپور ناظر داورى و «چئونگ هین چانگ» از هنگ 

کنگ نماینده آسیاست.
پسران ســبز اصفهان اگر موفق به صعود از گروه خود شوند 
با توجه به صدر نشــینى بدون حرف و حدیث الدحیل در این 
گروه، به عنوان تیم دوم به مرحله بعدى خواهند رفت و باید 

با تیم اول گروه D بازى کنند.
 اما آنطور که رسانه ها دیروز خبر دادند، ذوب آهن در صورت 
صعود از مرحله گروهى مبلغى نزدیک به 200 هزار دالر از 
کنفدراسیون فوتبال آســیا به عنوان پاداش دریافت خواهد 

کرد.
تاکنون صعود دو نماینده از 
کشــورمان یعنى تیم هاى 
اســتقالل و پرســپولیس به 

مرحله بعدى لیــگ قهرمانان 
آسیا محرز شــده و آنها این پاداش را دریافت خواهند کرد، 

مبلغى کــه مى تواند در این شــرایط براى هرســه نماینده 
کشورمان رقم قابل توجهى باشــد. ناگفته نماند که صعود 
از هر مرحله هــم پــاداش جداگانه اى خواهد داشــت.اما 

موضوعى دیگر در مورد این دیــدار؛ همانطور که 
شــاید در اخبار دیروز خوانده باشید بازیکنان 

ذوب آهن با وجود هماهنگــى قبلى دو روز 
قبل از مسابقه قصد داشــتند در ورزشگاه 
لوکوموتیو تاشکند تمرین کنند اما مسئوالن 
ازبکستانى با خاموش کردن نورافکن ها 
این اجازه را به حریف اصفهانى خود ندادند 
تا جنگ هاى روانى علیه این تیم در آستانه 

مصاف حساس دو تیم به اوج خود برسد.
رفتارى که باعث خشــم امیر قلعه نویى و 

انتقاد تند او از میزبانى ازبک ها شد. سرمربى 
ذوب آهن در کنفرانــس خبرى قبل از بازى 

با لوکوموتیو تاشــکند با بیان اینکه ده سال پیش مسئوالن 
باشگاه پاختاکور به او براى مربیگرى در این تیم پیشنهاد داده 
بودند نسبت به رفتارهایى که مسئوالن ورزشگاه لوکوموتیو 
در تاشکند داشــتند انتقاد کرد و مدعى شــد ذوب آهن در 

اصفهان میزبانى شایسته اى از حریف خود داشت.
قلعه نویى در این باره گفت:  «اصًال انتظــار چنین رفتارى 

از لوکوموتیوى ها را نداشــتیم به خصوص بعد 
از اینکه در بازى رفــت تمام امکانات مورد 

نظر را براى راحتى این تیم در نظر گرفته 
بودیم. قــرار بود ما به محــض ورود به 
تاشکند در ورزشــگاه تمرین کنیم اما 
گفتند که بازى در جریان اســت و بعد از 
اتمام بازى مى توانیم تمرین کنیم ولى 
وقتى آمدیم بــا نورافکن هاى خاموش و 

زمین تاریک روبه رو شــدیم که این اصًال 
رفتار خوبــى نبود آن هم از کشــورى مثل 

ازبکستان!»
و نکتــه پایانى مان بــراى گزارش 

پیــش بــازى ذوب آهــن- 
لوکوموتیو؛ همانطور که 

گفتیــم لوکوموتیو  در صــورت پیروزى مقابــل ذوب آهن 
شانس صعود به دور حذفى را دارد و به همین دلیل مسئوالن 
ازبکستانى از هوادارانش خواســته اند ورزشگاه را در بازى  

امروز پر کنند.
باشــگاه لوکوموتیو با اطالعیه هایى که در فضاى مجازى 
منتشر کرده خواهان پر شدن ورزشــگاه ده هزار نفرى خود 
شده و به نظر مى رسد با توجه به کوچک بودن ورزشگاه این 
اتقاق رخ بدهد. ذوب آهن به احتمال زیاد باید جشن صعود 
را در مقابل دیدگان ده هزار هوادار ازبک برگزار کند و 
آنها را مغموم به خانه بفرستد. همه منتظر این اتفاقیم 
تا ذوب آهن امروز به ســیم آخر بزنــد و این فرصت 

طالیى براى صعود را مفت و مجانى از دست ندهد.

جهــان   نصــف 
اگرچه پرسپولیس 
از پنجــره نقل و 
محروم  انتقاالت 
اســت اما «برانکو 
یــچ»  و نکو ا یو ا
و مســلمان بــه 
بن بســت رســیده اند و 
پرسپولیس در فصل محرومیت باید 
با یکى از مؤثرترین بازیکنانش خداحافظى کند. 
برانکو خودش ترجیح داده که بدون مسلمان بازى کند و شاید 
هر بازیکن دیگرى هم جاى محسن مسلمان بود تصمیم قطعى اش 

جدایى از قهرمان فعلى ایران بود.
 به عقیده بسیارى از کارشناسان، مســلمان بهترین پاسور لیگ برتر 
است، همان  چیزى که او را به لقب مهندس رساند. بدیهى است که 

شایعات درباره انتقال او فراوان باشد، از مذاکره با سپاهان و تعیین عدد 
و رقم قرارداد تا این خبر احتمال حضور او در قطر که دیروز در برخى 

رسانه ها منتشر شد.
 یکى از سایت هاى نزدیک به باشگاه پرســپولیس که هیچ دوست 
ندارد این  پاسور خالق به ســپاهان بپیوندد و این موضوع را بارها در 
خبرهاى خود نشان داد دیروز نوشت: «محسن مسلمان بعد از لیگ 
قهرمانان آسیا باید تصمیم خود را بگیرد و چمدانش را ببندد. او احتماًال 
ایرانى تازه اى در لیگ ستار گان خواهد بود اما هنوز خبر موثقى درباره 
تیم آینده اش در قطر به دســت نیاورده ایم. مذاکرات مدیر برنامه او با 
تیم قطرى اما انجام شده و شاید خیلى زود این خبر رسمیت پیدا کند. 
پرسپولیس خیلى سخت مى تواند جانشین محسن مسلمان را براى 
فصل آینده در تیمش پیدا کند، اگرچه برانکو معتقد اســت که بدون 
مسلمان تیم بهترى را مى سازد! محسن مسلمان وقتى با پیشنهاد از 
لیگ قطر مواجه شده، دیگر بعید است که تیم هاى ایرانى خواهان او 
بتوانند با رقم پیشنهادى رقابت کنند. او را باید کوچ کرده تازه لیگ برتر 

بدانیم و این براى پرسپولیس نیز اتفاق خوبى است، چون یکى از بهترین 
بازیکنانش را در اختیار یک حریف در لیگ برتر قرار نمى دهد و هدیه اى 

را به خط میانى رقبا دو دستى تقدیم نمى کند.»
طبق شنیده هاى نصف جهان،پرسپولیسى ها و رسانه هاى نزدیکشان 
که مى دانند نمى توانند مسلمان را نگه دارند مى خواهند هر طور شده 
او در لیگ ایران نماند آنها دوســت ندارند از طریق انتقال او به سایر 
تیم هاى داخلى به ویژه تیم هایى که در فصل هجدهم جزو مدعیان 
خواهند بود رقبــاى احتمالى خود را قدرتمند کننــد و از طریق  مدیر 
برنامه هاى او دوست دارند مسلمان را به قطر بفرستند. هر چند هنوز 
پیشنهادات قطرى جدى  نشده ولى به احتمال باال مدیر برنامه هاى 
او مى تواند از طریق مذاکره با تیم هاى متوســط قطرى مشتریانى 
براى مهندس جوان فوتبال ایران دست و پا کند. برخى باشگاه هاى 
قطرى ظاهراً به زودى به هووى سپاهان در جذب مسلمان تبدیل مى 
شوند و باید دید در نهایت کدامیک در این انتقال مهم، پیروز خواهند

 شد. 

قسم هاى تابش!

بزن به سیم آخر!

نصف جهان  علیرضــا منصوریان که در تماس با ســردبیران برخى 
رســانه ها در چند ماه اخیر از آنها خواســته بود تا نام وى را به عنوان 
کاندیداى سرمربیگرى تیم هایى مانند سپاهان مطرح کنند حاال در 

کانال رسمى اش سعى کرده تا ژست دیگرى بگیرد. 
 پس از خبرهاى منتشر شده در فضاى مجازى مبنى بر مذاکره باشگاه 
سپاهان با علیرضا منصوریان، این مربى در صفحه شخصى خود نوشت:

«هیچ مذاکره اى با سپاهان نداشتم، متأسفانه در روزهاى اخیر بارها 
شاهد بودم شایعه مذاکره اینجانب با برخى تیم ها مطرح شده است و در 
آخرین مورد هم در خصوص مذاکره بنده با سپاهان گمانه زنى و شایعه 
پراکنى شده است که از این طریق قویاً این شایعه را تکذیب مى کنم.
اینجانب معتقدم که نباید فضاى امن از مربیان گرفته شود و این دست 
شایعات را ابزار افرادى مى دانم که در پشت پرده قصد بر هم زدن تمرکز 

یک مربى در رأس کار و ضربه زدن به آن تیم را دارند.
لذا با همه احترامى که براى تیم سپاهان، مردم خوب اصفهان و هواداران 
این تیم و شخص منصور ابراهیم زاده قائل هستم، قویاً و صریحاً اعالم 
مى دارم روح بنده نیز از این شایعات بى خبر بوده  و هرگونه خبر از این 
دســت را قویًا تکذیب کرده و اعالم مى کنم هرگونه اخبار موثق در 
خصوص مذاکرات احتمالى و... را از طریق کانال رسمى خودم اعالم 

مى کنم.» 
به گزارش نصف جهان، این ادعاى منصوریان در حالى 
مطرح مى شود که طبق خبرهاى موثق خبرنگاران نصف 

جهان، قبل از انتخــاب ابراهیم زاده 
براى سرمربیگرى سپاهان، 
در  منصوریــان 

ســى  تما
با ســردبیر ســایت 

«ورزش سه» از او مى خواهد 
تا نام او را به عنــوان گزینه اى 
مناســب براى ســرمربیگرى 
ســپاهان مطرح کند و چندى 
پیش نیز این درخواست را از چند 
شخصیت مطرح ورزشى نویس 

دیگر براى هدایت ســپاهان 
فصل هجدهم مطالبه کرده 
است.رؤیاى او براى حضور 
در ســپاهان قابــل کتمان 
نیســت ولى بعید است وى 
حاالحاالها بــه آرزوى خود 

برسد.

خبرگزارى «رویترز» در گزارشى مختصر، به بررسى وضعیت تیم هاى 
آسیایى حاضر در جام جهانى روسیه پرداخته و ایران را امید اول قاره آسیا 

در این مسابقات معرفى کرده است. این گزارش را بخوانید:
براى اولین بار پنج تیم از قاره آسیا در جام جهانى 2018 روسیه حاضر 
خواهند بود که بیشترین تعداد تیم هاى این قاره در جام جهانى است 
ولى تنها یک تیم آسیایى به جام جهانى مى رود که حداقل در یکسال 
اخیر دست به تغییر سرمربى خود نزده است. آن تیم، ایران است، حضور 
هفت ساله «کارلوس کى روش» در تیم   ملى فوتبال ایران قابل مقایسه 
با وضعیت سرمربیان ژاپن، کره جنوبى، عربستان سعودى و استرالیا 

نیست.
اخیراً فدراسیون فوتبال ژاپن، ســرمربى بوسنیایى خود یعنى «وحید 
هلیل هودزیچ» را از سمت خود اخراج کرد و «آرکرا نیشینو» را به عنوان 
سرمربى خود انتخاب کرد. قبل تر در تیم   ملى فوتبال استرالیا شاهد تغییر 
سرمربى بودیم. جایى که «آنژه پوستج اوغلو» جاى خود را به سرمربى 
سابق عربستان ســعودى یعنى «برت فان مارویک» داد در تیم   ملى 
فوتبال کره جنوبى هم شاهد چنین تغییر و تحولى بودیم. بعد از شکست 
برابر قطر در انتخابى جام جهانى روســیه «اشتلیکه» آلمانى از سمت 
خود برکنار شد و جاى خودش را به یک سرمربى داخلى داد. در نهایت 

کره جنوبى توانست جواز حضور در جام جهانى را هم به دست بیاورد.
در تیم   ملى فوتبال عربســتان سعودى بحران بیشــتر بود، آنها ابتدا 
فان مارویک را جانشین «بائوسا» کردند ولى در ادامه  «خوان آنتونیو 
پیتزى» را به عنوان سرمربى جدید خود انتخاب کردند. این مربى نیز با 
مشکل روبه رو شد. تساوى یک بر یک برابر اوکراین و شکست سنگین 
4 بر صفر برابر بلژیک باعث شد این مربى نیز با مشکل روبه رو شود. 
با این حال با در نظر گرفتن اینکه زمان کمى تا آغاز جام جهانى 2018 
روسیه باقى  مانده است، این تغییرات مى تواند تأثیر بدى روى تیم ها 

داشته باشد.
تیم   ملى فوتبال ایران بهترین تیم آسیا در رده بندى فیفا 
که در رده سى و ششــم قرار دارد، امید اول قاره آسیا 
براى درخشش در جام جهانى روسیه است. حتى با 
وجود اینکه آنها با تیم هاى  اسپانیا، پرتغال و مراکش 
همگروه شدند. با وجود اختالف کارلوس کى روش با فدراسیون فوتبال 
ایران این مربى پرتغالى همچنان مى تواند روزهاى سختى را پیش روى 

خود در فوتبال ایران ببیند.

 

امروز؛  لوکوموتیو تاشکند - ذوب آهن ایران

قطر هووى 
سپاهان؟!

پسران 
سبز اصفهان اگر موفق به 

صعود از گروه خود شوند با توجه 
به صدر نشینى بدون حرف و حدیث 

الدحیل در این گروه، به عنوان تیم دوم 
به مرحله بعدى خواهند رفت و 
باید با تیم اول گروه D بازى 

کنند

ی ن ر وب بو
 و به احتمال فراوان 
ل لوکوموتیو در حالى 
صًال شــرایط خوبى 
د این روزها در لیگ 
 در پایان هفته ششم 
2هم جدول12 تیمى 

ست.
ساوى و سه شکست 
 پیروزى پر گل برابر 
زى هستند و شانس
قات آسیایى دارند.

 قــرار مى گیرند که 
 با کســب پیروزى 
ى که با توجه به فرم 
گى بــاالى آنها در 

مى رسد.
ــابقات گروه واقعى 
رصعود ذوب آهن به 
0قطر با کسب 100در

حله یک هشتم لیگ 
که در رده دوم جدول 
م لوکوموتیو تاشکند 

 پرنوسانی بود یا برد 
ن مساوي در مرحله 
ــود آنها تمام شود. 
مروز(سه شــنبه) در 
و پا بسته اي نخواهد 
رد تیمش در مرحله 
 با باشگاه ذوب آهن 
! و دلش بخواهد که 
 یعنى سپاهان باشد!

 صعود کرده الدحیل 

ى یزب ب و ب روز ی 3 1و ز ر ی ین
تیم ازبکستانى در تاشکند آغاز خواهد شد و قضاوت این بازى 
را «کو هیونگ جین»، «یون وانگ یئول»، «کیم یانگا» و 
«چاى سانگ یئوپ» بر عهده دارند؛ «محمد على بن صمد» 
از ســنگاپور ناظر داورى و «چئونگ هین چانگ» از هنگ 

کنگ نماینده آسیاست.
پسران ســبز اصفهان اگر موفق به صعود از گروه خود شوند 
با توجه به صدر نشــینى بدون حرف و حدیث الدحیل در این 
گروه، به عنوان تیم دوم به مرحله بعدى خواهند رفت و باید 

Dبا تیم اول گروه D بازى کنند.

 اما آنطور که رسانه ها دیروز خبر دادند، ذوبآهندر صورت
صعود از مرحله گروهى مبلغى نزدیک به 200 هزار دالر از 
کنفدراسیون فوتبال آســیا به عنوان پاداش دریافت خواهد 

کرد.
تاکنون صعود دو نماینده از 
کشــورمان یعنى تیم هاى 
اســتقالل و پرســپولیس به 

مرحله بعدى لیــگ قهرمانان 
اینپاداش را دریافت خواهند کرد، آسیا محرز شــده و آنها

مبلغى کــه مى تواند در این شــرایط براى هرســه نماینده 
کشورمان رقم قابل توجهى باشــد. ناگفته نماند که صعود 
از هر مرحله هــم پــاداش جداگانه اى خواهد داشــت.اما 

موضوعى دیگر در مورد این دیــدار؛ همانطور که 
نننننننننننننان شــاید در اخبار دیروز خوانده باشید بازیک
ذوب آهن با وجود هماهنگــى قبلى دو روز 
قبل از مسابقه قصد داشــتند در ورزشگاه 
لوکوموتیو تاشکند تمرین کنند اما مسئوالن 
ازبکستانى با خاموش کردن نورافکن ها 
ایناجازه را به حریف اصفهانى خود ندادند 
تا جنگ هاى روانى علیه این تیم در آستانه 

مصاف حساس دو تیم به اوج خود برسد.
رفتارى که باعث خشــم امیر قلعه نویى و 

انتقاد تند او از میزبانى ازبک ها شد. سرمربى 
ذوب آهن در کنفرانــس خبرى قبل از بازى 

رى ر ین چ ر ر ب ین ر ویى
از لوکوموتیوى ها را نداشــتیم به خصوص بعد 

از اینکه در بازى رفــت تمام امکانات مورد 
نظر را براى راحتى این تیم در نظر گرفته 
بودیم. قــرار بود ما به محــض ورود به 
تاشکند در ورزشــگاه تمرین کنیم اما 
گفتند که بازىدر جریان اســت و بعد از

اتمام بازى مى توانیم تمرین کنیم ولى 
وقتى آمدیم بــا نورافکن هاى خاموش و 

زمین تاریک روبه رو شــدیم که این اصًال 
کشــورىمثل رفتار خوبــى نبود آن هم از

ازبکستان!»
و نکتــه پایانى مان بــراى گزارش 

پیــش بــازى ذوب آهــن- 
لوکوموتیو؛ همانطور که 

و رى ر ز ورز ن پر ن و ر ر
شده و به نظر مى رسد با توجه به کوچک بودن ورزشگاه این 
اتقاق رخ بدهد. ذوب آهن به احتمال زیاد باید جشن صعود 
را در مقابل دیدگان ده هزار هوادار ازبک برگزار کند و 
آنها را مغموم به خانه بفرستد. همه منتظر این اتفاقیم 
تا ذوب آهن امروز به ســیم آخر بزنــد و این فرصت 

مفت و مجانىاز دست ندهد. طالیى براىصعود را

ا ا ا ذاک ا ا ا ا ف قالا ا ا ا خا فا ا ل ا ا ا

نصف جهان  علیرضــا منصوریان
آنها خ ماه اخیر از چند رســانه ها در
کاندیداى سرمربیگرى تیم هایى

کانال رسمى اش سعى کرده تا ژست
 پس از خبرهاى منتشر شده در فضا
سپاهان با علیرضا منصوریان، این مر
«هیچ مذاکره اى با سپاهان نداشتم
شاهد بودم شایعه مذاکره اینجانب با
آخرین مورد هم در خصوص مذاکره
پراکنى شده است که از این طریق

اینجانب معتقدم که نباید فضاى امن
شایعات را ابزار افرادى مى دانم که در
یک مربى در رأس کار و ضربه زدن
لذا با همه احترامى که براى تیم سپاه
این تیم و شخص منصور ابراهیم زاد
مى دارم روح بنده نیز از این شایعات
دســت را قویًا تکذیب کرده و اعال
ا ا ال ا ا ذاک

رج و چ و ل
سرمربى خود انتخاب کرد. قبل تر در
جایى که «آنژه پوس سرمربى بودیم.
سابق عربستان ســعودى یعنى «ب
فوتبال کره جنوبى هم شاهد چنینت
برابر قطر در انتخابى جام جهانى رو
خود برکنار شد و جاى خودش را به

کره جنوبى توانست جواز حضور درج
در تیم   ملى فوتبال عربســتان سعو
فان مارویک را جانشین «بائوسا»
پیتزى» را به عنوان سرمربى جدید

مشکل روبه رو شد. تساوى یک بر یک
4 بر صفر برابر بلژیک باعث شد این
با این حال با در نظر گرفتن اینکه زم
روسیه باقى  مانده است، این تغییرا

داشته باشد.
یییتیم  ملى فوتبال ایران
ککککککککککککککهدر رده سى و ش
براى درخشش د
وجود اینکه آنها با
همگروه شدند. با وجود اختالف کار
ایران این مربى پرتغالى همچنان مى

خود در فوتبال ایران ببیند.

پسران 
صفهان اگر موفق به 

ز گروه خود شوند با توجه 
شینى بدون حرف و حدیث

ین گروه، به عنوان تیم دوم 
حله بعدى خواهند رفت و
بازى D Dد با تیماول گروهد

کنندک

رؤیاهاى على منصور
 براى اصفهان

ایران، امید اول آسیا  

 است، چون یکى از بهترین 
رتر قرار نمى دهد و هدیه اى 

د.»
ها و رسانه هاى نزدیکشان 
د مى خواهند هر طورشده 
به سایر  از طریق انتقال او
صل هجدهم جزو مدعیان

ند کننــد و از طریق  مدیر 
طر بفرستند. هر چند هنوز 
مال باال مدیر برنامه هاى 
وســط قطرى مشتریانى 
پا کند. برخى باشگاه هاى 
ر جذب مسلمان تبدیل مى 
انتقال مهم، پیروز خواهند

 از طریق کانال رسمى خودم اعالم 

دعاى منصوریان در حالى 
فنصف ى موثق خبرنگاران

یم زاده 
هان،
در ن

ی بیر ر ب
«ورزش سه» از او مى خواهد 

تا نام او را به عنــوان گزینه اى 
مناســب براى ســرمربیگرى 
ســپاهان مطرح کند و چندى 
پیش نیز این درخواست را از چند 
شخصیت مطرح ورزشى نویس 

دیگر براى هدایت ســپاهان 
فصل هجدهم مطالبه کرده 
است.رؤیاى او براى حضور

در ســپاهان قابــل کتمان 
نیســت ولى بعید است وى 
حاالحاالها بــه آرزوى خود 

برسد.

ا ک ا

ا خصوص مذاکرات احتمالى و... را
مى کنم.» 

به گزارش نصف جهان، این اد
مطرح مى شود که طبق خبرهاى
جهان، قبل از انتخــاب ابراهی
براى سرمربیگرى سپا
منصوریــان

ســى تما
با ســردبیر ســایت 
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 به گفته کارشناسان، کمبود شــدید وزن، درست مانند 
اضافه وزن، مى تواند شــما را دچار مشــکالت شدید 
سالمتى کند. شما باید به فکر افزایش وزن، و به دست 

آوردن چربى سالم و عضله باشید.
مبتالیان به چاقى، کسانى هستند که باید براى رسیدن 
بــه وزن ایده آل خود، نســبت به افزایــش وزن اقدام

 کنند.
غذاهاى متفــاوت بخورید: در وعــده ها و میان
وعده هاى غذایى خود، حداقل ســه نــوع متفاوت غذا 
قرار دهید. بهتر است در روز حداقل سه نوع ماده غذایى 
که پروتئین، نشاسته و میوه و سبزیجات را شامل شود، 
بخورید. غذاهایى مانند ماست، میوه و کره بادام زمینى 
را نیز به عنوان میان وعده هایى مؤثر و مناسب، به این 

لیست مى توانید اضافه کنید.
غذاهاى با کالرى باالتر بخورید: غذاهاى با میزان 
کالرى باال، منجر به چاقى و افزایش چربى مى شــوند. 
بهتر است غذاهایى که چربى هاى اشباع نشده را شامل 

مى شوند به این منظور اســتفاده کنید. روغن زیتون و 
برخى دانه هاى روغنــى، آووکادو و چند مورد دیگر، در 

این دسته قرار مى گیرند.
 از نارگیل و روغــن خرما پرهیز کنید، چــرا که حاوى

چربى هاى اشباع شده هســتند. توصیه مى شود مواد 
غذایى سالم و غنى از کالرى را بیشتر مصرف کنید مانند 

آجیل، کره بادام زمینى و شکالت.
فعال باشــید: انجام تمرینات بدنى و فعالیت هاى 
مناسب در طول روز، منجر به ایجاد بافت ماهیچه اى و 
اطمینان کافى از افزایش وزن سالم در بدن است. سعى 
کنید حداقل دو تا سه روز در هفته را به تمرین هاى بدنى 
اختصاص و تمرینات متفاوتى را جهت تقویت عضالت 

مختلف بدن خود انجام دهید.
پروتئین بیشترى مصرف کنید: شما باید به ازاى 
هر کیلوگرم از وزن بدنتــان، 1/5 گرم پروتئین مصرف 
کنید. تأمین پروتئین بدن در تمام وعده هاى غذایى باید 
انجام شود. شما مى توانید به این منظور، مصرف لبنیات 

کم چرب، گوشــت هاى بدون چربى و برخى حبوبات 
را در وعده هاى خــود جاى دهید. مصــرف پروتئین، 
منجر به ایجاد بافــت عضالنى بــدون چربى در بدن

 مى شود.
کربوهیدرات را فرامــوش نکنید: مصرف مواد 
نشاســته اى یا کربوهیدرات ها، بــراى افزایش وزن 
ضرورى اســت. این مواد در عضالت ذخیره شــده و 
انرژى الزم را به بافت هاى بدن مى رســانند. مصرف 
کربوهیدارت ها براى تأمین ســوخت عضالت توصیه 
مى شود. نان گندم، لوبیا، عدس، برنج و سیب زمینى از 
جمله مواد غذایى هستند که کربوهیدرات و نشاسته را 

شامل مى شوند.
متناوب بخورید: اولیــن گام به منظور افزایش وزن 
ســالم، این اســت که به طور متناوب و هر سه ساعت 
بخورید. اگر شــما براى مدت زمــان طوالنى چیزى 
نخورید، متابولیســم بدن، سرعت ســوخت و سازش 
را کم مــى کند و خوردن در فواصل زمانى مشــخص، 

باعث جلوگیرى از اتالف انرژى بدن و از دســت دادن 
چربى هاى آن مى شود.

مقادیر زیادى مایعات بنوشید: یک اسموتى که 
با یک یا 2 درصد شیر یا ماست کم چرب، به همراه توت 
فرنگى، موز و یا حتى کره بادام زمینى درست مى شود،

مى تواند براى شــما عالى باشــد. براى افزایش میزان 
کالرى، مى توانید یک یا دو قاشق پودر پروتئین و یا آب 

پنیر به اسموتى خود اضافه کنید.
قبل از خواب غذا بخورید: به هنگام خواب، بدن ما 
از فعالیت باز نمى ایســتد و در حال ترمیم سلول هایش 
است. به همین دلیل بهتر است که قبل از خواب، انرژى 

مورد نیاز بدن را با خوردن غذا تأمین کنید.
به اندازه کافى بخوابید: هنگام خواب، بدن ما زمان 
کافى را براى بازســازى ماهیچه ها و ذخیره چربى در 
الیه هاى مختلــف بدن، در اختیــار دارد. میزان کافى 
خواب، براى افراد الغرى که خواهان افزایش وزن خود 

هستند، توصیه مى شود.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه مصرف روزانه یک واحد حبوبات توصیه مى شود، 
گفت: برنج سفید به تنهایى به افزایش وزن دامن مى زند و از آنجا که حبوبات منبع غنى فیبر غذایى هستند، به 

کنترل چاقى و اضافه وزن کمک مى کنند.
زهرا عبداللهى با بیان اینکه گروه غذایى حبوبات، منبع ارزان تأمین پروتئین و ریزمغذى ها به شــمار مى روند، 

خاطرنشان کرد: مقادیر زیادى کلسیم، روى و آهن از گروه غذایى حبوبات تأمین مى شوند.
وى گفت: بهتر است حبوبات به صورت ترکیبى به همراه غالت مصرف شود و غذاهایى مانند عدس پلو، ماش 
پلو، لوبیا پلو، عدسى و نان و خوراك لوبیا و نان، از جمله ترکیباتى است که منبع غنى پروتئین است و در واقع، 
پروتئین مورد نیاز بدن را تأمین مى کند؛ بنابراین مثًال زمانى که عدسى به همراه نان مصرف مى شود، نیازى به 

مصرف گوشت نیست و ترکیب آن دو، پروتئینى با کیفیت باال را به بدن مى رساند.
عبداللهى با بیان اینکه روزانه مصرف یک واحد حبوبات توصیه مى شود، تصریح کرد: منظور از یک واحد حبوبات، 

نصف لیوان حبوبات پخته است.
وى گفت: بهتر است که در پخت برنج سفید، غالت و ســبزى ها نیز افزوده شود؛ چراکه برنج سفید به تنهایى 
به افزایش وزن دامن مى زند و از آنجا که حبوبات منبع غنى فیبر غذایى هستند، به کنترل چاقى و اضافه وزن 

کمک مى کنند.  

ساالد شهرت خوبى از جهت سالم بودن پیدا کرده است، اما اگر در مورد چیزهایى که در آن مى ریزید، دقت 
نکنید چطور؟

ســبزیجات برگ دار، پروتئین کم چربى و سبزیجات سرشــار از فیبر همگى از ترکیبات اصلى یک ساالد 
سالم و خوشمزه هستند. اما اگر مى خواهید سالمت ساالدى که مى خورید زیر سئوال نرود، این چیزها را در 

ساالدتان نریزید:

سس هاى پرچرب
هر چیزى که برچسب ُپرچرب خورده است، مقدار زیادى مایونز بسیار ُپرچرب در آن 

وجود دارد. 
ممکــن اســت ایــن ســس حــاوى خامه تــرش، پنیــر و ســایر عناصــر 
پرچرب باشد. به جاى این سس ها مى توانید از سرکه بالزامیک، لیموترش، روغن زیتون 

و یا ماست به عنوان چاشنى ساالدتان استفاده کنید.

سس هاى بدون چربى
وقتى تولیدکننده هاى مواد غذایى چربى را حذف مى کنند، محصول را با نمک و قند 
اشباع مى کنند تا جایگزین چربى شده و طعم دار شــود. در نتیجه، سس هاى بدون 
چربى نیز معموًال حاوى مقدار بسیار زیادى نمک و قند هستند و حتى ممکن است مواد 

شیمیایى داشته باشند که شما تمایلى به خوردنشان نداشته باشید.

میوه هاى خشک شده
اگر عاشق طعم هاى شیرین هستید، ممکن است بخواهید میوه هاى خشک شده را به 

ساالدتان اضافه کنید.
 اما باید بدانید که میوه هاى خشک شده داراى قند فراوانى هستند و به اندازه  میوه  تازه 
ارزش غذایى ندارند. اگر مى خواهید یک چیز شــیرین در ساالدتان باشد، از میوه  تازه 

استفاده کنید.

تاپینگ هاى ُترد و شور
چیپس سیب زمینى و... شــاید بافت ُترد و دوست داشتنى به ســاالدتان بدهند، اما 

کالرى شان صفر است.
به جاى این مواد غذایى بى فایده مى توانید از کاهوى ُترد و تازه و یا خیار استفاده کنید.

سبزیجات نشاسته دار
ذرت و سیب زمینى و حتى نخودفرنگى ممکن است سالم به نظر برسند، اما اگر قصد 
کاهش وزن دارید، مى توانید به جاى این نشاسته دارها از لوبیا، عدس و یا سایر حبوبات 

استفاده کنید.

گوشت هاى فرآورى شده
انواع گوشــت هاى فرآورى شــده ُپر از چربى و قند و نمک هســتند که باید استفاده 
از آن هــا در ســاالد را فراموش کنید. بــه جاى این نــوع پروتئین ها بهتر اســت از 
جوجه گریل شده یا میگو استفاده کنید و از هیچ نوع ماده  غذایى فرآورى شده یا سرخ 

شده، استفاده نکنید.

عالیم MS گاهى به طــور ناگهانى بروز مى کند و 
گاهى نیز با بیمارى هاى دیگر اشتباه گرفته مى شود. 

 MS و نکاتى مهم در مورد بیمارى MS در ادامه عالیم
بیان مى شود.

MS یک بیمارى مزمن است که به عصب ها در نخاع و 
مغز و همچنین عصب هاى بینایى آسیب مى زند.

 MS مخفــف عبــارت multiple Sclerosis اســت کــه 
Sclerosis به معناى زخم اســت و افراد مبتال بــه MS در واکنش 

به آســیب عصبى به وجود آمده در چند بخش از بدن خود، دچار بافت زخم 
مى شوند.

 بســته به محل بروز آســیب، فرد ممکن است با مشــکالتى مانند کنترل 
عضالت، تعادل، مشکل بینایى یا تکلم روبه رو شود. 

یک متخصص تغذیه در خصوص راهکارهاى خانگى درمان ســنگ 
کلیه توضیحاتى داد.

تیرنگ نیســتانى اظهار کرد: در فصل بهار و تابستان به دلیل افزایش 
دما وفعالیت افراد، بدن آب زیادى از دســت مى دهد و همین مسئله 
مى تواند باعث آسیب جدى به کلیه ها شود، در همین راستا کارشناسان 
تغذیه مصرف آب نارگیل را براى رفع تشنگى و کمبود آب بدن توصیه 

مى کنند.
وى ادامه داد: آب نارگیل سرشــار ازامالح معدنى، آنتى اکســیدان و 

فاکتورها، آب نارگیل گروه هاى ویتامین B است و همین 
ضد ســرطان تبدیل را به یک نوشیدنى 

کرده است.
این متخصص تغذیه با اشاره به اینکه 
آب نارگیل براى کاهش وزن بســیار مناسب است، 
افزود: ترکیبــات آب نارگیل، الکترولیتــى بدن را تأمین 
مى کند و از آمینواسید و ریز مغذى هاى مقوى برخوردار 

است.
نیستانى عنوان کرد: آب نارگیل براى افرادى که ازبیمارى 
سنگ کلیه رنج مى برند، بسیار سودمند بوده و به نوعى براى 

دفع سنگ کلیه مناسب است.
وى تأکید کرد: آب نارگیل عفونت دســتگاه ادرار را از بین 
مى برد و گردش خون را تقویت مى کند و یک آنتى باکترى 

محسوب مى شود.
نیستانى یادآور شد: آب نارگیل ضد استرس و اضطراب است 
و به عنوان یک نوشیدنى آرام بخش 

طبیعى به حساب مى آید.

 

یک متخصص طب ایرانــى گفت: مصرف زیاد 
چغاله، موجب سســتى و رخوت مى شــود و در 
بیماران مبتال به عارضه میگرن مى تواند تشدید 

عالیم را به دنبال داشته باشد.
کاظم کاظمینى با اشاره به شروع فصل مصرف 
نوبرانه هایى چون چغاله بــادام، اظهار کرد: به 
صورت کلى مواد غذایى نارس، مفید نیســتند 
و خواصى کــه از آنهــا انتظار داریــم، برآورده 
نمى شود، به طور مثال مزاج بادام رسیده به سمت
گرمى اســت اما چغاله خواص و طبع ســردى

 دارد.
وى در مورد مصرف چغاله بیان داشــت: چغاله، 
خواص و مضراتــى دارد، هرچند کــه توصیه 
مى شــود حتى براى منافع آن هم باید به میزان 

محدود مصرف شود.
این متخصص ادامه داد: برخى افراد چغاله بادام 

را به صورت خام، شسته 
شده و با نمک مصرف 
مى کننــد، در حالى 
که این نحوه مصرف 
مضرات مصرف بیش 

از حد نمــک را نیز در 
بردارد.

وى، مهمترین خواص مصرف 
چغاله را به لحاظ تقویت لثه برشــمرد 

و گفت: این خــواص با در دهان نگهداشــتن 
چغاله مؤثر واقع مى شود؛ عالوه بر این، مصرف 
چغاله در رفع گرفتگى عضالنى مؤثر است، اما 
جایگزین هاى بهترى نیز براى آن شناخته شده 

و توصیه مى شود.
کاظمینى در مورد موارد منع مصرف این نوبرانه 
هم گفت: در افرادى که ناراحتى گوارشى به ویژه 

ضعف معده یا نفخ شکم 
دارند، مصــرف چغاله 
بادام توصیه نمى شود؛ 
همچنیــن در افراد با 
مزاج سرد یا مشکالت 
روحى نیــز تنها مصرف 

محدود آن توصیه مى شود.
وى با بیــان اینکه مصرف چغاله 
براى افراد ســالمند و کودکان نیز باید با 
محدودیت انجام شــود، اظهار کرد: در صورت 
مصرف زیاد آن، سستى و رخوت رخ مى دهد و در 
بیماران مبتال به عارضه میگرن نیز امکان تشدید 
عالیم وجود دارد و مصرف نوبرانه آن براى رفع 

هوس و در حد چند 
عدد کافى است. 

اگر دچار الغرى افراطى هستید 
9 توصیه را جدى بگیرید

برنج سفید، افزایش وزن مى آورد

چیزهایى که نباید در ساالدتان بریزید

سنگ کلیه را با این نوشیدنى 
ضربه فنى کنید

 واکنش 
 بافت زخم 

نند کنترل

نینمین فاکتورها، آب نارگیلBگروه هاى ویتامین B است و ه
ىدنى ضد ســرطان تبدیلرا به یک نوشی

کرده است.
این متخصصتغذیه با اشاره به اینکه
آب نارگیل براى کاهش وزن بســیار مناسب است،
افزود: ترکیبــات آب نارگیل، الکترولیتــى بدن را تأمین
مى کند و از آمینواسید و ریز مغذى هاى مقوى برخوردار

است.
ننیستانى عنوان کرد: آب نارگیل براى افرادى که ازبیمارى
سسنگ کلیه رنج مى برند، بسیار سودمند بوده و به نوعى براى

ددفع سنگ کلیه مناسب است.
تأکید کرد: آب نارگیل عفونت دســتگاه ادرار را از بین ووى
برد و گردش خون را تقویت مى کند و یک آنتى باکترى مى

محسوب مى شود.
نیستانى یادآور شد: آب نارگیل ضد استرس و اضطراب است
و به عنوان یک نوشیدنى آرام بخش

طبیعى به حساب مى آید.

 این خــواص با در دهان نگهداشــتن 
ؤثر واقع مى شود؛ عالوه بر این، مصرف 
ر رفع گرفتگى عضالنى مؤثر است، اما 
ن هاى بهترى نیز براى آن شناخته شده 

ه مى شود.
انه نوب فاین مص منع د موا د مو د

محدودیت انجام شــود، اظهار کرد: در صورت 
مصرف زیاد آن، سستى و رخوت رخ مى دهد و در 
بیماران مبتال به عارضه میگرن نیز امکان تشدید 
عالیم وجود دارد و مصرف نوبرانه آن براى رفع 

هوس و در حد چند 
عدد کافى است. 

مصرف زیاد نوبرانه ها مضر است

وز مى کند و 
رفته مى شود.
MMS رد بیمارىS

صب ها در نخاع و 
ب مى زند.

multiple اســتک S

چغاله بادام
کاظمینى
هم گفت

 کــه 

ى در مورد موارد منع مصرف این نوبرانه 
ت: در افرادى که ناراحتى گوارشىبه ویژه

عدد کافى

عالئم
MS بیمارى
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رســتورانى در کارولیناى شــمالى آمریکا به مشتریان خود 
همبرگرهایى با گوشت رتیل ارائه مى دهد.

به گزارش «دیلى میل»، این همبرگر با گوشت گاو سرخ شده، 
مخلفات و یک رتیل سرخ شده که روى گوشت برگر قرار داده 
شده است به مشتریان عرضه مى شود. عالقه مندان مى توانند 
با سفارش این ســاندویچ عجیب طعم خاصى را تجربه کنند. 
این رتیل از خانــواده  عنکبوت هاى «میگالومــورف» به نام 
Theraphosidae است که بیشــتر در مناطق گرمسیرى و 
بیابانى یافت مى شوند. تاکنون حدود 900 گونه از آنها شناسایى 
شده است. به گفته مشتریان رســتوران «دورهام بول» در این 
محل مى توانیــد خوردن غذاهاى عجیبــى چون صدف هاى 

حلزونى، گوشت گورخر و... را تجربه کنید.

همبرگر با گوشت رتیل!

سارق سبیلو با کیف 40 میلیون تومانى دستگیر شد. 
سبیل هاى این سارق تابلو بودند و مشخصات او را 

در اختیار پلیس آبادان قرار داد.
ســارق جوان که به ســبیل هایش 

معروف اســت وقتى بــه باالى 
پاساژى در شــهر آبادان رفت 
به دلیل مصرف مواد بیهوش 
شد اما پس از به هوش آمدن 
با توجه به تعطیلى پاســاژ 
دست به سرقت 40 میلیون 
تومانى از یک مغازه کلوپ 

زد.
روز چهارشنبه 22 فروردین 
ماه ســال جارى مرد جوان 
زمانى کــه پــاى در مغازه 

اش گذاشــت متوجه سرقت 
میلیونــى از مغازه اش شــد و 

در تماس با مأمــوران کالنترى 
15 کارون، تیمــى از مأموران براى 

دستگیرى عامل این سرقت میلیونى وارد 
عمل شدند.

مأموران با حضور در مغازه کلوپ در پاســاژ خیابان 
احمدآباد آبادان پى بردند که ســارق با ورود به مغازه 
اقدام به ســرقت 40 میلیون تومان کرده است که در 
این مرحله دوربین هاى مداربسته داخل پاساژ مورد 

بازبینى قرار گرفت.
مأموران با مشــاهده فیلم هاى دوربین مداربســته 
پى بردند که ســارق جوان ســاعت 20 شنبه هفته 
گذشــته(18 فروردین) وارد پاساژ شــده و با مخفى 
شدن در طبقات باالى پاســاژ منتظر تعطیل شدن 
مغازه ها شــده اســت و سپس در ســاعت 3 بامداد 

یک شــنبه (19فروردین) دزد جوان ابتدا سراغ یک 
کافه در طبقه همکف پاســاژ رفته و پس از خوردن 
یک آبمیوه و بســتنى به ســمت مغازه کلوپ رفته

 است.
تیم پلیسى در بررسى ها متوجه شدند که سارق سبیلو 
پول هاى سرقتى از مغازه کلوپ را داخل یک چمدان 
قرار داده و ســپس در نبود نگهبان پاســاژ اقدام به 
برداشتن کلید قفل ها کرده و پا به فرار گذاشته است.

بدین ترتیب تجســس هاى پلیسى براى دستگیرى 
این سارق جوان کلید زده شــد و مأموران با اقدامات 
فنى و پلیسى خیلى زود موفق شدند مخفیگاه سارق 
را که «مهدى» 28 ساله است در منطقه سده آبادان 

شناسایى کنند.
همین کافى بود تا روز پنج شــنبه 23 فروردین ماه 
مأموران در عملیاتى غافلگیرانه ســارق جوان را در 
مخفیگاهش دســتگیر کنند و پول هاى سرقتى نیز 

داخل یک چمدان به دست آمد.
دزد جوان که راهى جز اعتراف نداشــت به مأموران 
گفت: «غروب همان شب سرقت به پشت بام پاساژ 
رفته بودم و پس از مصرف مواد مخدر از هوش رفتم. 
وقتى به هوش آمدم ســاعت 3 بامداد بود و به دلیل 
مصرف مواد در حالت عادى نبــودم به همین علت 
دست به سرقت زدم و سپس به سراغ کانکس نگهبانى 
رفتم و پس از برداشتن کلید در خروجى موفق به فرار 

شدم.»
سارق سبیلو ادامه داد: «پس از سرقت در تمام وقت 
فکر مى کردم در همه این مدت خــواب بودم و این 

اتفاقات را در خواب دیده ام.»
بنا به این گزارش، متهم براى سیر مراحل قانونى در 
اختیار مقام قضائى قرار گرفته است و تحقیقات براى 
افشاى دیگر جرائم احتمالى این سارق جوان از سوى 

مأموران پلیس آبادان ادامه دارد.

مردى که با شــلیک گلوله، برادرش را به قتل رسانده و 
متوارى شده بود، دستگیر شد.

ساعت 11 شب یک شنبه  26 فروردین ماه سال جارى 
مأمورین کالنتــرى 144 جوادیه تهرانپــارس در حین 
گشــتزنى در خیابان دماوند به یک هیونــدا آزراى که 
موتورش روشن بود در حاشیه خیابان مشکوك شدند و 
با مراجعه به آن براى بررسى موضوع، با جسد راننده  روى 
صندلى روبه رو شدند که از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله 

قرار گرفته و به قتل رسیده بود.
با اعالم خبر وقوع جنایت به پلیس آگاهى و قاضى کشیک 
ویژه قتل دادســراى امور جنایى، کارآگاهان اداره دهم 
ویژه قتل و تیم تشخیص هویت پلیس آگاهى در محل 
کشف جسد حاضر شدند و پس از تشکیل پرونده مقدماتى 
با موضوع «قتل عمـــد» تحقیقات براى شناســایى و 
دستگیرى قاتل در دستور کار آنها قرار گرفت. همزمان با 
شناسایى هویت مقتول 39 ساله که در محدوده تهرانپارس 
داراى مغازه لوازم خانگى اســت، کارآگاهان با بررســى 
تصاویر به دست آمده از دوربین هاى مداربسته محدوده 
کشف جسد موفق به شناسایى برادر مقتول به نام «سعید» 
40 ساله شدند که دقایقى قبل از کشف خودرو از سوى 

مأموران، از ماشین پیاده شده و محل را ترك کرده بود.

با شناســایى تصاویر ســعید از ســوى خانواده مقتول، 
کارآگاهان اطالع پیــدا کردند که این دو بــرادر داراى 
اختالفات شدید مالى با یکدیگر هستند؛ نهایتاً سعید در 
ساعت 10 صبح دیروز دوشنبه و در کمتر از 12 ساعت در 
محل سکونتش دستگیر، سالح کمرى مورد استفاده در 
جنایت از وى کشف و در همان تحقیقات صراحتاً به ارتکاب 
جنایت و قتل برادرش اعتراف کرد. متهم در اظهارات خود 
عنوان داشته اســت که به واسطه اختالف شدید مالى با 
برادرش، از حدود دو ماه پیش اقدام به تهیه سالح کمرى 
کرده و پس از شدت پیدا کردن درگیرى با برادرش، وى را 
به قتل رسانده است. متهم با قرار بازداشت موقت و براى 
انجام تحقیقات تکمیلى در اختیار اداره دهم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفته است.

معاون عملیات سازمان  امداد و نجات هالل احمر گفت: 
با توجه به بارندگى و سرماى شدید در ارتفاعات، عملیات 
جســتجوى پیکر قربانیان سانحه ســقوط هواپیماى 
«آسمان» متوقف و امدادگران به پایین ارتفاعات منتقل 
شده اند در صورت بهبود شرایط جوى تیم هاى امدادى به 

ارتفاعات صعود کرده و عملیات آغاز مى شود.
شاهین فتحى اظهار کرد: کمپ دائم هالل احمر در محل 
سقوط هواپیما برپا شده و جستجو ها همچنان ادامه دارد. 
این در حالى است که بدون وقفه روزانه 20 تا 30 امدادگر 
و کوهنورد مشغول جستجو هســتند. وى افزود: تمامى 
بافت هاى انسانى پیدا شده پس از انتقال از ارتفاع در اختیار 

پزشکى قانونى کهگیلویه و بویراحمد قرار مى گیرد.
فتحى با بیان اینکــه ارتفاع برف در برخــى نقاط به 3 
متر مى رســد خاطرنشــان کرد: امدادگران براى اینکه 

بتوانند به پیکر ها دسترســى پیدا کنند تونل هایى را در 
برف حفر کرده اند. شــعاع پرت شدن الشــه هواپیما و 
پیکر ها به 500 متر مى رسد و بخشــى از الشه هواپیما 
در دهلیز کوه قرار دارد. وى در خصوص گالیه برخى از 
خانواده هاى جانباختگان نسبت به روند جستجوى اجساد 
عنوان کرد: تاکنون چند جلسه با خانواده قربانیان برگزار 
کرده ایم و حتــى نماینده اى از جانب ایــن خانواده ها به 
هالل احمر معرفى شده تا روزانه تمامى اطالعات و روند 
جستجوى اجساد را در اختیار آنها قرار دهد و خانواده هاى 

داغدار در جریان نحوه عملیات  قرار گیرند.
گفتنى است روز 29 بهمن ماه ســال گذشته هواپیماى 
آسمان با 65 سرنشین و خدمه از تهران به سمت یاسوج به 
پرواز درآمد که در ارتفاعات دنا با کوه برخورد کرد و همه 

سرنشینان آن جان باختند.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرســتان اسالم آباد 
غرب از اسیدپاشى به صورت یکى از دانش آموزان این 

شهرستان خبر داد.
جمال الدین برجــى در گفتگو با ایســنا، در خصوص 
اسیدپاشى صورت گرفته در شهرستان اسالم آبادغرب 
در استان کرمانشاه ، اظهار کرد: حدود ساعت 7و30دقیقه 
صبح روز یک شــنبه26 فروردین دانش آموز کالس 
ششم(11ساله)، در مسیر مدرسه و قبل از وارد شدن به 
مدرسه از سوى دو پسر 15 و 20 ساله مورد اسیدپاشى 
قرار گرفت. وى با بیان اینکــه این دانش آموز از ناحیه 
صورت و سینه دچار سوختگى شده، افزود: این دانش 
آموز ابتدا به بیمارستان اسالم آباد غرب منتقل و به دلیل 
شدت جراحات به بیمارستان امام خمینى(ره) کرمانشاه 

منتقل شد.
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان اسالم آباد غرب 
با بیان اینکه این اسیدپاشى خارج از محیط مدرسه اتفاق 
افتاده است، گفت: بنا به گفته مسئوالن نیروى انتظامى 
یکى از این دو نفر(افراد اسیدپاش) دستگیر شده است و 
تالش براى دستگیرى فرد دیگر ادامه دارد. وى یادآور 
شد: هنوز دلیل اسیدپاشى رخ داده مشخص نشده است.

افراد ناشــناس با شــلیک گلوله جان یــک مرد میانســال را در 
کوچصفهان گرفتند.

یک شنبه شب مردى حدوداً 50 ساله به هویت «ح. الف» در یکى 
از محله هاى بخش کوچصفهان رشت به ضرب گلوله اى از ناحیه 

سینه، توسط افراد ناشناس به قتل رسید.
از همان دقایق اولیه مأموران پلیس آگاهى در صحنه حاضر شدند 
و با هماهنگى مقام قضائى، بررسى همه جانبه براى کشف انگیزه و 

شناسایى قاتل در دستور کار پلیس قرار گرفت.
پیگیرى هاى همه جانبه توســط کارآگا  هان پلیــس آگاهى براى 

شناسایى قاتل و علت و انگیزه قتل ادامه دارد.

یک خودروى ِفرارى عصر یک شنبه در منطقه اى در شمال اتریش بر اثر تصادف و اصابت به درخت به دو نیم شد و دو 
سرنشین آن در دم جان باختند.

رسانه هاى اتریش گزارش دادند که این سانحه در منطقه «فورناخ» در ایالت «اتریش علیا» در شمال این کشور روى داده 
و راننده 59 ساله خودرو و همسر 58 ساله او در دم جان باختند. پلیس اتریش 
اعالم کرده که علت سانحه هنوز مشخص نیست و در دست 
بررسى قرار دارد. قربانیان این سانحه ساکنان محلى 
بودند. حوادث و سوانح جاده ایى در کشورهاى 
پیشرفته و توسعه یافته اروپایى هر از گاهى 
روى مى دهد و تلفاتى نیز بر جا مى گذارد، 
اما خودروى فرارى دو نیم شده در اتریش 

رویدادى کم سابقه به شمار مى رود.

تابلو بازى در آبادان بخاطر یک چمدان پر از اسکناس

سبیل سارق، سرقت میلیونى را لو داد!

 پس از مصرف مواد 
مخدر از هوش رفتم. 
وقتى به هوش آمدم 
ساعت 3 بامداد بود و 
به دلیل مصرف مواد 
در حالت عادى نبودم 

به همین علت دست به 
سرقت زدم

دانش آموز 11 ساله 
قربانى اسیدپاشى شد

عملیات جستجوى پیکر جانباختگان «آسمان» متوقف شد

مرد 50 ساله
دو نیم شدن «فِرارى» و مرگ زوج سالمند با گلوله به قتل رسید

پسرى که بى رحمانه و با بى اعتنایى به گریه هاى مادرش او را 
هدف گلوله قرار داده بود دستگیر شد.

فرمانده انتظامى شهرستان دشتستان گفت: در روز یک شنبه 
26 فروردین ماه سال جارى در پى وقوع یک فقره تیراندازى در 
شهر «دالکى» زنى مصدوم و براى مداوا به بیمارستان شهید 

گنجى برازجان منتقل شد.
سرهنگ سید جواد رضوى اظهار کرد: با حضور به موقع مأموران 
کالنترى دالکى تحقیقات و بررســى هاى دقیق پلیسى براى 
شناسایى و دســتگیرى عامل یا عاملین تیراندازى آغاز شد. 
وى افزود: در نتیجه تحقیقات واقدامات پلیســى انجام شده 
مشخص شد که فردى با یک قبضه اسلحه کلت کمرى اقدام به 
شلیک تیر به سمت مادر خود کرده و از محل متوارى شده است.

سرهنگ رضوى  گفت: با مشخص شدن هویت متهم مأموران 

انتظامى در کمترین 
زمان ممکن عامل 
را  تیرانــدازى 

دستگیر کردند و یک قبضه 
ســالح کمرى به کار رفته در 

تیراندازى از وى کشف شد. این 
مقام انتظامى بیان کــرد: متهم در 

بازجویى ها و تحقیقات به عمل آمده به 
بزه انتسابى اعتراف و علت و انگیزه خود 

را اختالفات خانوادگى عنوان کرد که 
دراین راستا پس از تشکیل پرونده 
و تکمیل تحقیقات تحویل مرجع 

قضائى شد.

یک هواپیماى خطــوط داخلى چین روز یک شــنبه 
پس از آنکه یکى از سرنشــینان هواپیما قصد داشت 
با اســتفاده از کاغذ و خــودکار آن را برباید مجبور 
به فرود اضطــرارى شــد و هواپیماربا نیــز ناکام 

ماند.
به گزارش ایرنا، پرواز شرکت «سى آ» چین روز یک 
شنبه از شهر «چانگشــا» در مرکز این کشور به قصد 
پکن در شمال کشور در حرکت بود که یک فرد قصد 
ربودن آن را داشــت. جزئیات زیــادى از اینکه این 
فرد چطور مى خواسته اســت این هواپیما را برباید 
منتشر نشده اســت اما گزارش هایى وجود دارد که 
نشان مى دهد او با مقدارى قلم و خودکار و ابزارهاى 

ساده قصد چنین اقدامى داشــته است و براى همین 
ایــن هواپیما مجبور بــه فرود اضطرارى در شــهر 
«جینگجو» در اســتان «خه نن» در مرکز کشور شده 

است. 
خبرگزارى «شــینهوا» نیز گزارش کــرده این فرد 
مى خواسته است با قلم و خودکار هواپیما را بدزدد اما 
مشخص نیست به چه علتى قصد چنین کارى داشته 
اســت. گزارش رســانه هاى چینى حاکى است که 
مأموران ســازمان هواپیمایى و بخش هاى امنیتى در 
حال بررسى این موضوع و علت این حادثه هستند. به 
هیچ یک از مسافران این هواپیما در جریان این واقعه 

آسیبى نرسیده است.

شلیک گلوله پسر به مادر گریان  هواپیماربایى با کاغذ و خودکار!

به علت شرایط بد جوى

راز قتل راننده آزرا فاش شد 
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موال على (ع)آنگونه که سرکشان و متکبراِن دنیا بهره مند بودند.

فرهاد سلیمى- شهردار فوالدشهر فرهاد سلیمى- شهردار فوالدشهر 

لطفى میان جایى- شهردار دهاقانلطفى میان جایى- شهردار دهاقان

نوبت  اول

 نوبت اول

شهردارى فوالدشهر در نظر دارد عملیات زیرسازى و آسفالت و 
ترمیم ترانشه ها و جدول گذارى و پیاده روسازى محله سى 3 شهر 
فوالدشهر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید، داوطلبان مى توانند جهت آگاهى از شرایط و دریافت 
اسناد مناقصه حداکثر تا روز شنبه مورخ 97/02/15 به واحد امور 

قراردادهاى شهردارى مراجعه نمایند.

شهردارى دهاقان در نظر دارد براساس اعتبارات اســتانى سال 96 انجام عملیات احداث کانال 
دفع آب هاى سطحى حاشیه معابر سطح شهر را با اعتبار 2/285 میلیون ریال از محل اسناد خزانه 
اسالمى از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت 
شرکت در آگهى مذکور و کسب اطالعات بیشتر و دریافت برگ مناقصه به واحد امور مالى شهردارى 
مراجعه و یا از طریق سایت شهردارى، پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 
مورخ 97/02/10 به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار است. ضمناً هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد. 
شماره تلفن هاى تماس: 4- 53338201- 031 

آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه عمومى

آگهى مناقصه (مرحله اول)آگهى مناقصه (مرحله اول)

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

چاپ دوم

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

سدهى مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 33511224

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

جواد نصرى- شهردار فالورجانجواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت اول

شهردارى فالورجان به استناد مصوبه شماره 5/782 مورخ 96/12/09 شوراى محترم اسالمى شهر فالورجان در نظر 
دارد زمین واقع در فالورجان- بلوار طالقانى- مقابل ساختمان شهردارى محل توقف سابق تاکسى هاى خطوط شهرى 
به متراژ تقریبى 1100 مترمربع را طبق شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسى جهت پارکینگ عمومى به متقاضیان 

واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یکسال شمسى واگذار نماید.
قیمت پایه مزایده:

الف) قیمت پایه اجاره زمین روبروى ساختمان شهردارى براساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 10/500/000 ریال 
مى باشد.

ب) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پ یشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/02/13 
به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.

ج) پیشنهادهاى واصله رأس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 97/02/15 در شهردارى قرائت و سپس برنده مشخص 
خواهد شد.

د) کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهردارى، ارزش افزوده، چاپ آگهى و... به عهده برنده مزایده مى باشد.
و) شهردارى (کمیسیون) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید. 

آگهى مزایدهآگهى مزایده

اداره کل حفاظت محیط زیستاداره کل حفاظت محیط زیست

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به نشانى اصفهان میدان الله کدپستى 97543- 81989 با شماره تماس 3- 35602421 در نظر دارد پروژه 
"ساخت و تکمیل محیط بانى و سایر ساختمان ها و مستحدثات (جان پناه کهیاز، جانه پناه افوس، محیط بانى انارك، قرنطینه وحوش، ایستگاه سنجش آلودگى 
هوا، محیط بانى قمصر، ایستگاه پایش شاهین شهر، ایستگاه پایش آران و بیدگل و محیط بانى ابیانه) متعلق به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
در سطح استان". از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان 
درخواست مى گردد ضمن مطالعه دقیق شرایط مناقصه و بررسى کامل موارد مورد مناقصه  و بازدید از محل اجراى پروژه و برآورد حجم کار، آمادگى و مبلغ 
پیشنهادى شرکت را جهت تأمین مصالح و تجهیزات و اجراى پروژه مندرج در اسناد مناقصه، اعالم نماید. الزم به ذکر مى باشد اعتبار از محل اسناد خزانه 
اسالمى طرح تملک دارایى هاى سرمایه اى به تاریخ سررسیدهاى 97/05/08 و 98/04/11 و 98/08/20 مى باشد و کلیه مراحل برگزارى مناقصه، از دریافت 
 www.setadiran.ir اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس

انجام خواهد شد. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه، به تاریخ 97/01/28 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: تا ساعت 14 روز شنبه تاریخ 97/02/08

مهلت زمانى تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 13 روز پنج شنبه تاریخ 97/02/20 
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 97/02/22

تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 280/126/626 (دویست و هشتاد میلیون و یکصد و بیست و شش هزار و ششصد و بیست و شش) 
ریال است، که به یکى از صورت هاى زیر مى باشد:

الف. ضمانتنامه بانکى شرکت در مناقصه به نفع کارفرما با اعتبار 2 (دو) ماه.
ب. واریز وجه نقدى به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل حفاظت محیط زیست جارى سیبا 2170600208007 نزد بانک ملى شعبه اصفهان به نام اداره کل 

حفاظت محیط زیست اصفهان. 

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى پروژهآگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى پروژه
”  احداث، اجرا و تکمیل عملیات هاى ساختمانى مربوط به اداره کل ”  احداث، اجرا و تکمیل عملیات هاى ساختمانى مربوط به اداره کل 

حفاظت محیط زیست استان اصفهان در سطح استان“حفاظت محیط زیست استان اصفهان در سطح استان“

م الف: 163467 روابط عمومى شهردارى مشکات روابط عمومى شهردارى مشکات 

شهردارى مشکات طى مصوبه شوراى اسالمى به شــماره 19- 97/5/ش مورخ 97/01/05 
در نظر دارد عملیات آماده سازى منطقه نمونه گردشگرى شامل: (زیرسازى، جدولگذارى، 
دیواره سازى رودخانه و اجراى آســفالت) واقع در ضلع غربى شهر مشکات حاشیه اتوبان 
کاشان- قم را طى تشریفات مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه 
شرکت هاى واجد شرایط و داراى رتبه 5 دعوت مى شود با در دست داشتن اصل فیش بانکى به 
مبلغ 200/000 ریال به شماره حساب 1628071434 بانک تجارت شعبه مشکات جهت دریافت 
اسناد مناقصه به دبیرخانه شهردارى مشکات مراجعه نمایند. مدت قبول پیشنهادها از تاریخ 

آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
ضمناً هزینه آگهى بر عهده برنده مى باشد.

الزم به ذکر است پرداخت از طریق اسناد خزانه و اوراق مشارکت خواهد بود.
تلفن تماس: 55683737- 031

آگهى مناقصهآگهى مناقصه نوبت اول

شرکت  آب و فاضالب استان اصفهانشرکت  آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه عمومىنوبت اول

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

1/540/000/000اسناد خزانه اسالمىخرید لوله چدنى خط انتقال آب کالس C 40 در اقطار 150، 200 و 20250- 1- 97

350/000/000جارىخرید 50 تن پلى الکترولیت کاتیونى به منظور آبگیرى لجن تصفیه  خانه هاى فاضالب شمال و جنوب21- 1- 97

245/000/000اوراق مشارکتخرید و اجرا دیوار پیش ساخته بتنى اطراف تصفیه خانه فاضالب گلپایگان23- 1- 97

228/000/000جارىمزایده اجاره کارخانه ساخت لوله بتنى با هدف تولید منهول، لوله و قطعات بتنى پیش ساخته10/2- 1- 97

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/02/08
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/02/09

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031
(داخلى 388)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید را مطابق جدول زیر از فروشندگان 
ذیصالح انجام دهد. همچنین از طریق مزایده مورد زیر مطابق جدول ذیل اجاره داده مى شود.

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/01/28

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.

?
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نصب 83 کنتور حجمى بر 
روى چاه هاى آب آران

83 دسـتگاه کنتـور حجمـى بـر روى چاه هـاى آب 
کشاورزى شهرستان آران و بیدگل نصب شد.

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان آران و بیدگل گفت: 
این تعداد دسـتگاه کنتور حجمى، از ابتداى پارسال تا 
فروردین امسال با شـش میلیارد ریال هزینه بر روى 

چاه هاى آب کشاورزى نصب شده است. 
حسین فتاحى با اشاره به اینکه آران و بیدگل 240 چاه 
مجاز برداشت آب کشاورزى دارد، افزود: قرار است تا 
پایان خـرداد امسـال 157 حلقه چاه دیگر به سـامانه 

کنتور هاى حجمى مجهز شوند.

برگزارى اولین جلسه ستاد 
بزرگداشت هفته کارگر

 اولین جلسـه سـتاد بزرگداشـت هفته کارگر اسـتان 
اصفهان در سال 97برگزارشد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى در این جلسـه با 
اشـاره به اهمیت برگزارى هر چه باشـکوه تر مراسم 
هفته کارگر گفت: جشـنواره امتنان ازکارگران نمونه 
سـال 97 را با محوریـت حمایـت ازکاالى ایرانى، به 
منظور افزایش نشاط و امید در جامعه کارگرى برگزار 

خواهیم کرد.
محسـن نیرومنـد در ادامه با اشـاره به دسـتورالعمل 
توصیه اى وزارت تعاون بـراى برنامه هاى فرهنگى 
سـال جارى افزود: امسـال برنامه هـاى جدیدى در 
دسـتور کار کمیتـه کارگـرى و کارآفرینى قـرار دارد 
که از جمله مى توان به دیدار جامعه کارگرى و سـتاد 
بزرگداشت هفته کارگر با شـهردار و اعضاى شوراى 

شهر و مجمع نمایندگان استان اشاره کرد.
وى همچنین گفت: در جشـنواره امتنان سال جارى 
از کارگـران نمونه،گـروه کارهاى نمونـه، واحدهاى 
نمونه، برگزیدگان مسـابقات قرآن، مسـئوالن خانه 
هاى بهداشـت، کارشناسـان طرح کاج، برگزیدگان 
شعر و عکس کارگرى، مدیران برگزیده تولید کننده 

محصوالت ایرانى تجلیل خواهد شد.

بهره بردارى از چندین طرح 
آموزشى تا مهر امسال

نماینده مردم شاهین شـهر، میمه و برخوار درمجلس 
شـوراى اسـالمى گفت: اداره کل نوسـازى مدارس 
استان اصفهان، چندین طرح آموزشى تا مهر امسال 
در شهرسـتان هاى شاهین شـهر و میمـه و برخـوار 

بهره بردارى و تجهیزمى کند.
حسـینعلى حاجى دلیگانى اظهار داشـت: با موافقت 
مدیرکل نوسازى مدارس استان اصفهان، مدرسه هاى 
خیرسـاز على آباد مالعلى، عمـاد و تمـدن خورزوق 
و کـودکان اسـالم دلیگان بـا اختصاص اعتبـارات و 

کمک هاى خیران به بهره بردارى خواهند رسید.
وى افزود: طرح هاى آموزشى بنیاد برکت در شهرهاى 
وزوان، میمه، حبیب آباد و فیروزآباد، پس از تخصیص 
32 میلیارد ریال اعتبـار این بنیاد، پیش از آغاز سـال 

تحصیلى ساخته خواهند شد.
حاجى دلیگانى ادامه داد: اداره کل نوسـازى مدارس، 
پس  از آنکه بنیاد علوى، اعتبار الزم را اختصاص دهد، 
مدرسه شـهید ردانى پور شاهین شهر سـاخته خواهد

شد. 

کاربردى شدن هنر 
«پاپیه ماشه» در نصف جهان

استاد هنرمند اصفهانى با طراحى و ساخت قاب تلفن 
همراه و اسـتفاده از هنر «پاپیه ماشـه»، نخستین بار 

موفق به کاربردى کردن این هنر در اصفهان شد.
َرمین ساَرنج، اسـتاد هنر پاپیه ماشه گفت: پاپیه ماشه 
هنر تلفیق خمیر کاغذ، کاغذ، مقوا و چسـب است که 

اوج شکل گیرى اش در دوران صفویه است. 
وى ادامه داد: در این قاب گوشى، طرح هاى تاریخى 
و سـنتى همچون گل و مـرغ و مینیاتور بـر روى آن 

نقاشى شده است. 
ساَرنج که یکى از دو استاد هنرمند فعال در هنر پاپیه 
ماشه استان اصفهان اسـت، تاکنون موفق به کسب 
شش نشان ملى کیفیت و اجراى طرح هاى پاپیه ماشه 

در کشور شده است.

خبر

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى با 
بیان اینکه با قیمتگذارى دســتورى مخالف هستم، گفت: 
معتقدم هر چقدر دولت خود را در این عرصه کمتر دخیل کند 
و کنار بیاید، هم به نفع تولیدکننده و هم مصرف کننده است.

حسینعلى حاجى دلیگانى با اشاره به مصوبه و قیمتگذارى 
کاال که یکى از دغدغه هاى تولیدکنندگان است، اظهار کرد: 
مجموعاً نوع قیمتگذارى کاال و خدمات را مى توان به ســه 
دسته تقسیم کرد. وى افزود: یک نوع از قیمتگذارى ها راجع 
به کاالهاى انحصارى است مانند نفت و فرآورده هاى آن، 
که در حال حاضر شوراى اقتصاد به نوعى آنها را نرخ گذارى 
مى کند، در حالى کــه باید مجموعه هایــى تحت عنوان 

تنظیم گر راه اندازى شود که در این راستا، دولت موظف به 
انجام آن بوده است. این عضو کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس شوراى اسالمى تصریح کرد: در اصالح قانونى که 
در چند روز آینده در صحن مجلس مطرح مى شــود، دولت 
را موظف مى کنیم تا ظرف ســه  ماه اساس نامه آن را تهیه 
کند. وى با بیان اینکه بخش دیگــرى از کاالها و خدمات 
در بخش خصوصى است، گفت: این موارد به نوعى توسط 
تولیدکنندگان نرخ گذارى مى شــود، اما بــراى حمایت از 
مصرف کنندگان، سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید در 
این راستا دقت داشته باشد که از آن طرف اجحافى به مصرف 

کنندگان و مردم صورت نگیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان گفت: 
228 پرونده شکار و صید غیر مجاز، سال گذشته در این 

استان تشکیل و394 متخلف دستگیر شدند.
رحمان دانیالى اظهار داشت: ازمتخلفان شکار در استان 
اصفهان سال گذشته 133 قبضه سالح مجاز، 51 قبضه 

سالح غیرمجاز و یک قبضه سالح جنگى کشف شد. 
وى همچنین گفت: 398 قطعه پرنده اعم از شــکارى 
و غیرشکارى و 182 قطعه انواع ماهى سال گذشته در 

استان اصفهان کشف و ضبط شد.
وى گفت: همچنین هشــت خزنــده، 26 پرنده و چهار 
رأس آهوى زنده دراین اســتان، کشف و به مکان امن 

منتقل شد. 
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار 
کرد: 213 پستاندار و پرنده نیز که به صورت غیر مجاز 
نگهدارى و خرید و فروش مى شــدند، کشف و ضبط 

شدند. 
دانیالى با اشاره به آتش ســوزى هاى صورت گرفته در 
مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیســت گفت: 
ده فقره آتش سوزى در مناطق تحت مدیریت حفاظت 
محیط زیست استان توســط محیط بانان و همکارى 
مردم محلى و اداره منابع طبیعى شهرستان ها خاموش 

شد.

تشکیل 228پرونده 
شکار غیرمجاز در اصفهان

دولت در عرصه قیمتگذارى 
دستورى دخیل نشود

ساسان اکبرزاده
«امروز حجم آب سد زاینده رود 156 میلیون مترمکعب 
است که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته، به یک 
چهارم رسیده است. این در حالى است که میزان ورودى 
آب در 26 فروردین سال جارى، 35/5 مترمکعب در ثانیه 
و خروجى آب 12 مترمکعب بــر ثانیه بوده که به مصرف 

شرب مى رسد.»
مدیر سد و نیروگاه زاینده رود اصفهان در جمع خبرنگاران 
فعال در حوزه آب که به دعوت آب منطقه اى اصفهان و 
همکارى خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان در 
تور یک روزه بازدید از سد زاینده رود اصفهان شرکت کرده 
بودند این مطلب را اعالم کرد و گفت: مطالعات تأسیسات 
سد زاینده رود در ســال 1342 آغاز و عملیات ساخت آن 
در سال 1346 شــروع شد و این ســد در سال 1349 به 

بهره بردارى رسید.
محمود چیتیــان اظهار کرد: ســد زاینــده رود در 110 
کیلومترى جنوب غربى اصفهــان در محدوده چادگان 
قرار دارد و حجم آن یک میلیارد و 450 میلیون مترمکعب 
است. وى خاطرنشان کرد: میزان آب ذخیره شده پشت 
سد زاینده رود سال گذشته در چنین روزى، 335 میلیون 
مترمکعب بود که در سال جارى به 156 میلیون مترمکعب 

رسیده است.
مدیر سد و نیروگاه زاینده رود اصفهان به تحلیل آمارى در 
این راستا اشاره کرد و گفت: براساس تحلیل هاى آمارى، 
در حالت نرمال نســبت به متوســط بلندمدت باید 885 
میلیون مترمکعب آب در پشت سد وجود داشته باشد اما 
کاهش بارش ها موجب شده تا امروز ذخیره آب در پشت 
سد زاینده رود به 156 میلیون مترمکعب برسد. به طورى 
که از ابتداى ســال آبى جارى تاکنون، تنها 512 میلیمتر 
بارش در منطقه کوهرنگ داشــتیم. در حالى که در سال 
گذشته میزان بارش در این منطقه که از شاخص هاست 

1189 میلیمتر بود.
چیتیان اضافه کرد: از ابتداى آذرماه ســال گذشته بر اثر 
کمبود آب نیروگاه زاینده رود از مدار خارج شد و امروز آب 
از دریچه تحتانى ســد خارج مى شود و این خروجى فقط 

براى مصرف شرب مورد استفاده قرار مى گیرد.
وى گفت: در صورت فعال شدن نیروگاه، حدود 40 مگاوات 
در ساعت برق تولید مى شود که مورد استفاده قرار گرفته 
و از افت ولتاژ در شهرهاى همجوار جلوگیرى خواهد شد.

مدیر ســد و نیروگاه زاینده رود اصفهان بــا بیان اینکه 
خوشبختانه با توجه به حساسیت ها، الیه هاى دریاچه در 
ابعاد مختلف تحلیل و رصد مى شود، گفت: از ابتداى زمان 
بهره بردارى از ســد زاینده رود تاکنون، به صورت مداوم 
سد کنترل پایدارى مى شــود و از استحکام بسیار خوبى 

برخوردار است.

چیتیان افزود: سالم بودن آب ســد زاینده رود با توجه به 
اینکه میزان آلودگى ها توســط دســتگاه هاى متولى و 
مرتبط و تجهیزات انجام مى شود محرز بوده و خوشبختانه 
تاکنون گزارشــى از آلودگى آب مخزن و آب ورودى و 

خروجى نداشتیم.
وى به تبخیر آب ذخیره شــده ســالیانه در پشــت سد 
زاینده رود اشاره کرد و گفت: ســالیانه 25 تا 28 میلیون 
مترمکعب تبخیر آب ناشى از باد و نور خورشیدى در پشت 
ســد زاینده رود صورت مى گیرد که ما اجراى طرح هایى 
چون جلوگیرى از تبخیر آب توسط پانل هاى خورشیدى را 

مدنظر داشته ایم که براى تولید هر مگاوات برق از طریق 
پانل هاى خورشیدى شش میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیر ســد و نیــروگاه زاینده رود اصفهــان درخصوص 
احتمال جیره بندى آب هم گفت: همکاران در شــرکت 
آب و فاضالب با توجه به شــرایط ســعى مى کنند وارد 
مسئله جیره بندى آب نشوند و مهمترین کار در این راستا 
فرهنگسازى در زمینه استفاده از آب، صرفه جویى مناسب، 

جلوگیرى از هدررفت آب و مدیریت آب است.
چیتیان با بیان اینکه تصمیم گیرى براى آب براى منابع 
و مصارف در شورایعالى آب صورت مى گیرد گفت: امروز 

فقط آب براى شرب مدنظر است و شرکت آب و فاضالب 
که متولى توزیع اســت با کاهش و کنترل فشار و حفظ 
شــبکه آب، شــرایط را مدیریت مى کند. از سوى دیگر 
مردم بیش از گذشته باید با استفاده بهینه و صرفه جویى 
در مصرف آب، ما را یارى دهند تا بتوانیم به خوبى از این 

مشکالت آبى عبور کنیم. 
مدیر سد و نیروگاه زاینده رود اصفهان افزود:  امسال براى 
اولین بار بازدید از تاج سد براى مردم در ایام تعطیالت آزاد 
بود تا بیش از پیش از کمبود آب اطالع یافته و هوشــیار 

باشند.

در تور بازدید اصحاب رسانه از سد زاینده رود عنوان شد

خروج آب از سد، فقط براى شرب

 براساس تحلیل هاى 
آمارى، در حالت نرمال 

نسبت به متوسط 
بلندمدت باید 885 

میلیون مترمکعب آب 
در پشت سد وجود 

داشته باشد اما کاهش 
بارش ها موجب شده 

تا امروز ذخیره آب در 
پشت سد زاینده رود به 
156 میلیون مترمکعب 

برسد

رئیس اتحادیه صنف ساندویچ فروشان و پیتزا فروشان 
اســتان اصفهان گفــت: فعالیت واحدهاى فروشــنده 
پیتزاى شــش هزارتومانــى دیگر با صرفــه اقتصادى 
همراه نیســت و اکثر این واحدها در حال تعطیل شدن 

هستند.
مصطفى موســوى در رابطه با وضعیت صنــف پیتزا و 
ســاندویچ فروشــان در ایام نوروز اظهار کرد: امســال 

گردشگران اصفهان 
نســبت به سال هاى 
قبل کاهش داشــت 
و این امر بــر میزان 
مســافران  مراجعه 
به پیتزا و ســاندویچ 
فروشــى ها تأثیــر 

داشت.
از  افــزود:  وى 
فــروش  رو  ایــن 

اصناف فروشــنده پیتزا و ســاندویچ مثل ســال هاى 
قبل نبــود و شــاهد کاهش فــروش در ایــن مغازه ها 

بودیم.
رئیــس اتحادیه صنــف ســاندویچ فروشــان و پیتزا 
فروشــان اســتان اصفهان همچنین تصریــح کرد: با 
این حــال در صنف پیتزا و ســاندویچ مشــکل خاصى 
وجــود نــدارد و اصنــاف مذکــور در حــال فعالیت 

هستند.
موســوى در خصوص فروش پیتزاهاى ارزان موسوم به 
شش هزار تومانى و نحوه نظارت بر این صنوف نیز متذکر 

شــد: تعداد این واحدها خیلى کم شده، اما هنوز برخى از 
آنها در سطح شهر فعال هستند که اداره بهداشت، آنها را 
به طور مستمر کنترل مى کند و با اطالع رسانى هایى که 
صورت گرفت، مردم نیز استقبالى از این نوع مواد غذایى

 نمى کنند.
وى ادامــه داد: به دالیلى کــه ذکر شــد، فعالیت این 
واحدها دیگر بــا صرفه اقتصادى همراه نیســت و اکثر 
این واحدهــا در حال 
تعطیل شدن هست. 
رئیس اتحادیه صنف 
ســاندویچ فروشــان 
و پیتــزا فروشــان 
اســتان اصفهان در 
رابطه بــا قیمتگذارى 
محصوالت فست فود 
نیز اعالم کرد: نظارت 
بر رعایت قیمت ها با 
اتحادیه است اما قیمتگذارى از سوى واحدها و بر اساس 

کیفیت انجام مى شود.
موسوى اظهار داشــت: تفاوت قیمتى که در سطح شهر 
نیز مشاهده مى شود به دلیل تفاوت در کیفیت مواد اولیه 

و پخت غذاست. 
وى یادآور شــد: کّمیت نیز عامل مهمى در تعیین قیمت 
اســت و براى مثال، همبرگــر از 60 گرم تــا 170 گرم 
در بازار وجود دارد و بســته به نوع ترکیبــى که در این 
همبرگر وجــود دارد، قیمــت آن نیز متفــاوت خواهد

 بود.

رئیس صنف پیتزا و ساندویچ فروشان استان اصفهان؛ 

از رونق افتادن پیتزاهاى 6000 تومانى

پرونده آب اصفهان به شوراى امنیت رسید

رئیس شبکه بهداشــت و درمان شهرضا گفت: بزرگ 
ترین بیمارستان تخصصى جنوب استان، در نیمه نخست یا 
اوایل نیمه دوم امسال، در شهرضا به بهره بردارى مى رسد.

حجت ا... تنهایــى اظهار کرد: تا پایان خردادماه امســال، 
عملیــات ساختمان ســازى یــال جدیــد بیمارســتان 
امیرالمؤمنین(ع) شهرضا به اتمام مى رسد. وى با بیان اینکه 
یال جدید بیمارستان شــهرضا تا پایان نیمه اول یا اوایل 

نیمه دوم امســال به بهره بردارى مى رسد، تصریح کرد: با 
راه اندازى این مرکز، بزرگ ترین بیمارســتان تخصصى 
جنوب استان، راه اندازى خواهد شد. رئیس شبکه بهداشت 
و درمان شهرضا با بیان اینکه این شهرستان در ارائه خدمات 

بهداشتى در منطقه پیشتاز بوده اســت، اظهار داشت: 
اجراى موفق طرح ایراپن در این شهرستان که زمینه ثبت 
نام ایران را در زمره 10 کشــور برتر جهان در ارائه خدمات 
بهداشــتى فراهم کرد، نمونه اى از این دستاوردهاســت.

تنهایى ادامه داد: همه شــاخص هاى سالمت در شهرضا 
باالتر از میانگین کشورى است، بنابراین ضرورت دارد از 

حوزه بهداشت و درمان این شهرستان حمایت ویژه شود. 

افتتاح بزرگ ترین بیمارستان 
تخصصى جنوب استان 

مستند «درباره فروشنده» در گروه سینمایى هنر و 
تجربه اصفهان اکران شد.

این مستند، درباره فیلم «فروشنده»، ساخته اصغر 
فرهادى است و روایتى مســتند از شکل گیرى 
ایده و فیلمنامه تا آخرین مراحل ســاخت فیلم 
«فروشنده»، هفتمین ساخته اصغر فرهادى است.
«درباره فروشنده» بر اساس تصاویر پشت صحنه 
فیلم، همــراه با صحبت هاى اصغــر فرهادى و 

منتقدان بین المللى سینما روایت مى شود.
در این مســتند، در کنار بررســى روند ساخت 
فیلم «فروشــنده» با مرور تصاویر پشت صحنه 
و تمرین هــاى پیــش از آغــاز فیلمبــردارى، 
مصاحبه هایى با «میشل سیمان» سردبیر مجله 
«پوزتیف»، «گادفرى چشایر» رئیس سابق حلقه 
منتقدان نیویورك، هوشــنگ گلمکانى سردبیر 
ماهنامه «فیلم»، «پیتر بردشــاو» منتقد ارشد 
روزنامه «گاردین»، «فیلیپ رویر» منتقد مجله 
«پوزتیف»، مهرزاد دانش منتقد ماهنامه «فیلم» 
و «فابیــو فرزتتى» منتقد روزنامه «مســاجر»و 
درباره «فروشنده» انجام شده است. محل نمایش 
فیلم هاى گروه سینمایى هنر و تجربه در اصفهان، 
سالن سوره واقع در خیابان آمادگاه است که هر روز 
در سانس هاى 15، 17، 19 و   فیلم هاى این گروه 

سینمایى در آن اکران مى شود.

آغاز اکران
«درباره فروشنده» 

در اصفهان

نماینده مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
دیروز جلسه بحران آب در شوراى امنیت وزارت کشور با 
حضور وزیر کشــور، نماینده وزارت نیرو و رئیس مجمع 

نمایندگان استان اصفهان تشکیل شد.
محمدجــواد ابطحى در خصوص وضعیــت بحرانى آب 
اصفهان اظهار کرد: این جلســه فقط مختص به استان 
اصفهان نبود و بحران آب در سراسر کشور بررسى شد، اما 

یکى از محورهاى جلسه، بحران کم آبى در اصفهان بود.
وى با بیان اینکه در تهران بارندگى هاى خوبى داشتیم که 
به احتمال قوى پایتخت را از بحران خارج مى کند، افزود: در 
استان اصفهان در برخى نقاط بارندگى هاى خوبى داشتیم و 
شهرستان هاى داران و کاشان وضعیت بهترى پیدا کردند، 

اما دیگر نقاط استان وضعیت مناسبى ندارند. 
نماینده مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
براى تأمین آب شرب استان اصفهان، نمایندگان استان 
نامه اى را براى رئیس جمهور نوشته اند که یک زمانى را 
ایشــان براى نمایندگان تعیین کنند تا در حضور رئیس 

جمهور مشکالت آب استان بررسى شود.
■■■

ابطحى در پاسخ به این سئوال که راهکار عملى براى برون 

رفت از بحران آب چیست، گفت: مهمترین راهکارى که 
باید در پیش گرفته شود، صرفه جویى در مصرف آب شرب 
و آب صنایع است؛ البته باید از برداشت هاى بى رویه آب و 

پمپاژهاى غیرقانونى در زاینده رود جلوگیرى شود. 
وى ادامه داد: مردم استان هاى یزد و چهارمحال و بختیارى 

نیز باید در مصرف آب صرفه جویى کنند.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراى 
اسالمى گفت: راهکارهاى کوتاه مدت و بلند مدت نیز باید 
در دستور کار قرار بگیرد و اگر این راهکارها از ده سال پیش 

آغاز شده بود، شاید امروز بحران آب را نداشتیم.

بارش هایى که از هفته گذشته استان اصفهان را فرا گرفته 
بود، در بیست و هفتمین روز از فصل بهار هم ادامه پیدا کرد و 
بارش برف بخش هایى از استان اصفهان را سپیدپوش کرد. 
بنابراین گزارش، برف، چهره بهارى فریدونشهر، فریدن، 
بویین میاندشت و داران را زمســتانى کرد و باعث شگفتى 
ساکنان این شهرها شد. همچنین کاهش دماى هوا منجر به 
بارش برف در برخى مناطق کوهستانى، روستاها و ارتفاعات 
شهرستان کاشان شده است. این در حالى است که بیشترین 
بارندگى 24 ساعت منتهى به روز گذشته با 5/8میلیمتردر 
شهرســتان کویرى خورو بیابانک ثبت شــد. بیشــترین

 بارش ها پس از خور و بیابانک در نطنز با 3/8، میمه 3، نایین 
2/6و فریدونشهر با 2 میلیمتر صورت گرفته است.

بررســى نقشــه هاى هواشناســى بیانگر تداوم فعالیت 

سامانه هاى بارشى تا دو روز آینده بر روى استان است. بر این 
اساس، امروز و فردا (دوشنبه و سه شنبه) با تقویت سامانه در 
بیشتر مناطق  استان، رگبار و رعد و برق و در برخى مناطق 
تگرگ و در ارتفاعات غرب و شمال استان اصفهان بارش 
برف پیش بینى مى شود. براساس اعالم اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان، حداقل دماى هوا در بیشتر نقاط این استان 
5 تا 6 درجه کاهش مى یابد. هواشناسى استان اصفهان به 
باغداران مناطق غربى استان توصیه کرده تمهیدات الزم 
را در برابر کاهش دما و ســرمازدگى بهاره درختان شکوفا 

به عمل آورند.
این گزارش حاکى است بارش هاى بهارى در هفته آینده نیز 
ادامه خواهد داشت، اما شدت آنها به اندازه بارش هاى هفته 

جارى نخواهد بود.

بهار اصفهان، زمستانى شد
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مسئول بیمارى هاى واگیردار مراکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: خوشبختانه100 درصد کودکان زیر پنج سال افغانى، 

امسال قطره فلج اطفال دریافت کردند.
رضا فدایى با اشاره به مرحله نخست واکسیناسیون 20 هزار 
کودك زیر پنج سال اتباع خارجه به مدت سه روز اظهار کرد: 
نوبت دوم این طرح نیز 22 تا 24 اردیبهشت ماه سال جاري 

اجرا خواهد شد. 
وى با بیان اینکه تجویز قطره فلــج اطفال در درب منزل 
اتباع خارجه صورت گرفته است، افزود: این اقدام به صورت 
همزمان در تمام کشور انجام شده است و تجویز قطره فلج 
اطفال طى دو نوبت در فروردین و اردیبهشت ماه به دلیل 

اهمیت ریشه کن کردن بیمارى فلج اطفال انجام مى شود.
مسئول بیمارى هاى واگیردار مراکز بهداشت استان اصفهان، 
تصریح کرد: خوشــبختانه بیمارى فلج اطفال در بیشتر 
کشورهاى دنیا ریشه کن شده است و تنها در دو تا سه کشور 
باقى مانده که دو مورد از این کشورها همسایه ایران هستند.

فدایى افزود: کشورهاى افغانســتان و پاکستان از جمله 
کشورهایى هستند که هنوز این بیمارى در آنها ریشه کن 
نشده اســت و تردد زیاد اتباع به ایران، این خطر را فراهم 
مى کند که به دلیل اینکه سیستم بهداشت و واکسیناسیون 
این کشورها به نظم و انضباط بهداشت ایران نیست، این 

بیمارى را منتقل کنند .

تمام کودکان افغانى 
واکسینه شدند

افزایش 268درصدى صدور 
کارت ملى در اردستان 

مدیراداره ثبت احوال شهرسـتان اردسـتان از افزایش 
268 درصـدى صـدور کارت ملـى هوشـمند در سـال 
1396 نسـبت بـه سـال پیـش از آن در این شهرسـتان 

خبر داد.
علیرضا یوسـفى فرد گفت: تعداد 14 هـزار و 767 قطعه 
کارت هوشمند ملى سال 1396 در این شهرستان صادر 
شـد و در مجموع، 24 هزار و 216 قطعه کارت تاکنون به 

شهروندان تحویل شده است.  
وى افزود: 7102 جلد شناسنامه مکانیزه نیز سال گذشته 
صادر شـد که نسـبت به سـال 95 نزدیک به 32 درصد 

افزایش داشت. 

مسابقه کتابخوانى آثار
آیت ا...صافى گلپایگانى

معاون نهـاد نمایندگـى مقام معظـم رهبرى در دانشـگاه 
اصفهـان گفـت: مسـابقه کتابخوانى آثـار آیـت ا...صافى 
گلپایگانى در حاشـیه همایـش گفتمان مهدویـت برگزار 

مى شود.
حجت االسالم احمدرضا مرادى  اظهار کرد: پنجمین 
همایـش گفتمـان مهدویت بـه لحـاظ ظرفیـت ها و 
پتانسیل هاى بسیار باالى گلپایگان، نخستین همایش 
بیـن المللـى گفتمـان مهدویـت در دانشـگاه فنـى و 
مهندسى گلپایگان طى تاریخ هاى 16 و 17 اردیبهشت 

ماه برگزار مى شود.

خبر

ابالغ
شماره درخواست: 9710460359400003 شــماره پرونده: 9609980359401004 شماره 
بایگانى شــعبه: 961034 ابالغ به آقاى عبداله صادقى- آقاى عبداله صادقى  به اتهام خیانت 
در امانت حسب شکایت آقاى جواد یوسفى در پرونده کالسه 961034 ب 15 تحت تعقیب اند 
و ابالغ احضاریه به ایشــان به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت آنان ممکن نگردیده است. 
بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف 
مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 15 بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان 
جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر گردند. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ نشر 
آگهى مطابق قانون اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 836 عباسى- شعبه 15 بازپرسى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /1/368
ابالغ

شماره درخواست: 9710460359400004 شــماره پرونده: 9609980359400964 شماره 
بایگانى شــعبه: 960993 ابالغ به آقاى مجید زلقى-  آقاى مجید زلقى به اتهام سرقت، جعل و 
استفاده از سند مجعول حسب شکایت ریحانه کریمى در پرونده کالسه 960993 ب 15 تحت 
تعقیب اند و ابالغ احضاریه به ایشان به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت آنان ممکن نگردیده 
است. بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبردگان ابالغ تا 
ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 15 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر گردند. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ نشر 
آگهى مطابق قانون اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 835 عباسى- بازپرس شعبه 15 بازپرسى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /1/369
ابالغ تجدیدنظر خواهى

درخصوص پرونده کالســه 93- 773 شــعبه 14 شــوراى حل اختالف اصفهان تجدیدنظر 
خواه مجید رشیدى با وکالت آقاى بزرگمهر به طرفیت افراســیاب ابن على و حمزه بیرجندى 
دادخواست تجدیدنظر خواهى به شــماره ى 93- 195 به شعبه ى 14 تقدیم نموده است؛ لذا با 
توجه به مجهول المکان بودن آدرس خوانده برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب 
در جراید منتشر تا تجدیدنظر خوانده 10 روز پس از نشــر آگهى به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شــده تلقى و پرونده به مراجع 
تجدیدنظر ارسال خواهد شد. م الف: 834 شعبه 14 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)  /1/370
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شماره ابالغنامه: 9710100350400426 شــماره پرونده: 9509980350400634 شماره 
بایگانى شــعبه: 950717 ابالغ دادخواســت و ضمائم تجدیدنظر خواهى به بیزن پور زارع- 
محمدرضا عربیون- صدیقه حسن آذرى- فرحناز حســن پور نجف آبادى- تجدیدنظر خواه 
عباس میرزا آآقائى دادخواست تجدیدنظر خواهى به طرفیت تجدیدنظر خوانده بیزن پورزارع- 
محمدرضا عربیون- صدیقه حسن آذرى- فرحناز حسن پور نجف آبادى نسبت به دادنامه شماره 
1724 در پرونده کالسه 950717 شعبه 4 حقوقى تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346  قانون 
آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم تجدیدنظر خواهى را دریافت و چنانچه پاسخى دارد کتبًا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر 
اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نســبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام 
خواهد شد. اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 308. م الف: 890 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /1/371

ابالغ
شماره ابالغنامه: 9710100358900007 شــماره پرونده: 9609980358900153 شماره 
بایگانى شعبه: 960158 در پرونده کالســه 960158 ب 10 این شعبه آقاى مهدى خیرى به 
اتهام سرقت کارت عابربانک و کالهبردارى اینترنتى تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت 
به مجهول المکان بودن متهم و در اجراى مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور کیفــرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشــار 
این آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در این شــعبه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم 
حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى بعمل خواهد آمد. اصفهان- خیابان شریعتى- حدفاصل 
بیمارستان شریعتى و چهارراه پلیس. م الف: 875 کاظمى- بازپرس شعبه دهم بازپرسى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان اصفهان  (مجتمع 5) /1/372
ابالغ تجدیدنظرخواهى

شماره ابالغنامه: 9710100351200372 شــماره پرونده: 9309980351200594 شماره 
بایگانى شعبه: 930610 ابالغ دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهى به شرکت سامان ساز 
نقش جهان تجدیدنظرخواه شــرکت آرمان بتــن دادخواســت تجدیدنظرخواهى به طرفیت 
تجدیدنظرخوانده ســامان ســاز نقش جهان نســبت به دادنامه شــماره 217-95 تقدیم که 
طبق موضوع مــاده 73 و 346 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهــول المکان بودن 
تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا 
تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهى را دریافت و چنانچه 
پاسخى دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاى مهلت مقرر قانونى 
نسبت به ارسال پرونده به دادگاه  تجدیدنظر اقدام خواهد شــد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 

شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 120.  م الف: 
868 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /1/373

ابالغ
شماره درخواست: 9710460359400002 شــماره پرونده: 9609980359400481 شماره  
بایگانى شــعبه: 960499 ابالغ به آقاى على محمدى- آقاى على محمــدى به اتهام خیانت 
در امانت حسب شــکایت آقاى ناصر عابدینى در پرونده کالسه 960905 ب15 تحت تعقیب 
اند و ابالغ احضاریه به ایشان به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت آنان ممکن نگردیده است. 
بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شــعبه 15 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر گردند. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
نشر آگهى مطابق قانون اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 837 عباسى بازپرس شعبه 15 بازپرسى 

دادسراى عمومى و انقالب اصفهان (مجتمع شماره دو ) /1/375
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100351100143 شــماره پرونده: 9609980351101151 شماره 
بایگانى شعبه: 961291 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مهدى ایزدى فرزند 
اصغر خواهان آقاى بهنام نصیرى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى مهدى ایزدى فرزند اصغر 
به خواسته اعسار از پردا خت محکوم به مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980351101151 شــعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/04/03 ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خیابان 
جى، چهارراه مسجد على، خ شهداى ســتار، مجتمع قضایى شهید بهشتى، واحد 208 . م الف: 

871 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /1/377
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100351100141 شــماره پرونده: 9609980351101345 شماره 
بایگانى شعبه: 961522 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى مجتبى مقیمى 
بلداجى فرزند اسماعیل خواهان اشرف حســینى قهفرخى دادخواستى به طرفیت خوانده خانم 
فاطمه ربیعى، خلیل حسینى، احمد حسینى، زهرا حســینى، مرضیه حسینى، لیال بخشى، الهه 
بخشى، فخرى بخشى، غالمعلى بخشــى، عزتحســینى، مجتبى مقیمى بلداجى به خواسته 
تقسیم ترکه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351101345 
شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/03 
ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دا دگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان خیابان جى چهارراه مسجد على خ 
شه داى ستار، مجتمع قضایى شهید بهشــتى واحد 208. م الف: 878 شعبه 11 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /1/378
مزایده نوبت اول

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 962142 جلسه مزایده 
در روز سه شنبه مورخ 1397/02/25 از ســاعت 09:00 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول 
محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش پالك هاى تجمیع شــده شماره 23، 22 و 24 
تحت پالك پشتى 20924 فرعى از پالك 17970 از 582 اصلى واقع در فوالدشهر- بازار کوثر 
(ضلع جنوب غربى) محل شعبه بانک قوامین- طبق ســند تجمیع شده به مساحت 128/82 
مترمربع داراى انشعابات برق، گاز مجزا و آب مشترك که توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به مبلغ 14/146/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى 
لنجان برگزار نماید طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موئد مزایده از ملک مورد نظر 
دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى 
توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که درصد قیمت کارشــناس  را نقدا پرداخت و در صورت 
برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 85 اجراى احکام مدنى دادگسترى 

لنجان /1/381
مزایده نوبت اول

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 962375 جلسه مزایده 
اى در روز چهارشنبه مورخ 97/02/26 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول محکوم 
به در حق محکوم له و به جهت فروش یک دستگاه باالبر زنجیرى چینى چهار جهته به ظرفیت 
2 تن منصوب بر روى خط قالب گیــرى به مبلغ 15/000/000 ریال 2- یک دســتگاه باالبر 
زنجیرى لیفت کت آلمانى چهار جهته که ظرفیت یک تن منصوب بر روى خط تولید به ارزش 
11/000/000 ریال 3- یک دستگاه باالبر زنجیره اى لیفت کت آلمانى چهار جهته به ظرفیت 
یک تن مونتاژ شده موجود در انبار که جهت راه اندازى نیاز به تعمیر دارد به ارزش 9/000/000 
ریال 4- دو دستگاه یخچال 13 فوت ســفید رنگ مارك هاى جنرال استیل و فیلور مستعمل 
به ارزش 3/650/000 ریال 5- دو دســتگاه یخچال 9 فوت سفیدرنگ مستعمل و کارکرده به 
مبلغ 2/400/000 ریال 6- سه دستگاه فریزر صندوقى قدیمى مستعمل و یک دستگاه یخچال 

ویترینى قدیمى و مســتعمل جمعا به ارزش 5/475/000 ریال 7- یک  عدد اتاقک آلمینیومى 
با ابعاد 2,5*4*6 متر که مى بایســتى مونتاژ گردد به وزن 300 کیلوگرم به قرار هر کیلوگرم 
54/000 ریال به ارزش 3/210/000 ریال که کلیه اقدام فوق مجموعا توسط کارشناس رسمى 
دادگســترى به مبلغ 54/410/000 ریال ارزیابى گردیده اســت. در محل اجراى احکام مدنى 
دادگســترى لنجان برگزار نماید طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از 
اقدام مذکور واقع در شهرك صنعتى فوالد- شرکت ریخته گرى آذرین اصفهان دیدن نموده و 
سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده 
مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه 
مزایده شرکت نمایند که 10 ٪ قیمت کارشناسى  را نقدا پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى 
را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 77  اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /1/384

مزایده نوبت اول
واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 960671 جلسه مزایده 
اى در روز چهارشنبه مورخ 97/02/26 از ســاعت 11 لغایت 12/30 صبح و به منظور وصول 
محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش اقدام مشــروحه ذیل شــامل: 1- یک دستگاه 
کولرگازى اسپلیت سفیدرنگ Hisense مســتعمل به مبلغ 15/000/000 ریال 2- تعداد 
29 عدد کمد جالباســى شش درب فلزى مســتعمل و قدیمى با چهار پایه هاى فلزى زیر کمد 
به مبلغ 12/760/000 ریال 3- شــش عدد کولر آبى فاقد موتور و پمپ آب اســقاطى جمعا به 
مبلغ 3/250/000 ریال که کلیه اقالم مجموعا توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
31/010/000 ریال ارزیابى گردیده است. در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار 
نماید طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از اقدام مذکور واقع در شهرك 
صنعتى فوالد-  شــرکت صنایع ریخته گرى آذرین اصفهان سپس در صورت تمایل در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که ٪10 
قیمت کارشناسى را نقدا پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت 

نمایند. م الف: 76 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /1/385
حصر وراثت

آقاى امراله سلطانى سده به شناسنامه شماره 65 به شرح دادخواست به کالسه 16/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جمشید سلطانى سده به 
شناسنامه 95 در تاریخ 1396/12/05 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- یداله سلطانى فرزند جمشید ش.ش 29 ت.ت 1353 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 2- هوشنگ سلطانى سده فرزند جمشید ش.ش 111 ت.ت 1341 صادره 
از مسجد سلیمان (پسر متوفى) 3- امراله سلطانى سده فرزند جمشید ش.ش 65 ت.ت 1350 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- کبراء سلطانى ســده فرزند جمشید ش.ش 57 ت.ت 1344 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- فرخنده سلطانى سده فرزند جمشید ش.ش 58 ت.ت 1347 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- فریبا سلطا نى سده فرزند جمشید ش.ش 191 ت.ت 1348 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- مریم محمدى سده فرزند على محمد ش.ش 44 ت.ت 1322 
صادره از لنجان (همســر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 74 توانگر 

رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /1/386
حصر وراثت

آقاى حیدر ایزدى چمطاقى داراى شناسنامه شــماره 26 به شرح دادخواست به کالسه 15/97 
از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حاجى بابا 
ایزدى چمطاقى به شناسنامه 135 در تاریخ 1365/3/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- احمد ایزدى چمطاقى فرزند حاجى بابا ش.ش 
6209617557 نسبت فرزند متوفى 2- خانم سلطان ایزدى چمطاقى فرزند حاجى بابا ش.ش 
6209612261 نســبت فرزند متوفى 3- رحمت اله ایزدى چمطاقى فرزند حاجى بابا ش.ش 
5 نسبت فرزند متوفى 4- حیدر ایزدى چمطاقى فرزند حاجى بابا ش.ش 26، 5- حبیبه ایزدى 
چمطاقى فرزند علیمراد ش.ش 6209495028 همسر متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 79 شعبه دوم حقوقى دادگاه  بخش باغ بهادران /1/387
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم- شــماره ابالغنامه : 9710103653500320  
- شــماره پرونده 9709983653500003  -  شماره بایگانى شــعبه : 970003 تاریخ تنظیم 
1397/01/21 - خواهان آقاى جواد اکبرى فرزند حســین دادخواستى به طرفیت خوانده خانم 
مریم اسماعیلى چمگردانى فرزند عنایت اله به خواسته مطالبه وجه سفته ( به شماره 394225 
سرى الف /1 ) 1395/10/05 سررســید 1395/11/02 به مبلغ سیصد میلیون ریال به انضمام 
خســارات تأخیر تأدیه وهزینه هاى دادرسى مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709983653500003 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان  
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/08 ساعت 00 : 12 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده پیش از حبوب 
وقت رسیدگى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود ، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد .این آگهى به 

منزله ابالغ وقت رسیدگى است و عدم حضورر در جلســه مانع از رسیدگى نیست م الف 0041 
-  منشى دادگاه حقوقى شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى فالورجان –استان اصفهان 

-  فالورجان میدان نماز خیابان مالصدرا ساختمان دادگسترى/ 1/388 
مزایده اموال غیر منقول

شــماره :950215  - اجراى احکام شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى فالورجان در نظر دارد 
در پرونده 950215 اجرائى موضوع علیه رمضان رحیمى  فرزند مختار وله ســلیمان على نقى 
بیگى فرزند ناصر در تاریخ شنبه 97/02/22 به منظور فروش دوقطعه زمین کشاورزى مجاور 
یکدیگر به مســاحت 1- 3250 مترمربع و 2- 850 متر مربع جمعا برابر 4100 متر مربع واقع 
در فاصله حدود 1/5 کیلومترى ضلع شمالى روستاى تمندگان داراى سهمیه آب از کانال و آب 
از چاه مشــارکتى با غیر، ملکى1-  آقاى منصور رحیمى تمندگانى فرزند رمضان 2- غالمرضا 
رحیمى تمندگانى فرزند رمضان که داراى ســابقه ثبتى نمى باشد و ملک ها مفروز الرعیه مى 
باشد و متعلق حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام 
دادگاه حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى 
دادگســترى به مبلغ جمعا 4100 مترمربع به مبلغ 1/148/000/000  ریال  ارزیابى شده است. 
متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضــور در محل این اجرا از موقعیت اموال 
مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. ضمناً 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 حساب سپرده دادگسترى به شماره 
2171290288005  ایداع نموده باشند و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. م/الف : 0034 مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان/ 1/389 

ابالغ
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1095/96 دادنامه 23-97/1/21 مرجع 
رسیدگى شعبه دوم خواهان: بیژن حجتى نشــانى: نجف آباد- بلوار طالقانى- ابتداى خ قدس 
شرقى داروخانه دامپزشــکى دکتر حجتى، به وکالت: مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد- خ 
امام- کوى ارشاد- مجتمع ارشــاد پ 5 ، خوانده: فتح اله محمدى به نشانى: مجهول المکان، 
موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 256114-93/09/26 جمعا به مبلغ پانزده میلیون 
ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى بیژن حجتى با وکالت 
مجتبى حقیقى به طرفیت فتح اله محمدى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى 
عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و 
ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و  هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 
1393/09/26 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشــد. 260/م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 1/405/2
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى اســماعیل براتى دادخواستى به مبلغ 
80/000/000 ریال به طرفیت آقاى فرهاد کرمى- محمد شرفى که اعالم شده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالسه 807/96 در شعبه چهارم 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 چهارشنبه مورخ 97/2/5 ساعت 11 صبح 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 شــورا غیابا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود. م الف: 81  شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /1/382
حصر وراثت

خانم صغرى بخشى چرمهینى داراى شناسنامه شماره 60 به شرح دادخواست به کالسه 23/97 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیاوش 
اسدى خشویى به شناســنامه 14 در تاریخ 95/12/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- صغرى بخشى چرمهینى فرزند شیرعلى ش.ش 
60 نسبت مادر متوفى 2- محمد اسدى خشویى فرزند سیاوش ش.ش 1289254214 نسبت 
فرزند متوفى 3- على اسدى خشویى فرزند سیاوش ش.ش 4710638276 نسبت فرزند متوفى 
4- فائزه اسدى خشوئى فرزند ســیاوش ش.ش 1292038918 نسبت فرزند متوفى 5- دیانا 
مهدى خشویى فرزند امام قلى ش.ش 1288840489 نسبت همســر 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 نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 84 شعبه دوم حقوقى دادگاه بخش  باغ بهادران /1/390

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: ایمن سازى پل هاى تاریخى استان 
اصفهان یک اصل مسلم است و باید پذیرفته شود، چون 
جان مردم باید حفظ شود و به زودى حفاظ هاى سى و 

سه پل با پایه هاى فلزى نصب مى شوند.
فریدون اللهیارى افزود: ایمن ســازى ســى وسه پل و 
پل هاى تاریخى اصفهان، از ضرورت هایى است که باید 

براى حفظ جان مردم انجام شود. 
وى با تأکید بــر اینکــه از نظر فنى تنهــا مرجعى که 
صالحیت دارد تا در این مورد اظهار نظر کند، شــوراى 
فنى میراث فرهنگى اســت، بیان کرد: این شورا شامل 
متخصصان حوزه میراث فرهنگى در داخل ســازمان و 
برخى از نخبگان و معتمداِن صاحب نظرى مى  باشد که 

برحسب ضرورت شورا دعوت مى شوند.
وى با اشاره به انجام بررسى هاى مورد نیاز براى مصالح 
قابل استفاده در ایجاد حفاظ ها، تأکید کرد: اعضاى شورا 
در نهایت به طرحى رســیدند که با استفاده از پایه هاى 
فلزى دقیق و ظریف که در ســیما و منظر تأثیر نداشته 
باشد و با حفاظ هاى کابلى بسته شود و این کار صورت 

مى گیرد. 
وى ادامه داد: اجرایى شــدن آن نیز تقریبًا نهایى شده 
است، اما با توجه به حساســیت هاى موجود، یکسرى 
هماهنگ هاى نهایى نیز باید در اســتان روى موضوع 
انجام شــود تا در نهایت نمونه کار، انجام و پروژه آغاز 

شود.
مدیر کل میراث فرهنگى اســتان اصفهــان در مورد 
جزئیات طرح و ایجاد حفــاظ روى دهانه هاى مختلف 
پل با هدف ایمن ســازى گفت: براساس جزئیات، طرح 
نصب حفاظ درهمه  دهانه ها، از کنار پل شروع نمى شود، 
بلکه دهانه هایى که راهروها را تعریف مى کنند، مسدود 
مى شوند و قرار اســت در برخى نقاط نیز فضایى براى 

دسترسى به کنار پل تعریف شود.

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان خبر داد:

دهانه هاى سى وسه پل 
به زودى مسدود مى شـود

مدیرکل ثبت احوال اسـتان اصفهان گفـت: «امیرعلى» 
و «فاطمه» پرتعدادترین اسـامى در نامگذارى نوزادان در 

سال 1396 بوده اند.
حسین غفرانى به بیان آمار مرگ و میر و والدت در سال 96 
در اصفهان پرداخت و عنوان کرد: آمار تعداد والدت در سال 
1396 به تعداد 80 هزار و 558 نفـر و آمار تعداد فوت نیز در 

این سال 23 هزار و 431 مورد بوده است.
وى همچنین به آمار مرگ و میر و والدت در ایام تعطیالت 
نوروز اشاره کرد و بیان داشت: در 13 روز ابتداى سال 1397، 
تعداد هزار و 833 والدت و 589 مورد فوت ثبت شده است. 
مدیرکل ثبت احوال اسـتان اصفهان در ادامه با بیان اینکه 
امیرعلى و فاطمه پرتعدادترین اسامى در نامگذارى نوزادان 
در سـال 1396 بوده اند، ابراز کرد: در بین اسـامى پسـران، 
بیشـترین فراوانى به ترتیب با امیرعلى، على، امیرحسین، 
حسین و محمدحسین بوده اسـت و در بین دختران نیز به 
ترتیب فاطمه، زهرا، حلما، زینب، نازنین زهرا و فاطمه زهرا 
بیشترین فراوانى را داشته اند. وى گفت: اسامى با بیشترین 
فراوانـى در 13 روز اول 1397 بـه ترتیـب بـراى پسـران 
امیرعلى، على، امیرحسـین، محمدطاها و محمـد و براى 

دختران فاطمه، بهار، زهرا، زینب و حلما بوده است.

 «امیرعلى» و «فاطمه» در 
صدر اسامى انتخابى 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
اصفهانى ها اگر در نیم فصل نخست امسال مى خواهند 
با چالش جدى در دسترســى پایدار به آب شرب مواجه 

نشوند، باید مصرفشان را مدیریت کنند.
هاشــم امینى با اشــاره به وضعیت منابع آب شــرب 
در اصفهان اظهار کرد: ســال گذشــته میــزان بارش 
در حوضه آبریز زاینــده رود درحــدود 1200 میلیمتر 
بوده کــه این رقم در ســال آبــى جارى با احتســاب 
بارندگــى هاى اخیر، بــه 477 میلیمتــر کاهش یافته

 است.
وى افزود: این ارقام بیانگر این اســت که در سال آبى 

جارى میــزان بارندگــى در حوضه آبریــز زاینده رود، 
یک سوم بارش ها در سال گذشــته در این حوضه بود، 
همچنین حجم ســد زاینده رود در حدود یک میلیارد و 
200 میلیون مترمکعب بود که این رقم در سال جارى به 

156 میلیون مترمکعب رسیده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان  
به تخصیــص آب در حوضه آبریز زاینده رود اشــاره و 
تأکید کرد: از بهمن ماه سال گذشــته به منظور توزیع 
عادالنه آب در حوضه آبریز زاینده رود 20 درصد سهم 
تخصیص آب در صنعت و 10 درصد سهم شرب کاهش

یافت.

مدیریت نکنند، تابستان مشکل 
تأمین آب داریم
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ارائه اظهارنامه مالیات
 بر ارزش افزوده تا 31 فروردین
 به گزارش روابط عمومى امور مالیاتى اسـتان اصفهان، 
با توجه به اهمیت موضوع ارائـه اظهارنامه هاى مالیات 
بر ارزش افزوده فصل زمسـتان در مهلـت مقرر قانونى 
و به منظور تکریم مؤدیان و فراهـم آوردن زمینه اجراى 
تکالیف قانونى براى آنان، مؤدیـان مى توانند اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان 96 را تا پایان 31 

فروردین ماه 1397 ارائه کنند . 
بر این اساس، مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده مى توانند 
با مراجعه به سـامانه اینترنتى EVAT.IR نسبت به ارائه 
اظهارنامـه و پرداخت مالیـات و عـوارض ارزش افزوده 

حداکثر تا تاریخ 31 فروردین ماه سال جارى اقدام کنند.

لزوم تأمین آب
 براى عشایر چادگان

فرماندار چادگان گفت: با توجه به ورود عشایر به منطقه 
عشایرنشین شهرستان چادگان، باید برنامه ریزى براى 
موارد بهداشـتى و  بحث آب در جهت باال بردن ضرایب 
بهداشـتى عملیاتى شـود. مهدى اسـدپور اظهار کرد: با 
توجه به ورود عشـایر به منطقه عشایرنشین شهرستان 
چادگان، باید برنامه ریزى براى موارد بهداشتى عملیاتى 
شـود. وى در رابطه با بازارهاى روز در سطح شهرستان 
چادگان خاطرنشان کرد: محیط و مکان این بازارها باید 
اسـتانداردهاى الزم را در خصوص موارد بهداشـتى دارا 
باشند که مسـئوالن مربوط باید ضمن مکانیابى دقیق، 
نسبت به رفع موانع بهداشتى با توجه به حساسیت در این 

حوزه اقدام کنند. 

خبر

معاون صنایع دســتى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: بیمه هنرمندان 
از اولویت هاى کارى این معاونت خواهد بود، چراکه معتقد 
هستیم بیمه موجب استقبال بیشتر از هنر صنایع دستى و 

جذابیت آن مى شود.
جعفرجعفــر صالحى اظهار داشــت: طى نوروز ســال 
جارى، مســافران 245 میلیارد و500 میلیــون ریال از 
بازارچه ها، نمایشگاه ها، فروشگاه هاى ثابت و فروشگاه 
هاى بومگردى برپا شده در استان اصفهان صنایع دستى 

خریدارى کرده اند.
وى افزود: برپایى 76 بازارچه فروش، نشــان از رشد 45 

درصدى آنها و برپایى 535 غرفــه براى فروش صنایع 
دستى با حضور 600 هنرمند، نشان از رشد 35 درصدى 

این غرفه ها در نوروز 97 مى دهد.
معاون صنایع دســتى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان اظهار کرد: در سال 
جارى نگاه ویژه اى به حوزه صنایع دستى خواهد شد و 
شناسایى دقیق هنرمندان در دستور کار خواهد بود. وى 
ادامه داد: همچنین بســترهاى الزم براى اجراى قانون 
بیمه هنرمندان نیز فراهم مى شــود، چراکه این قانون 
مصوبه مجلس شوراى اسالمى و تأیید شوراى نگهبان 

را به همراه خود دارد.

مدیرکل راه وشهرسازى استان اصفهان گفت: باید از ساخت 
هتل در حاشیه رودخانه و کوه صفه جلوگیرى شود.

حجت ا... غالمى با اشاره به لزوم ساخت هتل در شهر اظهار 
کرد: با همه نیازى که به احداث هتل در این شهر وجود دارد، 
اما این بدین معنا نیست که در هرکجا و به هر قیمتى نسبت به 
رفع این کمبود مجوز صادر شود، چرا که در این رابطه نمى توان 
ضوابط طرح هاى جامع و تفصیلى را نادیده گرفت و با توجه به 
این ضوابط و وجود کمیسیون هاى مربوطه نمى توان آنها را 
زیرپا گذاشت و برخالف آن طرحى را تصویب و ابالغ کرد. 
وى افزود: قطعًا کسانى که به دنبال احداث هتل در حاشیه 
زاینده رود و در دامنه کوه طبیعى صفه که محل منحصر به 

فردى براى گردشگران است، هستند در اصل چهره شهر را 
مخدوش کرده و سیما و منظر شهرى را از بین خواهند برد و 
نباید اجازه این کار به آنها داده شود. مدیرکل راه وشهرسازى 
استان پیشنهاداتى هم براى مکانیابى احداث هتل داد و گفت: 
در شرق اصفهان، در محور تشریفاتى اصفهان یا محور جاده 
فرودگاه اصفهان، سپاهان شهر و در خیابان صفه در اراضى 
گل نرگس موقعیت هاى بســیار مناســبى ایجاد شده که 
سرمایه گذاران این حوزه مى توانند براى احداث هتل در این 
بخش ها اقدام کنند؛  ضمن آنکه در این راستا اقامتگاه هاى 
تاریخى و مهمانسراهایى به صورت موردى در سطح محالت 

ایجاد شده است.

لزوم جلوگیرى از ساخت هتل 
در حاشیه رود و کوه صفه

امسال؛ شناسایى دقیق 
هنرمندان صنایع دستى

 ابالغ
کالسه پرونده: 1230/96 شماره دادنامه:1388-96/12/12 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 
یازدهم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: بیژن حجتى به نشانى نجف آباد- بلوار 
طالقانى- ابتداى قدس شرقى- داروخانه دکتر حجتى، با وکالت: مجتبى حقیقى به نشانى: 
نجف آباد- خ امام- کوى ارشاد- کوچه شهید احمد موحدى-مجتمع ارشاد پ 5 ، خوانده: 
حسن محمدى به نشانى مجهول المکان خواسته: حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 33/260/000 ریال بابت وجهى از فاکتورهاى صادره و هزینه هاى دادرســى و حق 
الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح ذیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص 
دعوى بیژن حجتى با وکالت مجتبى حقیقى به طرفیت حسن محمدى به خواسته مطالبه 
مبلغ 33/260/000 ریال بابت وجه باقى مانده از 7 فقره فاکتور و هزینه هاى دادرســى و 
خسارات تاخیر در تادیه، شورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به عدم 
حضور خوانده و نیز فاکتورهاى استنادى که به امضا خوانده رسیده است لذا دعوى را محرز 
و ثابت تشــخیص مســتندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 و 502 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده حسن محمدى به پرداخت مبلغ 33/260/000 ریال بابت 
اصل خواسته از تاریخ 96/11/1 و پرداخت مبلغ 565/000 ریال هزینه هاى دادرسى و نیز 
پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وکال صادر و اعالم مــى نماید . راى صادره غیابى 
و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از آن ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم حقوقى شهرســتان نجف آباد مى باشد. 259/م 

الف- قاضى شوراى حل اختالف یازدهم حوزه قضائى نجف آباد/1/406
 اخطار اجرایى

شــماره 439/96 به موجب راى شــماره 1188 تاریخ 96/11/19 حوزه دوم شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ایرج ســرهنگى به 
نشــانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 2/605/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 1394/05/15 لغایت اجراى حکم 
و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتى 
مى باشد. محکوم له: غالمرضا صالحى به نشــانى: نجف آباد- میدان میوه و تره بار غرفه 
14 شــمالى، با وکالت آقاى محمدرضا پاینــده، ماده 34قانون اجــراى احکام: همین که

 اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 256/م الف-شــعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد/1/407
 اخطار اجرایى

شماره 866/96 به موجب راى شــماره 1245 تاریخ 96/11/12 حوزه نجف آباد شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه سیاوش شرفى به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ38/250/00 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1/593/130 ریال بعنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر و پرداخت خسارات 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 1396/06/15 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه 
محکوم به پرداخت 1/20 اصل خواســته بعنوان نیم عشــر دولتى در حق دولت مى باشد. 
محکوم له: سید على موسوى به نشانى: یزدانشهر- خ چهارم غربى- نگارستان پ 59، ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 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 استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 255/م الف-شعبه نجف 

آباد شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/1/408
ابالغ

 کالســه پرونده: 857/96 شــماره دادنامه:24-97/01/21 تاریخ رسیدگى: 96/11/09 
مرجع رسیدگى کننده: شــعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: شرکت 
مهندسى توزین سپاهان (سهامى خاص) به نمایندگى آقاى محمدعلى اسالمیان به نشانى 
اصفهان- خ توحید- ســاختمان الماس- طبقه اول- واحد2، با وکالت: مجید محمدى به 
نشــانى: نجف آباد- جوزدان- خ امام- جنب بانک تجارت پ 43 کد پ 8585117935 ، 
خوانده: عزت پرکم به نشانى مجهول المکان خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
60/000/000 ریال الباقى ثمن یک دستگاه کامیون کش داخل گودباف به همراه خسارت 
دادرسى و خســارت تاخیر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به شــرح دادخواست تقدیمى. 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعوى خواهان شــرکت مهندسى 
توزین سپاهان (سهامى خاص) به نمایندگى آقاى محمدعلى اسالمیان و به وکالت آقاى 
مجید محمدى به طرفیت خانم عزت پرکم مبنى بــر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
60/000/000 ریال الباقى ثمن یک دستگاه کامیون کش داخل گودباف به همراه خسارت 

دادرسى و خســارت تاخیر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه، نظر به اظهارات وکیل خواهان 
در دادخواست تقدیمى و مســتندات ارائه شده اشــیان که خوانده به موجب قرارداد مورخ 
94/10/20 به شماره Ts/94/3409 که به امضا طرفین رســیده است یک عدد دستگاه 
کامیون کش داخل گود به مبلغ 110/000/000 ریال از خواهان خریدارى و حســب بند 
1-5 قرارداد مذکور فى مابین مبلغ 50/000/000 ریال به صورت پیش پرداخت از قسمتى 
از چکى به شــماره 71182 صادره از بانک صادرات نائین به تاریخ سررســید 94/10/20 
پرداخت نموده و طبق همان بند مذکور مقرر شده مابقى مبلغ را بعد از زمان نصب پرداخت 
نماید که با نصب دستگاه مذکور در تاریخ 95/07/26 که ضمن تایید اداره استاندارد نصب 
دستگاه انجام شــده و خوانده تاکنون نســبت به پرداخت الباقى بدهى خود اقدامى انجام 
نداده و با توجه به اینکه خوانده على رغم نشــر آگهى در جلســه حاضر نگردیده و دفاعى

 ننموده لذا شورا دعوى مطروحه را محرز و ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواســته و قرارداد خواهان و پرداخت هزینه 
هاى دادرسى به مبلغ 965/000 ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 
مورخ 96/9/4 لغایت وصول محکوم به و حق الوکاله وکیــل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابــى و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهى در همین 
شعبه و ظرف مدت مشابه قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد 
مى باشد. 248/م الف- قاضى شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى حوزه قضائى نجف 

آباد/1/409
 اخطار اجرایى

شماره94/396 به موجب راى شماره 1098 تاریخ 96/10/10 حوزه نجف آباد شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها 1.محمد منوچهرى 
2. شرکت زمزم خوزســتان به نشــانى 1. نجف آباد- خ معرفت پ 6، 2. مجهول المکان 
محکوم علیه ردیف اول محکوم است به فک پالك خودرو کامیون ایسوز مدل 87 به شماره 
انتظامى 438 ع 67 ایــران 14 و همچنین پرداخت مبلــغ 2/640/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و پرداخت حق  الوکاله ى وکیل در حق محکوم له اجرایى و همچنین محکوم علیه 
ردیف دوم محکوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند خودرو کامیون ایسوز 
مدل 87 سفید رنگ به شماره انتظامى 438 ع 67 ایران 14 و در حق محکوم له اجرایى  مى 
باشد و همچنین محکوم علیه ها اجرایى محکوم به پرداخت یک میلیون تومان به عنوان 
نیم عشر دولتى اصل درحق دولت مى باشند. محکوم له: شرکت بوقلمون تک به نشانى: 
نجف آباد- بلوار طالقانى- روبه روى شهر شادى کد پ 8518746466، با وکالت مجتبى 
حقیقى، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند بایــد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 206/م 

الف-شعبه نجف آباد حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/1/410
 اجرائیه 

شــماره: 9610423730200602 شــماره پرونــده: 9609983730200888 شــماره 
بایگانى شعبه: 960902 مشــخصات محکوم له: اعتبار آزاد ثامن االئمه ع نشانى: استان 
خراسان جنوبى-شهرستان طبس- شهر طبس- میدان امام مشخصات محکوم علیه ها: 
1.محمدمهدى صاحبان فرزند امیرقلى، 2. ســمانه مقصودى  فرزند عبدالعلى، 3. عباس 
ذوالفقارى فرزند رحمت اله، 4. حسین صاحبان فرزند امیرقلى، 5. حمیدرضا بهرامى فرزند 
علیجان، 6. محمدحسین هاشــمیان فرزند رمضانعلى  به نشانى 1. اصفهان- شهرضا-خ 
ولیعصر غربى ك شــهداى فرهنگ ك ش یزدانپرســت ، 2. اصفهان- شهرضا-میدان 
شهدا ك داریوش بن بست آخر ســمت چپ، 3. اصفهان- شهرضا-شهرك امیرکبیر فاز 
یک، 4. اصفهان- شهرضا-خ ولیعصر غربى ك شــهداى فرهنگ ك ش یزدانپرست، 5. 
اصفهان-شهرضا- خ مدرس جاده گاز، 6. اصفهان- شهرضا-خ ولیعصر غربى ك شهداى 
فرهنگ ك ش یزدانپرست . وکیل محکوم له: مجتبى حقیقى نجف آبادى فرزند محمدعلى 
به نشانى نجف آباد خیابان امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد طبقه سوم واحد6. محکوم 
به: بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه  
9609973730201493 محکوم علیه ها محکوم اند به پرداخت مبلغ سیصد و ده میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیرتادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى  از 
تاریخ 1395/01/28 چک تا زمان وصول آنکه محاسبه آن با اجراى احکام است و محکوم 
علیه آقاى محمدحسین هاشمیان محکوم به پرداخت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
درحق محکوم له به انضمــام پرداخت مبلغ 15/500/000 ریال بعنوان نیم عشــر دولتى 
درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهاى 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 هرنوع تغییر دیگر 
دراموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 

نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکــوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فــرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفــت 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 هرنحو با 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 توســط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 205/ م الف قلى 

زاده - رئیس شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/1/411
 اجرائیه 

شماره: 9610423730200603 شماره پرونده: 9609983730200875 شماره بایگانى 
شعبه: 960888 مشخصات محکوم له: تعاونى اعتبار ثامن االئمه نشانى: اصفهان خ جى 
مقابل خ تاالر مشخصات محکوم علیه ها: 1.محمد رزى فرزند حسن، 2. مهدى جعفریان 
فرزند منوچهر، 3. ذبیح اهللا قبادى فرزند ســیف اهللا، 4. مصطفى حیدرى فرزند ولى اهللا، به 
نشانى 1. اصفهان- شــهرضا-میدان امام فرعى 3 پ 790، 2. اصفهان- شهرضا-میدان 
طالقانى خ حافظ شرقى جنب درمانگاه ولى عصر، 3. اصفهان- شهرضا-میدان امام فرعى 3 
پ 790، 4. اصفهان- شهرضا-سروستان منازل 52 واحدى بلوك 12 واحد 1. وکیل محکوم 
له: مجتبى حقیقى نجف آبادى فرزند محمدعلى به نشانى نجف آباد خیابان امام کوى ارشاد 
مقابل حسینیه ارشاد طبقه سوم واحد6. محکوم به: بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى 
حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609973730201490 محکوم علیه 
ها محکوم اند به پرداخت مبلغ سیصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیرتادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى  ازتاریخ 1395/07/08 چک تا زمان 
وصول آنکه محاسبه آن با اجراى احکام است و نیز آقاى محمد رزى فرزند حسن محکوم 
است به پرداخت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق محکوم له و پرداخت 
مبلغ 16/000/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکــوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید واال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال 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 هرنحو با 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 توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 204/ م الف قلى زاده - رئیس شعبه 2 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان نجف آباد/1/412
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمدرضا یزدانیان دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه  به طرفیت خوانده 
على اکبر عبدالهى به شوراى حل اختالف شعبه 8 حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره 1339/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/03/09 
ســاعت 4:15 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المــکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواســته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 276/ م الف شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد/1/413
ابالغ وقت رسیدگى

دادنامه- احترامًا مقرراست متن ذیل دریک نوبت یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى در مورخه 97/01/28 به این شورا ارسال گردد. 
کالسه پرونده 96/213 شعبه دوم شــوراى حل اختالف مهردشت. موضوع: مطالبه مبلغ 
بیست و پنج میلیون ریال با خســارات تاخیر تادیه و هزینه دادرســى خواهان: حمیدرضا 
یارعلى اشنى  فرزند اصغر خوانده: آقاى غفارى، محل حضور: دادگاه عمومى مهردشت (در 
محل شوراى حل اختالف علویجه) در تاریخ 97/03/21 ساعت 9 صبح، خواسته: مطالبه. 

بدین وسیله به شما ابالغ مى گردد آقاى حمیدرضا یارعلى اشنى فرزند اصغر دادخواستى 
به طرفیت شما مبنى بر مطالبه به مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال بابت واریزى به حساب 
وى مطرح نمودند که در شعبه دوم شوراى حل اختالف علویجه به کالسه 96/213 تحت 
رسیدگى مى باشد بنا به اعالم و درخواســت خواهان به لحاظ مجهول المکان بودن شما 
به استناد ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب درامورمدنى مراتب 
یک نوبت در روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به خواسته و دفاع 
ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شــعبه حاضر شوید و ضمن اعالم آدرس 
جدید خود از موضوع دادخواست به طور کامل مطلع شده و در صورت عدم حضور به موقع 
اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. 274/م الف-رئیس شوراى حل اختالف علویجه/1/414

 فقدان سند مالکیت 
آقاى ابوالفضل حسین هاشمى دهقى فرزند حسینعلى به وکالت از طرف وراث عباس شیرى 
دهقى فرزند شیر على باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شماره 96/12/27-16601 
به تایید دفترخانه 128 علویجه رسیده است، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ پالك 
شماره 1572 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که در صفحه 331 دفتر 
37 امالك ذیل ثبت 4606 بنام نامبرده صادر و تسلیم شده و معامله دیگرى انجام نشده، 
مى باشد. نحوه گم شــدن یا از بین رفتن: جابجائى، چون درخواســت صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار سه شنبه 1397/01/28، 275/ م الف- ابوالفضل 

ریحانى- کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت/1/415
 مزایده نوبت اول

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 962039 جلسه 
مزایده اى در روز چهارشنبه مورخ 1397/02/26  از ساعت 9 لغایت 10/30 صبح و به منظور 
وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش میزان 60 حبه از 72 حبه از ششدانگ 
یک قطعه زمین مســکونى از زمین هاى واگذارى بنیاد مســکن قطعه 147 واقع در شهر 
باغشاد- مدیسه به مساحت 170 مترمربع که طى قرارداد واگذارى به محکوم علیه آقاى 
اسماعیل یزدان پناه فرزند حسین واگذار گردیده و توسط کارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 130/070/000 ریال ارزیابى گردیده است. در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى 
لنجان برگزار نماید طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد 
نظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشــند که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را 
نقدا پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 

89 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /1/380
ابالغ 

شماره درخواست: 9710460359800001 شماره پرونده: 9609980359801180 شماره 
بایگانى شعبه: 961199 در پرونده کالسه 961199 شعبه 19 بازپرسى دادسراى عمومى 
و انقالب شهرستان اصفهان شــکایتى علیه آقایان 1- فرشاد ذهبى و آقاى حمید و آقاى 
حسین به اتهام مشارکت در آدم ربایى با وسیله نقلیه و اخذ سفته به عنف و تحصیل مال از 
طریق نامشروع جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردید. نظر به اینکه متهمین مجهول 
المکان مى باشد حسب ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهمین از تاریخ 
نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شــعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود 
جهت پاسخگویى به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردند. در صورت عدم حضور دادسرا 
تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. الزم به ذکر است هزینه انتشار آگهى بر عهده امور مالى 
دادگسترى کل استان اصفهان مى ب اشد. م الف: 844 رزاززاده بازپرس شعبه 19 بازپرسى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 1) /1/374
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100350400491 شماره پرونده: 9409986796201486 شماره 
بایگانى شعبه: 960860 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم ب ه آقاى مهدى بدیع 
زادگان فرزند جعفر خواهان آقاى مرتضى داورى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى مهدى 
بدیع زادگان فرزند جعفر به خواسته اعاده دادرسى نسبت به حکم 9609970350401573 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9409986796201486 شعبه 4 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/19 ساعت 
08:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید 
نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308. م الف: 889 

شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /1/376

رئیــس دبیرخانه هیئت امناى دانشــگاه آزاد اســتان 
اصفهان از اجراى طرح ناحیه بنــدى و قطب بندى در 
مراکز و واحدهاى دانشــگاه هاى آزاد این استان خبر

داد.
پیام نجفــى بیان داشــت: ایــن طرح با هــدف هم 
افزایى میــان مراکز و واحدهاى دانشــگاهى در جهت 
تقویت ظرفیت هــا و توانایى هاى آنها، بومى ســازى 
رشــته ها و معرفى مأموریت هاى جدید بــراى آنها، 
به منظور تربیــت نیروهاى انســانى در هــر منطقه 
در رســته هاى شــغلى مورد نیاز در ســال جارى اجرا

مى شود. 
وى گفت: با اجراى طرح ناحیه بنــدى و قطب بندى، 
ظرفیت ها و توانایى هاى خاص هر دانشگاه شناسایى 
شده و بر اساس آن، مأموریت هاى جدید براى واحدها 
و مراکز دانشــگاهى در جهت تقویت ظرفیت ها، بومى 
سازى رشــته هاى تحصیلى و رفع نقاط ضعف، تعریف 

مى شود. 
رئیــس دبیرخانه هیئت امناى دانشــگاه آزاد اســتان 
اصفهان افزود: در ایــن طرح، اگر واحــدى به عنوان 
قطب معرفى شود، در این رشــته به واحدهاى مجاور 
خود خدمات مورد نیاز آموزشــى و پژوهشــى را ارائه

مى کند. 
■■■    

وى با بیــان اینکه اجراى این طرح از اســتان اصفهان 
شروع مى شود، تصریح کرد: تا کنون پنج ناحیه شرق، 
غرب، شــمال، جنوب و مرکز براى واحدهــا و مراکز 
دانشگاه هاى آزاد اســتان پیشنهاد شــده که در حال 
بررســى و ساختارســازى به منظور اجراى گام به گام 

است. 
نجفى تأکید کرد:اجــراى این طرح بــه معناى حذف 
واحدها یا مراکز دانشگاهى نیست، بلکه اجراى این طرح 

از موازى کارى جلوگیرى مى کند.

اجراى ناحیه بندى 
در دانشگاه هاى آزاد استان 

گـروه موسـیقى «آواى عشـق»، 30 فروردین مـاه در 
هنرستان هنرهاى زیبا اجرا مى کنند.

حسین طرفایى، سرپرسـت گروه و نوازنده سنتور و على 
قدیرى، خواننده آن اسـت و در این کنسـرت، احمدرضا 
قدیرى: تار، بم تار و سه تار، علیرضا آقابابایى: تنبک، بهزاد 
امینیان و شهریار سجادزاده: تار، یدا...حاتم پور: قره نى و 

حمیدرضا رضوانى: سنتور باس مى نوازند.
■■■    

کنسرت گروه موسیقى «راز بند» هم 5 و 6 اردیبهشت ماه 
در هنرسراى خورشید اجرا مى شود.

این کنسـرت، «نوسـتالژى» نام دارد و ترانه هاى آشنا و 
خاطره انگیز براى اجرا در آن انتخاب شده اند. داود رازانى، 
سرپرسـت این گـروه اسـت و در کنار مهـدى نصوحى، 

تنظیم کنندگان این مجموعه هستند.
■■■    

کنسرت «هوروش بند» هم اول  اردیبهشت ماه در سالن 
همایش هاى مجموعه سیتى سنتر برگزار مى شود.

مهدى دارابى، ترانه سرا، آهنگ ساز و خواننده  هوروش بند 
است و این گروه، تابه حال بیش از ده قطعه تولید کرده و 

تیتراژ پایانى برنامه  «فرمول یک» را هم ساخته است.

موسیقى سنتى و پاپ 
در کنسرت هاى اصفهان
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مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: شاخص هاى توسعه 
در مناطق روستایى بیش از 70 درصد و در مناطق شهرى بیش 
از 90 درصد بوده، اما این شاخص ها در مناطق عشایرى کمتر 

از 50 درصد است و باید ارتقا یابد.
مختار اســفندیارى با بیان این که باید اصالت هاى فرهنگى 
جامعه عشایرى کشور حفظ شود، اظهارداشت: وقوع انقالب 
اسالمى زمینه ساز ایجاد تحوالت گسترده در جامعه عشایرى 
کشور بود. وى با اشاره به این که سالیانه بیش از 50 طرح در 
بخش هاى عمرانى، فرهنگى و پژوهشى براى جامعه عشایرى 
اجرا مى شود، اذعان داشت: یکى از طرح هاى اجرا شده براى 
عشایر، طرح ساماندهى اســکان جامعه عشایرى است که 

براساس این طرح، زمینه اسکان عشایر داوطلب سکونت در 
مناطق مناسب، فراهم مى شود. مدیرکل امور عشایر استان 
اصفهان با اشــاره به اجراى طرح عملیات ساماندهى کوچ با 
هدف ایجاد زمینه مناسب براى کوچ ساالنه عشایر، ادامه داد: در 
طرح شناسایى مناطق مستعد براى اجراى طرح هاى عشایرى، 
امکانات و زیرســاخت هاى الزم براى اجــراى طرح هاى 
بلندمدت و پایدار عشایرى، بررسى و  اعالم مى شود. وى با 
اشاره به این که عشایر این استان با جمعیتى بیش از 53 هزار نفر 
در قالب 9 هزار و 605 خانوار هستند، اضافه کرد: اداره کل امور 
عشایر استان اصفهان خدماتى از جمله آب رسانى سیار، تأمین 

سوخت فسیلى و انرژى هاى پاك را به عشایر ارائه مى کند.

نخســتین مرکز تخصصى نمایش عروســکى و خانه 
عروسک در اصفهان با حضور مریم سعادت و جمعى از 

هنرمندان نمایشى افتتاح شد.
در این آییــن، مهدى احمدى فر، رئیــس حوزه هنرى 
اصفهان اظهار داشــت: مدت ها بود در صــدد بودیم 
تا حرکت خوبى بــراى تئاتر کودك و نوجــوان ایجاد 
کنیم و شرایط فراهم شد و نخســتین مرکز تخصصى 
نمایش عروسکى و خانه عروسک در اصفهان را افتتاح 

کردیم.
وى افزود: البته تنها به این حرکت بسنده نمى شود و یک 
مجموعه برنامه براى کودك داریم که  این نخســتین 

برنامه در این راستا است.
رئیس حوزه هنــرى اصفهــان بیان داشــت: در این 
مورد دو هــدف داریم، یکى پــرورش نیروهایى که در 
عروسک ســازى و نمایش عروســکى کار کنند و دوم 
ساخت برنامه هاى نمایش عروسکى خوب در اصفهان 

است.
وى گفت: از برنامه هاى دیگر، افتتاح نخســتین مرکز 
هنر کــودك در اصفهان اســت که در چند مــاه آینده 
ایجاد مى شود و آن مرکز براى آموزش تمام رشته هاى 
هنرى و رشته عروســکى و دفتر دوم نیز در آنجا افتتاح 

مى شود.

53 هزار نفر؛ جمعیت عشایر 
استان اصفهان

افتتاح مرکز تخصصى نمایش 
عروسکى و خانه عروسک

تمدید بیمه سالمت 
اتباع خارجى

سرپرسـتى بیمه سـالمت شهرستان کاشـان گفت: 
دفترچه بیمـه اتبـاع و مهاجـران سـاکن در مناطق 
شمال استان اصفهان که تحت پوشش بیمه سالمت 
هسـتند، بـه مدت یـک سـال دیگـر تمدیـد خواهد

 شد.
مسلم آشورى اظهارداشت: تفاهم نامه بیمه سالمت 
اتبـاع خارجى کـه بـا همـکارى کمیسـاریاى عالى 
سازمان ملل متحد و سـازمان بیمه سالمت ایران و 
اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجى وزارت کشور 
امضا شده بود، از ششم اسفند 96  تا  پنجم اسفند سال 

جارى داراى اعتبار است.
وى افزود: اتباع خارجى در گروه صندوق سایر اقشار 
سازمان بیمه سالمت تحت پوشـش قرار مى گیرند 
و به گروه بیماران خاص، آسـیب پذیر و غیر آسـیب 
پذیر تقسـیم مى شـوند کـه حق سـرانه گـروه اتباع 
خارجى بیمار خـاص و آسـیب پذیر و خانـواده هاى 
آنها توسـط کمیسـاریاى عالى پناهنـدگان پرداخت

 مى شود.

ایجاد اشتغال با حذف 
خام فروشى از معادن سمیرم

مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سمیرم 
گفت: پیگیرى هاى الزم براى کاهش خام فروشى و 
افزایش اشتغال جوانان شهرستان و درآمدزایى بیشتر 

انجام شده است.
اردشـیر نوابـى د با اشـاره به پتانسـیل هـاى باالى 
معدنى در شهرسـتان سـمیرم اظهارداشـت: معدن 
خـاك نسـوز سـمیرم و وجـود معـادن سـنگ از 
مهمتریـن پتانسـیل هـاى شهرسـتان سـمیرم
فروشـى،  خـام  کاهـش  بـراى  کـه  بـوده 
فـرآورى محصـول و ایجـاد اشـتغال و درآمـد 
شـده  انجـام  هایـى  پیگیـرى  درشهرسـتان، 

 است.

توقف عملیات جستجوى 
گمشده کویر مرنجاب 

معـاون امـداد و نجات جمعیـت هالل احمر اسـتان 
اصفهان گفت: عملیات جسـت و جوى گمشده کویر 
مرنجاب با هماهنگى مدیر بحران شهرستان آران و 

بیدگل متوقف شد.
داریـوش کریمى با اشـاره بـه پایان یافتـن عملیات 
جسـت و جوى گمشـده کویر مرنجاب اظهار داشت: 
کل کویر توسط نیروهاى امدادى هالل احمر استان 
اصفهان و استان قم و اسـتان تهران منطقه ورامین 
تفحص شد، اما متأسفانه هیچ رد و نشانى از گمشده 

پیدا نشد.
وى افزود: خانواده فرد گمشده که شاهد فعالیت هاى 
پى درپـى نیروهـاى تفحص بودنـد، قانع شـدند که 

فرزندشان در کویر نیست.
معـاون امـداد و نجات جمعیـت هالل احمر اسـتان 
اصفهان با بیان اینکه کل منطقه، جسـت و جو شـده 
و نشـانى از گمشـده یافـت نشـده، گفت:عملیـات 
جسـتجوى گردشـگر کویـر مرنجاب بـا هماهنگى 
مدیـر بحـران و فرمانـدار شهرسـتان آران و بیدگل 

متوقف شد.

بهره بردارى از مدرسه 
خّیرساز شهر محمدآباد

مدرسه خّیرساز شـهر محمدآباد جرقویه سفلى با نام 
حضرت محمد(ص) افتتاح شد.

بخشـدار جرقویه سـفلى گفت: ایـن مدرسـه را خّیر 
مدرسـه سـاز در زمینى به مسـاحت 400 و زیربناى 
600مترمربـع شـامل شـش کالس درس، دو اتاق 

ادارى و یک نمازخانه ساخته است.
حسـن جعفـرى هرنـدى افـزود: شـش میلیـارد و 
200میلیون ریال هزینه سـاخت این مدرسه و زمین 
آن بـه ارزش یـک میلیارد ریـال را حاج سیدحسـن 
میرحاج خّیر مدرسـه سـاز تامیـن و پرداخـت کرده 

است.

خبر

رئیس اتحادیه خدمات فنى خودروهاى سبک شهرستان 
اصفهان از رشــد ارائه خدمات فنى  به مردم از ســوى 

اعضاى تحت پوشش این صنف خبر داد.
روح ا...چلونگر اظهارداشت: آمارهاى جمع آورى شده از 
نمایندگى هاى خودرو و واحدهاى کشــیک نوروزى، از 
رشد ارائه خدمات فنى به مردم و مسافرین خبر مى دهد.

وى افزود: امســال با برنامه ریزى دقیق و با هماهنگى 

کامل با استاندارى، ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان، اتاق اصنــاف و اتحادیه هاى همگن 
مانند اتحادیه خدمات فنى ســنگین خدمات بهترى از 
ســوى اعضاى تحت پوشــش این صنف به مشتریان 

ارائه شده است.
وى خاطرنشان کرد: در نیمه نخست فروردین ماه جارى 
به طور میانگین واحدهاى تحت پوشــش این اتحادیه 

شاهد رشــد پنج برابرى مراجعات  مردمى در مقایسه با 
شرایط عادى بودند.

رئیس اتحادیه خدمات فنى خودروهاى سبک شهرستان 
اصفهان گفت: پیش بینى هاى الزم براى ارائه خدمات در 
اتحادیه انجام شده بود و امسال براى نخستین بار اعزام 
به محل بــراى ارائه خدمات فنى را در دســتور کار قرار 

دادیم. 

رشد مراجعات
 براى اخذ خدمات فنى خودرو 

فرماندار آران و بیدگل از واگذارى 50 پنل خورشیدى به 
خانواده هاى مددجوى روســتایى تحت پوشش کمیته 

امداد در این شهرستان خبر داد.
ابوالفضل معینى نژاد اظهار داشــت: این طرح به منظور 
تولید برق خورشیدى با هدف ایجاد اشتغال و خودکفایى 
براى مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینى (ره) 

که هیچ منبع درآمد و یا توان اشتغال ندارند، اجرا مى شود.
وى بیان داشت: هر پنل خورشــیدى توانایى تولید پنج 
کیلووات در ساعت برق را دارد و براى اجراى این طرح، 
به مددجویان متقاضى واجد شــرایط مبلغ 150 میلیون 
ریال وام قرض الحســنه از محل منابــع بانکى و 100 
میلیون ریال از محل تســهیالت کمیته امداد پرداخت 

مى شود.
فرمانــدار آران و بیدگل بــا بیان اینکه طــرح نیروگاه 
خورشــیدى کامال بومى اســت، افزود: این طرح داراى 
بازده مناسبى در تولید برق است که مى تواند به عنوان یک 
فرصت استثنایى براى اشتغال و توانمندسازى خانوارهاى 

تحت حمایت از آن بهره برد.
وى تولید و استفاده از انرژى پاك، جلوگیرى از مهاجرت 
روستائیان به شهرها و تأمین معیشت مددجویان تحت 
حمایت را، از مزایاى اجراى طرح تولید برق خورشیدى 

برشمرد.

واگذارى 50 پنل خورشیدى
 به خانواده هاى روستایى در آران 

سعیدامیدقائمى، معاون مالى و اقتصادى شرکت سهامى 
ذوب آهن اصفهان درخصوص افزایش سرمایه این شرکت 
از محل تجدید ارزیابی دارایی ها گفت : شــرکت سهامی 
ذوب آهن اصفهان به افزایش ســرمایه نیــاز دارد و این 

عملیات، یک فرآیند مرحله اي و زمان بر است.
وى ادامه داد: یکی از شــروط معافیــت مالیاتی، افزایش 
سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، این است که مطابق 
گزارش صورت هاي مالی سال 1396 که به تایید حسابرس 

شرکت می رسد، مشمول ماده 141 قانون تجارت باشد .
وى افزود: این شــرکت با آگاهى از به ســود رسیدن در 
سال 1396 ، مشمول این قانون بوده و به منظور سرعت 
بخشیدن به آن، فعالیت هاي مربوط به افزایش سرمایه از 

محل مازاد تجدید ارزیابی تجهیزات را آغاز کرده است .
امید قائمى بیان داشــت: انتخاب کارشناس رسمی جهت 
ارزیابی تجهیزات، اولین گام افزایش ســرمایه شــرکت 
می باشد  که جهت صرفه جویی در هزینه ها، تاکید شرکت بر 

انتخاب کارشناسان رسمی منتخب مجمع در شرکت است.
معاون مالى و اقتصادى شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 
ادامه داد:ارزیابی طبقه تجهیزات توسط کارشناس منتخب 
یا کارشناس رسمی دادگستري که البته گزارش به روز شده 

آن در مرحله نهایى شدن می باشد .
وى گفت: تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه و همچنین 
تصویب آن توسط هیئت مدیره شرکت پس از استخراج 
صورت هاي مالی تایید شده توســـــط حسابرس، مرحله 

بعدي افزایش سرمایه می باشد .
وى در پایان گفت : افزایش سرمایه ذوب آهن اصفهان به 
رغم آمادگی این شــرکت براي انجام مراحل مختلف، به 
ناچار مشمول صرف زمان هاي قانونی است که از کنترل 

ما خارج می باشد .

اقدامات ذوب آهن در 
راستاى افزایش سرمایه 

سرپرســت اصفهان کارت شــهردارى اصفهان گفت: 
تاکنون 50 نقطه از سطح شــهر از جمله ایستگاه هاى 
BRT و اماکن پر رفت و آمد سطح شهر به پایانه هاى غیر 

نقدى شارژ اصفهان کارت مجهز شده  است.
فرهاد گلى افزود: پایانه هاى غیرنقدى، دستگاهى کامال 
بانکى است که شهروندان بدون نیاز به اپراتور مى توانند 

اصفهان کارت خود را شارژ کنند.
سرپرست اصفهان کارت شــهردارى اصفهان ادامه داد: 

در حال حاضر شــهروندانى که اصفهان کارت  دریافت 
کرده اند، مى توانند از پذیرنده هاى آن در اتوبوس، مترو، 
پارکینگ هاى طبقاتى و ایستگاه هاى دوچرخه همچنین 
پارکومتر، شــهر رویاها، باغ پرندگان، بــاغ خزندگان، 
تلــه کابین صفــه، باغ گلهــا و دیگر مراکــز همچون 
ورزشگاه نقش جهان و فرهنگســراهاى شهر استفاده 

کنند.
گلى خاطرنشان کرد: 900 محل شارژ اصفهان کارت در 
شهر اصفهان وجود دارد و شهروندان مى توانند اسکناس 
یا مبالغ کارت هــاى بانکى خود را در ایــن محل ها به 

اصفهان کارت خود انتقال دهند.
وى ادامه داد: از اواخر ســال گذشــته و ابتداى امسال 
ســرویس جدیدى با عنوان «نرم افزار اصفهان پارك» 
براى پارکومتر فعال شــده که شــهروندان مى توانند با 
اســتفاده از اصفهان کارت، از ســرویس هاى پارکومتر 
خیابان هاى وحید، نظر، حکیم نظامى و شریعتى استفاده 

کنند.

افزایش دسترسى شهروندان
 به مکان هاى شارژ اصفهان کارت 

فراخوان مسـابقه ملى«معمارى و شهرسازى» ایده اى 
بـراي بازآفرینى مجموعـه صنعتى ریسـباف اصفهان 

آغازشد.
مسـئول برگـزار کننـده ایـن مسـابقه گفت:هـدف از 
ایـن مسـابقه ملى، دسـت یابى بـه ایده هـاى خالقانه، 
تأثیرگـذار، کارآمـد و در عیـن احتـرام بـه ارزش هاى 
تاریخى-فرهنگى موجـود مجموعه اسـت. حجت ا... 
غالمى افزود:عالقه مندان مى توانندایده هاى خالقانه 
خود را تا 26 اردیبهشـت به دبیرخانه مسابقه به نشانى 

risbaf.regeneration@gmail.com بفرستند.

وى ادامه داد:وزارت راه و شهرسـازى از طریق شرکت 
عمـران و بهسـازى شـهرى ایـران و اداره کل راه و 
شهرسازى استان، پس از تملک این مجموعه صنعتى 
که در فهرسـت آثـار ملى کشـور نیـز به ثبت رسـیده،  
در نظر دارد ایـن مجموعـه را به مرکزى فعـال تبدیل 

کند.
مسئول برگزارکننده این مسابقه گفت:ایده هاي ارسالى 
براى شرکت درمسابقه ملى معمارى و شهرسازى باید 
هر دو حـوزه کاربـرى جدیـد و کالبدى ایـن مجموعه 

تاریخى و صنعتى  را پوشش دهد.

رئیس اتحادیه صنف سـاعت سـازان اسـتان اصفهان 
گفت: در ساعت مچى همچنان تولیدى در داخل کشور 
وجود ندارد و این امر باعث شـده تـا 100 درصد از نیاز 

کشور به ساعت، از راه واردات رفع شود.
احمدرضـا کریمـى دهنـوى اظهارداشـت: قسـمتى از 
تولید سـاعت دیوارى در کشـور انجام مى شـود، اما در 
سـاعت مچى همچنان تولیدى در داخل کشـور وجود 
ندارد و این امر باعث شـده تا 100 درصد از نیاز کشـور 
به ساعت از راه واردات از کشورهایى نظیر چین و ژاپن

 رفع شود.
وى در ادامـه افـزود: سـاعت دیـوارى نیز صرفـًا قاب 
آن در داخـل تولیـد مى شـود و موتـور و قطعـات آن 
از چیـن وارد مى شـود و مونتـاژ آن در داخـل صـورت 

مى گیرد.
رئیس اتحادیه صنف سـاعت سـازان اسـتان اصفهان 

خاطرنشـان کرد: در بحـث تولید قطعات نیـز اقداماتى 
براى تولید صورت گرفتـه، اما هنوز در مرحله بررسـى 

است و در این بخش نیز تولیدى در داخل وجود ندارد.
کریمـى همچنیـن تصریـح کـرد: دلیـل عـدم تولیـد 
اجناس مرتبط با ساعت در کشـور، نبود سرمایه گذارى 
مناسـب و عدم حمایت دولت از تولیـد چنین کاالهایى

 است.
رئیس اتحادیه صنف ساعت سازان استان بیان داشت: 
تولید ساعت نیازمند ماشین آالت دقیق است که براى 
وارد کـردن این تجهیزات، حمایت دولت و تسـهیالت 
الزم اسـت و براى مثال، کشور ژاپن از سـال ها قبل به 
دنبال خرید دانش تولید سـاعت از سـوئیس رفت و در 
طى سال هاى اخیر نیز چین موفق به خرید این دانش از 
ژاپن شـد اما در ایران هنوز هیچ اقدامى صورت نگرفته

است.

مدیـر اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـى شهرسـتان 
اردسـتان گفت: سهمیه شهرسـتان اردسـتان از محل 
اشـتغال فراگیر، 19 میلیارد و 400 میلیـون تومان بوده 
اسـت ولى تا پایـان سـال گذشـته 30 میلیـارد تومان 

اختصاص داده شد.
جمشـید عامـرى اظهارداشـت: سـهمیه شهرسـتان 
اردسـتان از محـل اشـتغال فراگیـر 19 میلیـارد 
و 400 میلیـون تومـان بـود اما تا پایان سـال گذشـته 
براى 75 طـرح بالغ بـر 30 میلیـارد تومـان اختصاص 

داده شد.
وى افزود: سهمیه شهرستان اردستان در طرح کارورزى 
44 نفر بوده که فقط 14 نفر از این سـهمیه محقق شده 

اسـت و افراد کار آفرینى که در طرح کارورزى شـرکت 
مى کنند، ضمن فرا گیرى فن و حرفه، توسط وزارتخانه 

تعاون دو سال بیمه کامل دریافت خواهند کرد.
مدیـر اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـى شهرسـتان 
اردسـتان خاطرنشـان کرد: تسـهیالت اختصاص داده 
شـده براى طـرح هـاى پایـدار روسـتایى شهرسـتان 
اردسـتان 40 میلیارد ریال بوده که تاکنـون 24 میلیارد 
و 350 میلیـون ریـال آن بیـن دسـتگاه ها توزیع شـده

 است.
عامـرى تصریح کـرد: تسـهیالت طـرح هـاى پایدار 
روستایى در بخش هاى صنعتى،  کشاورزى، خدماتى و 

میراث فرهنگى تخصیص داده شده است.

فراخوان ارسال آثار به مسابقه«معمارى و شهرسازى»

100 درصد ساعت هاى مچى وارداتى است

2 سال بیمه رایگان براى کارآفرینان طرح کارورزى


