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هواى اصفهان بارانى 
مى شود

محمد معتمدى
 در اصفهان مى خواند
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باید جشنواره گل 

داشته باشیم 5
محکومیت 

شرکت هواپیمایى 
معروف

گریپ فروت به پاك کردن سموم ناسالم 
بدن به کبد کمک مى کند. نوشیدن یا خوردن 

گریپ فروت باعث مى شود احساس بهترى داشته 
باشید. گفته مى شود سم زدایى کبد سالمت 
عمومى را بهبود مى بخشد و عالئم شرایط...

 شــعبه 229 دادگاه عمومى حقوقى تهران، یک 
شرکت هواپیمایى ایرانى معروف را محکوم کرد.

ماجرا از این قرار اســت که شــاکى پرونده در 
تاریخ 24 دى ســال 96 بلیت رفت و برگشــت 
از ارومیــه به مقصد اســتانبول تهیــه مى کند 
امــا در هنــگام برگشــت، پــس از مراجعه به 
فرودگاه اســتانبول با پــرواز لغو شــده مواجه 
مى شــود و تماس هاى وى با شرکت خوانده به 
منظور تعیین تکلیف بى نتیجه مى ماند و از آنجا 
که ارز مکفى به همراه نداشــته، نمى توانسته از

شــرکت هاى هواپیمایى آن شهر بلیت برگشت 
تهیه کند...
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مناقشه بر سر یخبندان احتمالى مناقشه بر سر یخبندان احتمالى 1010 روزه روزه
سازمان هواشناسى پیش بینى استاد علم هواشناسى را زیر سئوال برد سازمان هواشناسى پیش بینى استاد علم هواشناسى را زیر سئوال برد 
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آمار 9 ماهه سال جارى نیروى انتظامى استان نشان مى دهد

احسان علیخانى 
با  اپلیکیشن 

جدیدش 
مى آید

بازار برنامه هاى استعدادیابى داغ مى شود!

خریدى که بوى دردسر مى دهد
 همانطور که در خبرهاى دیروز خواندید، باشگاه تراکتورسازى براى مشخص 
شدن وضعیت محمد مسلمى پور به کمیته تعیین وضعیت و باشگاه سپاهان 
نامه اى ارسال کرد و این نشان مى دهد که اولین خرید زمستانى سپاهانى ها 

بوى دردسر مى دهد
 چند روز قبل باشگاه سپاهان از عقد قرارداد ســه ساله با محمد مسلمى پور، 
مدافع چپ باشگاه تراکتورسازى خبر داد و این بازیکن را در اولین اقدام خود 

در نیم فصل نقل و انتقاالت...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تور
 جام ملت  هاى آسیا 

چقدر 
آب مى خورد؟ 

توزیع غـذاى گرم بین معـتادان 
توسط تیم هاى سیار بهزیستى
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حجت االسالم و المســلمین سید حســن خمینى در 
دیدار مدیرمسئول، سردبیر و اعضاى تحریریه روزنامه
 «19 دى» قم یادآور شد: رســانه اگر بتواند راجع به هر 
موضوع، گزارشــى دهد که مخاطبیــن غیرمتخصص 
بتوانند موضوع و محتواى آن را دریابند، کارى ارزشمند 
کرده است. اگر رسانه ها چشم و گوش مردم شوند و به 
جاى مخاطبان اخبار را رصد کرده و موارد مهم را دسته 
بندى کنند و گزارش آن را ارائه دهند، خبرنگار تبدیل به 
یک کارشناس خواهد شد که البته این کارى دشوار است.
وى با بیان اینکه امروز عمًال تلویزیون ها چنین نقشى ایفا 
مى کنند، افزود: مردم اگر به کسى اعتماد داشته باشند، 

حرف هایش را گوش مى دهند و برنامه اش را تماشــا
مى کنند  اما اگر اعتماد نداشــته باشند، شبکه را عوض

مى کنند. آنقدر گوش ما غرق مطالب شده که دیگر حتى 
تخریب ها نیز اثر نمى کنند. زیرا از صبح تا شب در رابطه 
با شخصیت ها و چهره هاى مختلف، فحاشى و اتهام زنى 
زیاد شده است. بنابراین مردم در مقاطع مختلف و براى 
پى بردن بــه نتیجه یک رخــداد، به یــک «خبرنگار 
کارشــناس» مراجعه مى کنند. آن وقت است که براى 
خواندن تحلیل ها و گــزارش هاى این کارشناســان 
در روزنامــه هــا، حاضــر بــه پرداخــت هزینــه نیز

هستند.

مدیر مؤسسه تحقیقات راهبردى تمدن اسالمى با اشاره 
به ضرورت تغییر نظام اقتصادى کشور گفت: براى ایجاد 
نظام اقتصادى اسالمى باید به پول طال توجه کنیم و از 

خلق پول بانکى بپرهیزیم.
حجت االسالم سید محمد حسین متولى امامى با اشاره به 
ضرورت بازگشت به نظام اقتصادى با محوریت طال ابراز 
کرد: براى ایجاد نظام اقتصاد دینى و اسالمى باید به پول 
طال توجه کنیم و از خلق پول بانکى که امروز از مهمترین 

معضالت اقتصادى کشور است پرهیز کنیم.
وى با اشاره به اینکه ایده پول طال توسط برخى مراجع از 
جمله آیت ا... حائرى، اراکى پیش از این نیز مطرح شده 

است، گفت: بزرگان جهان اسالم و حتى نظریه پردازان 
اقتصادى در کشورهاى غیر اسالمى نیز به این موضوع 

معتقد بوده و احیاى دینار اسالمى را دنبال مى کنند.
امامى با اشــاره به ایجاد تحقیقاتى در ارتباط با پول طال 
در مؤسسه تحقیقاتى راهبردى تمدن اسالمى ابراز کرد: 
این طرح راهکار عملیاتى شدن نیز دارد و در طول سال ها 
تحقیق ابهامات موجود در این ارتباط نیز رفع شده است. 
وى اضافه کرد: با توجه به ارزش طال در همه کشورهاى 
جهان حتى امکان انتقال شتابى آن نیز وجود دارد و این 
نکته عالوه بر دیگر ویژگى ها آن  را جایگزین خوبى براى 

پول فعلى کشور قرار مى دهد.

دیگر حتى تخریب هم 
اثر نمى کند 

پول طال 
جایگزینى براى ریال است

واکنش عبدى
 به پشیمانى رضایى

 رویداد24| عبــاس عبــدى، روزنامه نــگار 
اصالح طلب در واکنش به احســاس پشیمانى محسن 
رضایى درباره توییتى درباره عملیات کربالى 4 نوشت: 
اى کاش این پشیمانى را زمانى داشت که سرمایه جنگ 
را آورد تا در زمین سیاست ســرمایه گذارى کند. کافى 
است تا نگاهى به دیگر ســردارانى بیاندازد که سرمایه 
جنگ را در همان زمین به یادگار گذاشــتند و همچنان 

محترم اند.

پیشنهاد وزارت بهداشت
 به برادِر نوبخت

 جماران| نماینده تهران در مجلس از پیشنهاد 
دولت براى سرپرستى وزارت بهداشت به وى خبر داد. 
على نوبخت حقیقى، بــرادر محمدباقر نوبخت رئیس 
سازمان برنامه و بودجه گفت:  استعفاى وزیر بهداشت 
هنوز از سوى رئیس جمهور پذیرفته نشده اما به بنده نیز 
پیشنهاد شد تا سرپرستى وزارت بهداشت را بپذیرم که 
بنده این موضوع را نپذیرفتم چون با توجه به اوضاعى 
که وزارت بهداشــت دارد، صالح ندانستم، سرپرستى 

آن را بپذیرم.

دستور جالب درباره 
«ژن خوب»ها

یــک نهاد مســئول در  روزنامه خراسان|
نامه اى به تعدادى از ســازمان ها و ادارات دولتى که از 
سربازان وظیفه استفاده مى کنند، به آنها متذکر شده با 
توجه به ضرورت فراهم کردن شرایط یکسان و عادالنه 
و نیز جلوگیرى از رابطه بازى در جذب و پذیرش سربازان 
وظیفه در دستگاه ها، دستگاه هاى مذکور باید به منظور 
ایجاد ســامانه ثبت نام اینترنتى بــراى این موضوع و
اطالع رسانى به مردم اقدام کنند و در صورتى که ظرف 
مهلت مقرر، این اتفاق رخ ندهد، تعیین ســهمیه سرباز 

براى آنها متوقف خواهد شد.

دمتان گرم!
ظریــف در واکنش به حمــالت اخیر   انتخاب|
به او پیرامــون اظهاراتش درباره اســرائیل به روزنامه 
«همشهرى» گفت: آقایان مى آیند حرفى را که صریح 
است و حرف امام(ره) است و من همان را تکرار کرده ام، 
دســت مى گیرند و حملــه مى کنند؛ شــروع مى کنند 
مى گویند فالنى سیاست ایران را عوض کرد! من کجا 
سیاست ایران را عوض کرده ام. من عین سیاست ایران 
را بیان مى کنم، من دارم به نتانیاهو حمله مى کنم شما به 

من حمله مى کنید، دمتان گرم!

نظام بماند، ایران مى ماند
   خبر آنالین | محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه 
پیروان خط امام و رهبرى گفت: دى ماه ســال گذشته 
دیدیم که مردم به عوامل آن ناآرامى ها نپیوستند. مردم 
به همه ما اعم از اصولگراها، دولت و جریانات سیاسى نقد 
دارند اما وقتى موضوع نظام باشد، نمى پیوندند. وى اظهار 
کرد: ضد انقالب هاى ناب هم مى گفتند ما نظام را قبول 
نداریم اما آلترناتیوى هم وجود ندارد لذا اگر مى خواهیم 

ایران بماند باید تالش کنیم این نظام بماند.

طالبان هم تأیید کرد
  مهر | ســخنگوى طالبان طى پیامى ســفر 
نمایندگان این گروه به تهران و دیدار با مقامات ایرانى را 
تأیید کرد. «ذبیح ا... مجاهد»، سخنگوى گروه طالبان 
طى پیامى گفت که هیئتى از طالبان در راستاى تماس 
با کشورهاى منطقه وارد تهران شــد. در ادامه این پیام 
آمده است: این هیئت به تهران فرستاده شد تا در ارتباط 
با وضعیت افغانستان بعد از اشغال و تأمین صلح و امنیت 
این کشــور و همچنین منطقه با کشور همسایه ایران، 
رایزنى کند. به نوشته ســخنگوى طالبان، نمایندگان 
طالبان دائمًا به کشورهاى همسایه و منطقه سفرهایى 
دارند، تا حمایت سیاســى و اخالقى این کشورها و نیز 
همکارى آنها را به منظور پایان اشغال افغانستان و تأمین 

صلح در این کشور جلب کنند. 

خبرخوان
جزئیات نامه بطحایى

 به رهبرى
  خانه ملت| ســید محمــد بطحایى، 
وزیر آموزش و پــرورش درباره نامــه خود به 
رهبرى درخصوص تبلیغات مؤسسات آموزشى 
گفت: چندى پیش نامه اى خدمت مقام معظم 
رهبرى نوشــتم مبنى بر اینکه حجم گسترده 
تبلیغات کتاب هاى کمک درسى موجب تخریب 
هدف هاى تربیتى و پرورشى ما در مدرسه شده 
است. از محضر ایشان خواستم تمهیدى به کار 
گیرند تا در رسانه ها از جمله رسانه ملى تا آنجا 
که ممکن اســت این میزان کاهش پیدا کند و 
پخش تبلیغات با نظر کارشناسى وزارت آموزش 
و پرورش صورت گیرد. ایشــان هم پى نوشتى 
را مرقــوم فرمودند و به بخش هــاى مختلف 
دستور دادند؛ در اولین گام و با همکارى سازمان 
صداوســیما پخش اینگونه تبلیغات 50 درصد 

کاهش پیدا کرده است. 

آتش سوزى دوباره
 یک  پیش دبستانى 

صبــح دیروز یــک واحد پیش    ایسنا|
دبســتانى و مهدکودك در خیابــان بزرگمهر 
زاهدان طعمه حریق شد. روابط عمومى آموزش 
و پرورش سیستان و بلوچســتان در این زمینه 
اعالم کرد: بر اثر اتصالى برق در پیش دبستانى 
و مهد قرآنى  ایلیا، آتش سوزى جزئى رخ داد که 
با اقدام به موقع مهار شــد. این آتش سوزى در 
دفتر مدیر مدرسه رخ داده و همه دانش آموزان 
و پرسنل این مدرسه در صحت و سالمت کامل 

به سر مى برند.

کاهش 20 درصدى پروازها
  مهر | ســازمان هواپیمایى کشورى با 
انتشار گزارشــى، از کاهش 20 درصدى حجم 
پروازهاى داخلى خبر داد. در آبان ماه امســال، 
مجموعًا 4914 سورتى پرواز انجام شده؛ این در 
حالى است که در آبان ماه سال گذشته (آبان 96) 
5908 سورتى پرواز داخلى انجام شده بود که با 
این حساب، در آبان امسال نسبت به ماه مشابه 
سال گذشــته 20/2 درصد کاهش پروازهاى 

داخلى داشته ایم.

استانداردهاى از ما بهتران
  تسنیم| سخنگوى کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس گفت: در مدرسه زاهدان که 
چهار دانش آموز سوختند شــاهد بى عرضگى 
مسئوالن مدرسه و ناحیه 2 زاهدان بودیم. این 
همه مدارس غیر استاندارد در کشور وجود دارد 
و مدارس اســتاندارد در اختیار «از ما بهتران» 

هستند.

جغد بیمار جراحى شد!
  جام جم آنالین | رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست دشتى استان بوشهر گفت: یک 
بهله جغد در این شهرســتان کــه از ناحیه بال 
مصدوم شــده بود براى درمان به شیراز انتقال 
یافت. مصطفى رشــیدى افزود: به دلیل نبود 
امکان درمان این پرنده در اســتان بوشهر، به 
دانشکده تخصصى دامپزشکى شیراز منتقل شد 
و در آنجا تحت عمــل جراحى قرار گرفت. وى 
اضافه کرد: پس از انجام عمل جراحى این جغد 

براى بهبودى کامل تحت مراقبت است.

علت اصلى طالق
اسکندر مؤمنى، دبیرکل ستاد    فارس|
مبارزه با مواد مخدر دیروز در نشســت خبرى 
گفت: 55 درصد علت تامه طالق در کشور مواد 
مخدر و اعتیاد است، حدود 70 درصد زندانیان 
کشــور مربوط به مواد مخدر بوده ضمن اینکه 
11/7 درصد تولید ناخالص ملى کشــور هزینه 

و خسارت مواد مخدر بوده و ناشى از آن است.

مجموعه اســکى جبل تپه در شهرستان   چمدان|
سارى قمیش اســتان قارص به عنوان یکى از مهمترین 
مقاصد گردشگرى زمستانى در ترکیه امسال مورد استقبال 
گسترده توریســت هاى ایرانى قرار گرفته است. «محمد 
ساراچ اوغلو»، یکى از هتلداران منطقه گفت: ایرانیان سارى 
قمیش را خیلى دوست داشتند. سال گذشته براى اولین بار 
حدود 380 گردشگر ایرانى از این منطقه دیدن کردند. قصد 
داریم با برگزارى فستیوال هاى فوق العاده در ژانویه و فوریه 
ایرانیان بیشتر را جذب کنیم. یک برگزارکننده تور ایرانى 
اظهار کرد: نخســتین کاروان گردشگرى براى گذراندن 
تعطیالت به اینجا رسید. در ماه هاى بعد نیز به مناسبت روز 

ولنتاین و عید نوروز تورهاى جدید خواهیم داشت.
یکى از گردشــگران ایرانى هم گفت: بــراى اولین بار به 
شهرستان سارى قمیش آمدم. این مرکز اسکى توجه مرا 
خیلى جلب کرده است. هتل هاى اینجا باکیفیت هستند. 

مردم سارى قمیش نیز بسیار م همان نوازند.

بازار تبلیغات تور جام ملت  هاى آسیا داغ است، هر چند 
شرایط ارزى و اقتصادى قدرت سفر را کاهش داده و از 
سوى دیگر کشــور امارات متحده عربى و رویداد جام 
ملت ها جاذبه اى مثل جام جهانى یا المپیک محسوب 
نمى شوند و تنها عاشقان فوتبال را به خود جذب مى کنند. 
با وجود این، این روزها تعداد زیادى از آژانس ها تور جام 

ملت  هاى آسیا را در بسته هاى سفر خود قرار داده اند.
تورهایى که شامل یکى از سه بازى تیم ملى ایران در 
مرحله گروهى هستند به طور میانگین در حدود چهار 
میلیون تومان هزینه دارند و همه آنها شامل بلیت درجه 3 
براى بازى ها نیز مى شود که درخواست بلیت براى درجه 
2 و یک شامل هزینه جداگانه مى شود. بیشتر آژانس ها 
تور جام ملت هاى آسیا را براى چهار شب اقامت و یک 

بازى تیم ملى بسته اند.
قیمت اعالم شده این تورها براساس اتاق دو نفره است 
و در صورت درخواست اتاق یکنفره، هزینه بیشتر خواهد 
بود. اکثر بسته هاى تور جام ملت هاى آسیا شامل حمل 
و نقل فرودگاهى مى شود اما برخى از تورها حمل و نقل 
بین هتل و ورزشــگاه ها را نیز جزو بسته هاى تور جام 
ملت هاى آسیا قرار داده اند. برخى از تورها براى حمایت 
از تیم ملى وعده لباس هاى هوادارى ویژه مسابقات و 

اقالم تبلیغاتى براى گردشگران را نیز داده اند.
بیشتر این تورهاى براى هتل هاى 3 و 4 ستاره شهر دبى 
بسته شده و اینترنت و غذا براى تمام وعده ها از امکانات 

متغیر آژانس ه است. 

رضا کیانیان، بازیگر پیشکسوت سینما، تلویزیون و تئاتر 
از در نظر گرفتن ممیزى هاى جدید و ممنوعیت پخش 

سریال هاى قدیمى در تلویزیون به شدت انتقاد کرد.
براساس گزارش روزنامه «جام جم»، این بازیگر با اشاره 
به سانســور برخى از ســریال هاى قدیمى که تولیدى 
تلویزیون هستند، گفت: چرا باید تا این حد ممیزى باشد؟ 
جالب است بعضًا پخش ســریال هاى قبل هم ممنوع 
شده است، مثل ســریال «بچه هاى خیابان»، «دوران 
سرکشــى» و... اگر هم پخش شــوند با کلى ممیزى 
روى آنتن مى روند. خب چرا؟ مگر این سریال ها در چه 
حکومتى ساخته شده است؟ حتى سریال «مختارنامه» 

هم در بازپخش ها به شدت سانسور شده است.
کیانیان درباره افت کیفیت برنامه هاى تلویزیونى مانند 
«خندوانه» هم توضیح داد: سرى اول برنامه «خندوانه» 
در میان تماشاگران گرفت اما چرا روندى ایجاد شد که 
ضعیف و ضعیف تر شود. قبًال مردم کلى درباره این برنامه 
حرف مى زدند ولى االن دیگر اینطور نیســت، یا برنامه 

«دورهمى» هم همینطور. به نظر شــما این مشکل به 
علت این است که از ســر و ته برنامه ها زده مى شود؟ یا 
اینکه ایده هاى جدید به فصل هاى تازه برنامه هایى چون 

«خندوانه»  تزریق نشده است.

 شعبه 229 دادگاه عمومى حقوقى تهران، یک شرکت 
هواپیمایى ایرانى معروف را محکوم کرد.

ماجرا از این قرار است که شاکى پرونده در تاریخ 24 
دى سال 96 بلیت رفت و برگشت از ارومیه به مقصد 
استانبول تهیه مى کند اما در هنگام برگشت، پس از 
مراجعه به فرودگاه اســتانبول با پرواز لغو شده مواجه 
مى شــود و تماس هــاى وى با شــرکت خوانده به 

منظور تعیین تکلیف بــى نتیجه مى مانــد و از آنجا 
که ارز مکفــى به همراه نداشــته، نمى توانســته از

شرکت هاى هواپیمایى آن شهر بلیت برگشت تهیه 
کند. 

در نهایت فردى ایرانى به شــاکى پرونده که اســتاد 
دانشگاه هم اســت، مبلغى قرض مى دهد و شاکى به 
تبریز عزیمت مى کند و از آنجا به منزل خود در ارومیه 

مى رسد. شاکى به لحاظ بحران روحى متحمل شده 
در ترکیه، تقاضاى مطالبه خســارت معنوى و مادى 
را مطرح مى کند و نماینده شــرکت خوانده در جلسه 
دادرسى حاضر مى شود اما دفاع موجهى از خود ارائه 

نمى کند. 
در حکم شعبه 229 دادگاه عمومى حقوقى تهران آمده 
اســت: « این دادگاه... شــرکت خوانده را به پرداخت 

140 هزار تومان هزینه ســفر از تبریز بــه ارومیه و 
380 یورو وجه بلیت بازگشــت به ایــران و به عنوان 
خســارت معنوى وارده و صرفًا به منظور تشفى خاطر 
زیان دیده، به پرداخت پنج برابر وجه بلیت اخیرالذکر 
در حق خواهان محکوم و همچنین شرکت خوانده را 
به عذرخواهى رســمى در یکى از جراید کثیراالنتشار 

مکلف مى کند.»

شرکت هاى نفتى روسیه که در فضاى    ایسنا|
پسابرجام با بیشترین مشارکت و مذاکره با طرف ایرانى 
در صدر لیست خواســتگاران نفت و گاز ایران ایستادند 
و هر روز دریچه جدیدى براى حضــور در این بازار باز 
مى کردند، امروز که آمریکا در پشت پرده تعامل با ایران 
ایستاده، خبرى از آنها نیست و ظاهراً بساط خود را از بازار 

نفت ایران جمع کرده اند. 

روس هــا درحالى بــازار نفت ایــران را تــرك کرده 
و پشــت سرشــان را هم نگاه نکردند که بســیارى از 
کارشناســان بر این باورند روســیه جدى ترین رقیب 
ایران در نفت و گاز اســت و تالش مى کند مشــتریان 
نفتــى و گازى ایــران را در منطقــه بگیــرد. آنهــا 
اعتقاد دارنــد روس ها ایــران را هرگز نمى فروشــند  
اما به هر قیمتى که بشــود اجــاره مى دهند! روس ها 

دلشــان مى خواهد ایران در بازار نفت کوچک شــود 
تا ســهم ما را بگیرند. البته بســیارى بر این باورند که 
شــرکت هاى روســى از نظر مالى و فنى نســبت به 
شرکت هاى غربى بســیار ضعیف تر هســتند و هدف 
آنها از سرمایه گذارى در کشــورى مانند ایران تمرین 
در حوزه توســعه و افزایش توان ســرمایه گذارى هاى 

بین المللى است.

باوجود اینکه حسین اردکانى، اســتاد علم هواشناسى، 
مدعى پیش بینى وقوع یخبندان ده ر وزه از 15 تا 25 دى 
ماه شده است، سازمان هواشناسى مى گوید این پیش بینى 

قابل استناد نیست.
پیش بینى وقوع پدیده «کولد اسپل» و یخبندان ده روز در 
دى ماه سال جارى را خبرگزارى «تسنیم» به نقل از این 
استاد علم هواشناسى منتشر کرده است. وى گفته است 
علت این پدیده، هجوم هواى بسیار سرد از روى دریاى 
یخ زده «پرنس» در حاشــیه اقیانوس منجمد شمالى و 
در شمال کشورهاى اسکاندیناوى به  طرف کشورهاى 
اروپاى شــمالى و مســیرى به طرف اروپاى مرکزى و 

دریاى سیاه و نهایتاً شرق دریاى مدیترانه است.
به گفته اردکانــى پیامد هاى این حادثه زمســتانى در 
بــازه زمانى 15 تــا 25 دى ماه در تمــام نواحى غربى، 
شمال غربى، سواحل دریاى خزر، استان هاى شمالى و 
جنوبى البرز و همچنین منطقه زاگرس، نواحى جنوبى، 
استان هاى شرقى و شمالى کشور به استثناى جنوب شرق 
کشــور به صورت ریزش برف و باران خواهد بود که در 
برخى نقاط، ریزش برف قابل مالحظه است و پس از عبور 
این سامانه بارشى سرد، پیش بینى مى شود در این مناطق 
در یک بازه زمانى ده روزه یا «cold spell» با دماى 
چند درجه زیر صفر و یخبندان متوسط مواجه شویم. وى 
هشدار داده است که کشــاورزان و همچنین مسئوالن 

راهدارى و رانندگى تمهیدات الزم را انجام دهند.

این پیش بینى قابل استناد نیست
اما احد وظیفه، مدیریت پیش بینى و هشــدار ســازمان 
هواشناســى در گفتگو با «ایرنا» مى گوید: موجى براى 
روز پنج شنبه در پیش داریم که البته برف سنگینى در پى 
ندارد و مانند موج هفته گذشته در مناطقى مانند شمال 
غرب، ارتفاعات زاگرس و ارتفاعات البرز رخ داد و اینگونه 

نیست که کل کشور را در بر بگیرد.
وى ادامه داد: اما شنبه هفته آینده هوا سردتر مى شود براى 
روز دوشنبه هفته دیگر، موج دیگرى مى آید که مقدارى 
سردتر از موج هفته جارى اســت. البته از االن نمى توان 

به طور قطعى گفت در مناطقى عالوه بر جاهایى که به 
صورت معمول بارش برف صورت مى گیرد شاهد برف 

خواهیم بود یا خیر؟
وظیفه با بیان اینکه ایــن پیش بینى بــراى 15 تا 25 
دى ماه قابل استناد نیســت گفت: همین سیستمى که 
براى روز پنج شــنبه کشــور را تحت تأثیر قرار مى دهد 
اوایل هفته نشان مى داد که به شدت هوا سرد مى شود 
و همــه معتقد بودند برف خواهیم داشــت امــا از برف 
خبرى نیست و جز مناطق معمول برفى اضافه نخواهد 

شد.
به گفته مدیریت پیش بینى و هشدار سازمان هواشناسى 

البته ســامانه جوى که هفته آینده در راه است یکى دو 
درجه از سامانه کنونى سردتر است ولى اینکه بخواهیم از 
این نظر به آن استناد کنیم که یخبندان خواهیم داشت 

درست نیست.

پیش بینى هاى اردکانى درست است
محمد تقى زمانیان، رئیس سابق پژوهشکده هواشناسى 
در پاســخ به این ســئوال که ادعاى اردکانى تا چه حد 
صحیح است به «ایرنا» مى گوید: ایشان استاد هواشناسى 
هستند و من نیز این پیش بینى را از زبان ایشان شنیده ام. 

پیش بینى هاى ایشان معموًال درست است.

وى در پاسخ به این سئوال که مگر اردکانى به اطالعات 
ماهــواره پایگاه هــاى داده دیگرى دسترســى دارند 
توضیح داد: خیر اینگونه نیســت. دسترسى ایشان هم 
به اطالعات مانند ســازمان هواشناسى است اما ایشان 
بیش از 50 سال نقشه هاى هواشناسى و حرکت موج ها 
و تــوده هاى هوایــى را کامــًال رصد کــرده و قادرند 
حرکــت نظام هــاى جــوى را پیش بینى کننــد. این 
در حالى اســت کــه این تعبیــر و تفســیر از عهده هر 
کســى بــر نمى آی ــد و ایشــان براســاس تجربه اى 
کــه دارد مى توانــد ایــن کار را انجام دهد. پشــتوانه 

پیش بینى ایشان تجربه باالیشان است.

سازمان هواشناسى پیش بینى استاد علم هواشناسى را زیر سئوال برد 

مناقشه بر سر یخبندان احتمالى 10 روزه 

محکومیت شرکت هواپیمایى معروف

تور جام ملت  هاى آسیا 
چقدر آب مى خورد؟ 

روس ها رفتند، پشت سرشان را هم نگاه نکردند؟!

ایرانى ها در ترکــیه چرا سریال هاى قدیمى را سانسور مى کنید؟
اسکى مى کنند! 
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نهایى شدن طرح جامع 
حریم شهر کاشان 

نایب رئیس شـوراى اسالمى شـهر کاشـان از تدوین 
قرارداد طرح جامع حریم شهر کاشان خبر داد.

حسـینعلى وکیل اظهارکرد: پیش نویس قـرارداد طرح 
جامع حریم شهر نوشته شده و به استان نیز ارسال شده 
که در حال نهایى شدن و تکمیل است. وى افزود: تدوین 
و عملیاتى شدن طرح جامع حریم شهر براى جلوگیرى 
از تخلفـات و سـاماندهى تمـام امور مدیریت شـهرى 

ضرورى است.

رفع نقص واحد دوم 
320مگاواتى نیروگاه اصفهان

واحـد دوم 320مگاواتـى نیـروگاه اصفهـان وارد مدار 
تولید شد.

بهمن نیکـى، مدیرعامل شـرکت تولید بـرق اصفهان 
گفت: واحد مولد برق بخار شـماره5 نیـروگاه اصفهان 
که به علت سوراخ شـدن لوله سـوپرهیتر از مدار تولید 
خارج شده بود، در کمتر از 24ساعت به دست کارکنان 
متخصص بخش تعمیرات این شـرکت رفع عیب و به 

شبکه سراسرى متصل شد.

سرپرست شهردارى شهرضا 
معرفى شد

سرپرست شهردارى شهرضا توسط شوراى اسالمى این 
شهر مشخص شد.

مجتبى فخـارى تا زمـان انتخاب شـهردار بـه عنوان 
سرپرست شهردارى شـهرضا از سوى اعضاى شوراى 
این شـهر منصوب شـد. فخارى پیش از این به عنوان 

شهردار ناحیه یک این شهر فعالیت مى کرد.

مرمت شدن10 خانه تاریخى 
در آران 

فرماندار آران و بیدگل از مرمت ده خانه تاریخى در این 
شهرستان با همکارى بخش خصوصى خبر داد.

اسـماعیل بایبوردى گفـت: شهرسـتان آران و بیدگل 
با 134 اثـر تاریخى ثبت شـده ملى، پس از شـهرهاى 
اصفهان و کاشان، رتبه سوم اسـتان اصفهان را به خود 
اختصاص داده اسـت. وى با بیان اینکـه در حال حاضر 
ده خانه تاریخى توسط بخش خصوصى در شهرستان 
آران و بیـدگل در حـال بازسـازى و احیاسـت، افـزود: 
خانه هـاى تاریخـى آران و بیـدگل کـه داراى زیبایى 
معمارى در دل کویر اسـت، مى تواند ماندگارى بیشتر 

گردشگران را فراهم کند.

شناسایى600 گلوگاه 
در سطح منطقه3

مدیر منطقه3شهردارى اصفهان گفت: در حال حاضر 
600 گلـوگاه در منطقه 3 شـهردارى شناسـایى شـده 
که براى آزادسـازى و روانسـازى آنها اقداماتى در حال 
انجام اسـت.  حسـین کارگر از افتتاح و راه اندازى واحد 
بازآفرینى شهرى در منطقه 3 شهردارى اصفهان خبر داد 
و تصریح کرد: با توجه به تأکید مدیریت شهرى بر توسعه 
گردشگرى که یکى از پتانسیل هاى خوب شهر اصفهان 
به شـمار مى رود، واحد بازآفرینى شهرى پیگیرى امور 
مربوط به بافت هاى فرسوده و تاریخى منطقه را انجام 
خواهد داد.وى گفـت: بیش از صد واحـد خانه تاریخى 
فرسوده در منطقه 3 واقع شـده که به دالیلى همچون 
میراثى بـودن، اختالفات مالکیتى و انحصـار وراثت در 
حال تخریب اسـت و شـهردارى طى مذاکره با میراث 
فرهنگى، با مشارکت بخش خصوصى و مالکان سعى 

در احیاى این خانه هاى تاریخى دارد.

مدارس شهرضا ایمن است
مدیرآمـوزش و پرورش شـهرضا گفت: همـه مدارس 
شهرستان شهرضا گازرسانى شده و درحدود 70 درصد 
از ایـن مدارس به سیسـتم پکیج مجهز اسـت.محمود 
رستگار ادامه داد: در حال حاضرحدود 28 هزار دانش آموز 
دختر و پسر شهرضایى در 200 مدرسه این شهرستان 

مشغول به تحصیل هستند.

خبر

معاون حمایت و ســالمت خانــواده کمیته امــداد امام 
خمینى(ره)استان اصفهان گفت: بیش از3000دانشجوى 

اصفهانى ازحمایت کمیته امداد بهره مند شدند.
جالل یزدانى اظهار کرد: 3424 نفر از مددجویان و فرزندان 
خانوارهاى تحت حمایت کمیته امداد از کمک  هزینه هاى 
شهریه و تحصیل به میزان دو میلیارد و 890 میلیون تومان 
بهره مند شدند. وى ادامه داد: تمام برنامه ها و کمک هاى 
این نهاد به مددجویان غیرســالمند و فرزندان خانوارهاى 
تحت حمایت باهدف زمینه ســازى براى رشــد و ارتقاى 

جایگاه علمى و اجتماعى آنها انجام مى شود.
یزدانى بابیان اینکه تحصیل در دانشــگاه یکى از راه هاى 

توانمندســازى فرزندان مددجویان اســت، گفت: کمیته 
امداد اصفهان در حد توان و منابع خود از دانشجویان تحت 

حمایت در مقاطع مختلف تحصیلى حمایت مى کند.
وى پرداخت کمک هزینه هاى تحصیلى و شــهریه را از 
مهمترین بخش هاى برنامه حمایت از دانشجویان این نهاد 
عنوان کرد و افزود: 3424 نفر از دانشجویان تحت حمایت 
در 9  ماهه سپرى شــده از ســال جارى دو میلیارد و 890 
میلیون تومان در این زمینه دریافت کردند. یزدانى گفت: 
775 میلیون تومان از این مبلغ صرف پرداخت کمک هزینه 
تحصیلى شــده و بقیه به پرداخت کمک هزینه شــهریه 

دانشجویان تحت حمایت اختصاص یافته است.

رئیس سازمان نظام مهندسى شــهرضا گفت: با اجراى 
طرح مجریان ذیصالح، از بنا و کارگر داراى کارت مهارت 
فنى در ساختمان ها استفاده مى شود و دست اتباع بیگانه از 

ساختمان سازى کوتاه مى شود.
مجید گالبگیر اظهارکرد: طرح مجریان ذیصالح به ایمنى 
و کیفیت ساختمان ها کمک بســیارى مى کند، بر خالف 
مهندس ناظر که نظارت آن دوره اى اســت، مجرى باید 

در تمام طول اجراى ساختمان در آن حضور داشته باشد.
وى با بیان اینکه با اجراى طرح مجریان ذیصالح از بنا و 
کارگر داراى کارت مهارت فنى در ســاختمان ها استفاده 
مى شــود و دســت اتباع بیگانه از ساختمان سازى کوتاه 

مى شود، افزود: بیش از 70 درصد از ساختمان ها در شهرضا 
توسط پیمانکاران ساخته مى شود.

رئیس سازمان نظام مهندسى شهرضا با بیان اینکه در این 
طرح هر ساختمانى در شهرضا ساخته مى شود باید از یک 
پیمانکار واجد صالحیت که از اداره راه و شهرسازى تأییده 
داشته باشد، استفاده کند، گفت: مقررات خوب و صریحى 
در خصوص شرایط ساخت و ساز وجود دارد اما علت اجرایى 

نشدن آنها معمایى حل ناشدنى است.
گالبگیر با بیان اینکه ساخت و ساز بدون پروانه در شهرضا 
افزایش پیدا کرده اســت، گفت: شهردارى باید جدى تر با 

مالکان ساختمان هاى بدون پروانه برخورد کند.

افزایش ساخت وساز 
بدون پروانه در شهرضا

بهره مندى3400 دانشجوى 
اصفهانى از حمایت کمیته امداد 

معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان اصفهان گفت: 
12 تیم ســیار با مراجعه به مراکز تجمع معتادان، اقدام به 
توزیع یک وعده غذاى گرم و وســایل پیشگیرى رایگان 

بین آنها مى کنند. 
محمدسعید محمدى با اشاره به  ارائه خدمات مورد نیاز براى 
پیشگیرى و درمان اعتیاد و مراکز کاهش آسیب اجتماعى 
توسط بهزیســتى، اظهارکرد: تمام خدمات مورد نیاز براى 
پیشگیرى و درمان اعتیاد به جامعه هدف  در این مراکز داده 
مى شود. وى افزود: در این راستا اداره کل بهزیستى مراکز 
مختلفى را براى این دسته از افراد دارد که به چند صورت و با 

نام هاى مختلف خدمات ارائه مى کنند.
■■■

معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان اصفهان با بیان 
اینکه مراکزى به نام «گذرى» براى این قشر از جامعه وجود 
دارد، گفت: این مراکز براى کنترل و کاهش آســیب هاى 
اجتماعى اعتیاد به وجود آمده و معتادان پر خطر و در معرض 
ابتال به بیمارى هاى عفونى مانند ایدز، با مراجعه به این مراکز 
وسایل پیشگیرى مثل سرنگ و... براى پیشگیرى از انتقال 

بیمارى در ارتباطات جنسى دریافت مى کنند.
وى خاطرنشان کرد: طرح دیگرى به نام «موبایل سنتر» در 
کنترل و ارائه خدمات به معتادان فعالیت مى کند و شب ها 
با شناســایى افراد معتاد پر خطر و کارتن خواب و مراجعه 
به پاتوق ها، خدماتى چون غذاى گرم، سرنگ بهداشتى و 
تحویل سایر لوازم اولیه بهداشتى رایگان به افراد معتاد براى 
جلوگیرى از تزریق مشترك صورت مى گیرد و در صورتى 
که معتاد حالت متجاهر نداشته باشــند، به مراکز درمان و 

کمپ ارجاع مى شود.
محمدى ادامه داد: در این طرح مــددکاران آموزش دیده 
در قالب 12 تیم به صورت ســیار با حضور در مراکز تجمع 

معتادان به آنها، خدمات رایــگان مى دهند و به طور کلى 
مداخالتى که در یک مرکز به معتادان ارائه مى شــود را به 

صورت سیار انجام مى دهند.
■■■

معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان همچنین با اشاره 
به مراکز سر پناه شبانه اظهارکرد: در مراکز سرپناه شبانه یا 
شلتر، معتادان بى خانمان مى توانند شب را در آنجا بمانند و 
استراحت کنند، همچنین در این مراکز یک وعده غذاى گرم 

و حمام و لباس در اختیارشان قرار مى گیرد. وى افزود: یک 
مرکز سرپناه شبانه ویژه آقایان و یک مرکز براى خانم ها در 
اصفهان وجود دارد و مرکز آقایان در حال فعالیت است ولى 

مرکز خانم ها در حال جابه جایى است.

رئیس هسته مشاوره آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: تعداد مشــاوران مدارس در استان باید 1/5 برابر 
شود تا  بتوانیم تمام مقاطع را پوشش دهیم و با قاطعیت 
اعالم مى کنم این امر محقق نخواهد شــد زیرا ما ورود 

نیروى جدید نداریم.
زهرا قجاوند در نشست بررسى آسیب هاى اجتماعى در 
مدارس با عنوان«در حاشیه آموزش» اظهار کرد: دانش 

آموزان قبل از اینکه وارد فضاى آموزش و پرورش شوند 
حداقل پنج ســال را در فضاهاى دیگرى حضور دارند؛ 
یعنى وقتى دانش آموز وارد مدرســه مى شود یک نقطه 

سفید نیست.
وى تصریح کرد: امروزه ما شاهد صحبت هاى زیادى 
در زمینه آســیب هاى اجتماعى در مدارس هستیم، اما 
باور من این است که این رشد فقط مختص به مدارس 

نمى شــود که اگر اینگونه بود باید تمام تمرکز را روى 
آموزش و پرورش مى گذاشتند.

قجاوند با بیان اینکه آموزش و پرورش استان اصفهان 
امســال میزبان 838 هزار دانش آمــوز در همه مقاطع 
تحصیلى است، گفت: 950 مشــاور در مدارس استان 
ما را همراهى مى کنند و در سیستم نظام مشاوره اى به 
ازاى هر 15 دانش آموز، یک ساعت مشاوره تخصیص 

پیدا مى کند. 
وى بــا بیــان اینکه مشــاور نداریــم و با ایــن تعداد 
مشــاور فقط مى توان متوســطه اول را پوشــش داد، 
افزود: متأســفانه محیط اســتخدامى در نظام آموزش 
پرورش تعیین نمى شــود و دغدغه همیشــگى ما این 
بــوده  که نیروى متخصــص به تعداد دانــش آموزان

 نداریم. 

توزیع غذاى گرم بین معتادان 
توسط تیم هاى سیار بهزیستى

مدیــرکل پیشــگیرى و رفع تخلفات شــهرى 
شــهردارى اصفهان گفت: سیاســت شهردارى 
اصفهان حــذف دستفروشــان نیســت، بلکه 
ساماندهى آنها در بازارچه هاى قدیمى همچون 
شنبه بازار، یک شــنبه بازار و جمعه بازار است تا 
دیگر در معابر شهر چهره نازیبایى از فعالیت آنها 

دیده نشود.
حســن محمدحســینى اظهارکرد: طبق بند 20 
ماده 55 قانون شهردارى ها، جلوگیرى از مشاغل 
مزاحم جزو وظایف شهردارى اســت از این رو، 
براى پیشگیرى از تخلف آشــکار دستفروشى با 
هماهنگى اتحادیه صنــوف ، جلوگیرى از ایجاد 
مشــاغل مزاحم در دستور کار شــهردارى قرار 

گرفته است.
وى خاطرنشان کرد: اگر وضعیت موجود اصفهان 
را با سایر کالنشهرها مقایسه کنیم، پى خواهیم 
برد که اصفهان نسبت به ســایر کالنشهرها در 
جمع آورى دستفروشــان و متکدیان بسیار خوب 

عمل کرده است.
وى اظهارکرد: بسیارى از نیروهاى آموزش دیده در 
مراکز شهر مستقر هستند و با دستور مقام قضائى 
برخورد قانونى را با دستفروشان انجام مى دهند اما 

ضعف مهم همراهى ضعیف مردم است.

ساماندهى دستفروشان 
در بازارچه هاى قدیمى 

شـهر

رئیس هسته مشاوره آموزش و پرورش اصفهان:

تعداد مشاوران در 
مدارس استان باید 
1/5برابر شود

مدیر کل آموزش فنی و حرفه اي استان اصفهان اظهار 
کرد: جشــنواره ملى «یک ایده یک دنیــا» با رویکرد 
تجارى سازى و ایجاد انگیزه و ارج نهادن به مقام واالى 
پژوهشگران، مخترعان، نوآوران و فناوران و همچنین 
ترویج و توسعه فن آفرینى، خالقیت و نوآورى، معرفى فن 
آفرینان و ایجاد فضاى مناسب به منظور تعامل در میان 
فعاالن عرصه هاى مختلف فن آفرینى برگزار مى شود. 

آرش اخوان بیــان کرد: از جمله اهداف این جشــنواره، 

جریان ســازى فرهنگى و اقتصاد دانــش بنیان براى 
کمک به تحقــق اقتصــاد مقاومتى، فرهنگســازى 
و حمایت از ایــده ها و شناســایى ایده ها بــه منظور 
حمایت مــادى و معنــوى بــراى تجارى ســازى و

تولید است. 
وى افزود:عالقه مندان به شــرکت در این جشــنواره 
  www.1idea1world.ir مــى تواننــد  بــه ســایت

مراجعه کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى چادگان گفت: 
هفدهمین آزمون سراسرى حفظ و مفاهیم قرآن کریم در 

20 رشته برگزار مى شود.
مجتبى باباجانى اظهار کرد: هفدهمین آزمون سراسرى 
حفظ و مفاهیــم قرآن کریم براى مبحــث حفظ در 12 
رشته، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در دو رشته، سیره و 

معارف اهل بیت (ع) در سه رشته و آزمون الکترونیک در 
سه رشته برگزار مى شود.

وى با بیان اینکه این آزمون در 9 اســفندماه سال جارى 
برگزار مى شود،خاطرنشان کرد: عالقه مندان مى توانند تا 
5 بهمن ماه ثبت نام یا با مراجعه حضورى به اداره ارشاد 

اسالمى اقدام کنند.

14 مجرم تحت تعقیــب مراجع قضائــى در اصفهان 
دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان با اشاره به اجراي 
سومین مرحله از طرح عملیاتی«قاهر» براى باال بردن 
امنیت اجتماعــى گفت: با انجــام کارهاي تخصصى و 
شناسایی پاتوق هاي مواد مخدر، 11 خرده فروش مواد 
مخدر نیز دستگیر و بیش از سه کیلوگرم انواع مواد مخدر 

در بسته هاي کوچک و آماده فروش کشف شد.
حسن یاردوستی با اشاره به دستگیري 21 سارق سابقه 
دار در این طرح گفت: دو دستگاه موتورسیکلت و هفت 

دستگاه خودروي مسروقه نیز از سارقان کشف شد.
وى افزود: در طــرح «رعد3 » 18 معتــاد متجاهر نیز 
از سطح معابر شهرســتان جمع آوري و تحویل مراکز 

بازپروري شد.

ورود موج بارشى از بعدازظهر امروز سبب بارش باران و 
برف در اغلب نقاط استان اصفهان مى شود.

کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
گفت: موج ناپایدارجوى بعدازظهر  روز چهارشنبه (امروز) 
از روى اســتان عبور مى کند که با گذر این موج، بارش 

باران و برف در نواحى غربى این استان آغاز مى شود.

فاطمه زهرا سیدان افزود: سامانه بارشى تا روز پنج شنبه 
در استان فعال است و بیشــتر نقاط این منطقه را تحت 

تأثیر قرار مى دهد.
وى براى شهر اصفهان در روز چهارشنبه (امروز) آسمانى 
قسمتى ابرى و غبار صبحگاهى و در  بعداز ظهر افزایش 

ابر و گاهى وزش باد پیش بینى کرد.

معاون فرهنگى ســازمان فرهنگى، تفریحى و ورزشــى 
شهردارى اصفهان گفت: انسان موجودى است که مى تواند 
تمدن ساز باشد و اساس شکل گیرى جوامع بشرى اصًال 
همین  موضوع تمدن سازى است و خوشحالیم که جایزه 

زاینده رود براى نجات یک تمدن تالش مى کند.
رضا روحانى در نشســت خبرى سومین جشنواره داستان 
کوتاه زاینده رود، اظهار کرد: سلسله اهداف فرهنگى را براى 
مجموعه مدیریت شهرى در نظر گرفته ایم تا بتوانیم اهداف 

فرهنگى را بهتر از گذشته در شهر اصفهان پیاده کنیم. 
وى افزود: توســعه و ترویــج فرهنگ ایرانى اســالمى، 
خالقیت، کارگروهى و مشارکت از جمله اهداف فرهنگى 

هستند که براى شهر تعریف شده است. 
وى با اشاره به اینکه جشنواره زاینده رود و جمالزاده هیچ 

تزاحمى با هم ندارند، تأکید کرد: در حوزه ادبیات و داستان 
باید بیش از این کار کنیم و تعداد جشنواره هاى اینچنینى کم 
است. وى ادامه داد: این جشنواره دانشجویى است و نگاه به 
این قشر ویژه دارد و اعتقاد داریم که فعالیت هاى دانشجویى 

سرشار از خالقیت و طراوت است.

رئیس کمیســیون آموزش، پژوهش و توانمندســازى 
اتاق بازرگانى اصفهان خواســتار تصویب مصوبه اى در 
خصوص انتخاب پیمانکاران بومى در پروژه هاى شهرى 

اصفهان شد. 
امیرکشانى، مدیریت واحد شــهرى و شهر الکترونیک 
را از دغدغه هاى ملى عنوان کــرد و گفت: اصفهان از 
ابعاد اقتصادى، عبورو مرور و... با شــهرهاى مطرح دنیا 
فاصله چشمگیرى داشــته و با اجراى مباحث مدیریت 

واحد شهرى و شهر الکترونیک مى توان این فاصله ها 
را کم کرد.

 وى در ادامه ضمــن انتقاد از به کارگیــرى پیمانکاران 
غیربومــى در پــروژه هــاى شــهردارى اصفهان و 
گالیه مندى فعاالن اقتصادى از این موضوع، خواستار 
تصویب مصوبه اى در خصــوص توجه ویژه به انتخاب 
پیمانکاران بومــى در پروژه هاى شــهردارى اصفهان 

شد.

برگزارى هفدهمین آزمون سراسرى حفظ قرآن فراخوان ثبت نام جشنواره «یک ایده، یک دنیا»

هواى اصفهان بارانى مى شوددستگیرى 14 مجرم تحت تعقیب قضائى

جشنواره زاینده رود براى نجات یک تمدن تالش مى کند
ضرورت انتخاب پیمانکاران بومى 

محمد معتمدى به همراه ارکســتر مهر در پروژه هاى شهرى اصفهان 
در اصفهان براى عالقــه مندان به روى 
صحنه مى رود. اجراى صحنه اى ارکستر 
مهر به رهبرى مسعود هادى زاده و محمد 
معتمدى پنج شــنبه 13 دى مــاه در دو 
سانس 17 و30 دقیقه و 20 و 30 دقیقه 

برگزار مى شود.
این کنســرت با حضور پیشکسوتان و 
نوازندگان برجسته موسیقى ارکسترال 
ایــران همایــون رحیمیان، ســیاوش 
ظهیرالدین و کریم قربانى در تاالر کوثر 
واقع در ســه راه حکیم نظامى، مجموعه 

ورزشى 22 بهمن اجرا مى شود.
از جمله آهنگ هایــى که محمد معتمدى 
براى اصفهانى در این اجــرا مى خواند 
«ســالم عاشــقانه»، «مى زده شب»، 
«کوبار»، «سبکبال»، «کویر»، «گل اندام» 

و «نرگس مستى» است.
عالقه مندان براى خرید بلیت مى توانند به 
سایت navayemehr.ir مراجعه کنند.

محمد معتمدى
 در اصفهان مى خواند
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مجموعــه تلویزیونى «ن.خ» بــه کارگردانى ســعید آقاخانى و 
تهیه کنندگى مهدى فرجى که براى پخش در ایــام نوروز 98 از 
شبکه یک سیما آماده مى شــود، مراحل تصویربردارى را سپرى 
مى کند. تصویربردارى این سریال از اواخر آذر ماه امسال آغاز شده  و 
اخیراً نخستین تصاویر از این مجموعه تلویزیونى منتشر شده است.
سعیدآقاخانى، حمیدرضا آذرنگ، فریده سپاه منصور، على صادقى، 
هومن حاج عبداللهى، نعیمه نظام دوست، سیروس میمنت، على 

صالحى، پاشا جمالى، نسرین مرادى، هدیه بازوند، ندا قاسمى، صبا 
ایزدپناه، شیدا یوسفى، وحید قاضى زاهد و... از جمله بازیگران این 
سریال نوروزى هستند. به زودى بازیگران شناخته شده دیگرى نیز 
به این مجموعه خواهند پیوست. فیلمنامه سریال نیز توسط امیر 

وفایى به نگارش درآمده است.
این مجموعه تلویزیونى کارى از گروه فیلم و ســریال شبکه یک 
سیماست که در 16 قسمت 50 دقیقه اى براى پخش در ایام نوروز 

98 از شبکه یک سیما تولید مى شود.
آقاخانى پیش از این در تلویزیون کارگردانى ســریال هاى «عید 
امســال»، «زن بابا»، «راه در رو»، «خوش نشــین ها»، «نقطه 
سرخط»، «دزد و پلیس»، «خروس»، «روز هاى بد، به در»، «بیمار 
استاندارد» و «شــب عید» را به عهده داشــته که اغلب از جمله 
سریال هاى پربیننده ســیما بوده اند. «ن. خ» یازدهمین سریال 

آقاخانى در مقام کارگردان محسوب مى شود.

حضور اسپانسرهاى اپلیکیشنى انگیزه اى براى برنامه سازان شده است تا به دور از مشکل بى پولى 
برنامه اى تازه را روى آنتن ببرند و بعد از هجوم برنامه هاى مسابقه محور، حاال تلویزیون زمستان را 

با دو برنامه استعدادیابى ادامه خواهد داد.
براساس این گزارش، طى هفته هاى آینده دو برنامه استعدادیابى در تلویزیون آغاز خواهد شد که 
یکى از آنها در شبکه 3 سیما با احســان علیخانى آغاز خواهد شد، مجرى اى که مدتى پیش براى 
ابهامات همکارى اش با مؤسسه ثامن در تلویزیون حاضر شد اما برخالف سنت همیشگى اش که به 
ماه رمضان و تحویل سال اختصاص دارد، قرار است در زمستان یک برنامه بیگ پرداکشن را تهیه 
و اجرا کند که متقاضیان باید در یک صحنه 150 مترى به صورت تک نفره و یا گروهى به اجراى 

استعداد خود بپردازند.
محمدمهدى عسگرپور را که بیشــتر به عنوان کارگردان تلویزیون و سینما مى شناسیم هم این 
روزها با یک کارگردان سینما مشغول ساخت یک برنامه استعدادیابى با عنوان «هنرپیشه» است. 
بیژن میرباقرى که کارگردانى این برنامه را برعهده دارد، درباره آینده برگزیدگان آن گفته اســت: 
«قرار نیست کسانى که در این مسابقه برنده مى شوند شرایط خاصى براى حضور آنها در پروژه هاى 
مختلف فراهم شود و فقط این افراد از طریق مسابقه «هنرپیشه» انتخاب و توانایى آنها توسط رأى 

مخاطبان سسنجیده و دیده مى شود.»
اما طبق شنیده ها براى برنامه احسان علیخانى پاى یک اپلیکیشن و سامانه موبایلى هم در میان است 
تا روند رأى دادن به مخاطبان با سهولت بهترى صورت بگیرد، سامانه اى که اسپانسر اصلى برنامه 
هم است و سابقه همکارى با احسان علیخانى هم دارد. خبرها حاکى از آن است که احسان علیخانى 

عالوه بر مجریگرى در این برنامه، تهیه کننده این برنامه نیز شده است.
احسان علیخانى پیش از این ســابقه  اجراى ویژه برنامه ماه مبارك رمضان یعنى «ماه عسل» را 
داشته است. این مجرى همچنین در زمینه تهیه کنندگى ســینما فعالیت کرده است. این مجرى 
فیلم سینمایى «بدون تاریخ، بدون امضا» را هم تهیه کرده اســت. علیخانى سابقه اجرا و ساخت 
برنامه هایى مانند «جشن سالگرد شبکه 3»، «سه ســتاره»، «بهار نارنج»، «صبح آمد» و «جشن 

قهرمان قهرمانان» را در کارنامه کارى خود دارد.

بازار برنامه هاى استعدادیابى داغ مى شود!

احسان علیخانى با  
اپلیکیشن جدیدش 

مى آید

انتشار نخستین تصاویر از مجموعه تلویزیونى «ن.خ»

سریالى که جایگزین «بانوى عمارت» مى شود
با تکمیل مراحل فنى، به زودى پخش سریال تلویزیونى «لحظه گرگ و میش» به کارگردانى و تهیه 
کنندگى همایون اســعدیان و با صداى محمد معتمدى آغاز خواهد شد. این سریال در 50 قسمت 
آماده نمایش شده و به زودى با پایان پخش ســریال «بانوى عمارت» به روى آنتن شبکه 3 سیما 

خواهد رفت.
ترانه اولین تیزر سریال «لحظه گرگ و میش» با صداى محمد معتمدى از آلبوم موسیقى «حاال که 

مى روى» و با شعرى از محمدمهدى سیار است که این آلبوم تازه ترین کار محمد معتمدى است.
مجموعه تلویزیونى «لحظه گرگ و میش» روایت فراز و فرود زندگى خانواده هاى اصیل در طول سه 
دهه با محوریت زندگى تنها دختر این خانواده است؛ روایتى که از دهه 60 آغاز شده ، حوادث مختلفى 
از قبیل جنگ، تحوالت اجتماعى و اقتصادى را پشت سر گذاشته و در زمان معاصر پایان مى پذیرد.

فاطمه گودرزى، فرید سجادى حسینى، شهره سلطانى، علیرضا کمالى نژاد، المیرا دهقانى، حسام 
محمودى فرید، کریم قربانى، سیامک احصایى، وحید آقاپور، ناصر سجادى حسینى، لیال بلوکات، 
پانیذ برزعلى، نیما نادرى، مدیا ذاکرى، پاشا رســتمى، رها خدایارى، مهرنوش مسعودیان، اروین 
گالستیان، آیدا نامجو و مهدى مالك از جمله بازیگرانى هستند که در این مجموعه به ایفاى نقش

 مى پردازند.
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سریال «سال هاى دور از خانه» به کارگردانى مجید صالحى با بازى چهره هاى «خ

سرشناس سینما و تلویزیون به زودى در شــبکه نمایش خانگى توزیع مى شود. 
«سال هاى دور از خانه» اسپین آف سریال «شاهگوش» است که با بازى احمد 

مهرانفر و هادى کاظمى به زودى روانه شبکه نمایش خانگى مى شود.
اسپین آف سریال «شاهگوش» از آبان ماه جلوى دوربین رفت و فیلمبردارى آن 

در تهران ادامه دارد.
صفحه رسمى سریال «سال هاى دور از خانه» با انتشار عکسى جدید، خبر از زمان 
توزیع این سریال در نمایش خانگى داد و نوشت: «چند هفته تا توزیع سریال «سال 

هاى دور از خانه».»
با پایان فیلمبردارى و پیشرفت تدوین قسمت هاى نخست این مجموعه کمدى، 
امیر توسلى کار ساخت موســیقى «ســال هاى دور از خانه» را آغاز کرد. اکنون 
فیلمبردارى سریال نمایش خانگى «سال هاى دور از خانه» در شمال تهران ادامه 

دارد و قرار است زمان توزیع آن در چند هفته آینده نهایى شود.
«ســال هاى دور از خانه» اســپین آف مجموعه پرمخاطب «شاهگوش» است 
که داســتانى متفاوت و کمدى از دوران پس از سربازى «خنجرى» و «زهره» را 
روایت مى کند. محمدحسین قاســمى و مجید صالحى، تهیه کننده و کارگردان 

این مجموعه هستند.
بازیگران اصلى  سریال «سال هاى دور از خانه» عبارتند از احمد مهرانفر در نقش 
«خنجرى»، هادى کاظمى در نقش «زهره»، آزیتــا حاجیان، حدیث میرامینى، 
احسان کریمى، گیتى قاسمى، علیرضا استادى، میرطاهر مظلومى، مهرناز بیات، 
محمدرضا عقدایى، على نظرى، یدا... شــادمانى، خســرو احمدى، على عامل 
هاشمى، بهنام شــرفى، مهدى صباغى، ســیاوش چراغى پور، على اوجى و امیر 

نورى.

غالمرضا نیکخواه بازیگر سریال هاى «زیر آسمان شهر» و «جنگ 77» 
مى گوید: مردم برنامه هاى طنز را دوست دارند و جزو نیازهاى حیاتى جامعه 
است. غالمرضا نیکخواه درباره وضعیت برنامه هاى طنز در تلویزیون اظهار 
کرد: گروه هاى مختلفى کار طنز انجام مى دهند. به نظرم مشکل از گروه ها 
نیست بلکه خود تلویزیون است که باعث ریزش مخاطبان شده است و 

مخاطبان کمتر تلویزیون مى بینند.
او سپس با یادآورى خاطره اى چنین گفت: برنامه اى با حضور من حدود 
20 یا 30 روز از تلویزیون در حال پخش شدن بود و در همان زمان سوار 
تاکسى شدم و راننده به من گفت که نیستید؟! چه کارى انجام مى دهید؟! 
در حالى که من برنامه داشتم و آنها تلویزیون نگاه نمى کردند. تلویزیون 

باید براى این قضیه فکرى کند که بتواند مخاطبان را جذب و دلیل ریزش 
مخاطبان را پیدا کند.

بازیگر سریال هاى «قهوه تلخ»، «مرد هزار چهره» و «مرد دو هزار چهره» 
اضافه کرد: مردم برنامه طنز را دوست دارند و جزو نیازهاى حیاتى جامعه 
است. تلویزیون هم این کار را انجام مى دهد و دنبال طنز است تا این نوع 

برنامه ها را به کنداکتور اضافه کند. به نظرم کار خوبى هم انجام مى دهد.
نیکخواه با اشــاره به افرادى که در حوزه طنــز کار مى کنند، بیان کرد: 
تلویزیون باید یکسرى از افراد که کار طنز مى کنند و کارهایشان فاخر بوده 
و بیننده داشته را دور هم جمع و جذب کنند. این مسئ له به مدیریتى نیاز دارد 

تا بتواند مشکالت را حل کند.

آغاز اکران کمدى جدید 
رامبد جوان از امروز 

فیلم جدید رامبد جوان از 12 دى ماه در سینماها اکران مى شود. 
«قانون مورفى» که ساخت آن در بهمن ماه سال گذشته آغاز شد، 

در تهران و شمال کشور فیلمبردارى شده است. 
امیر جدیدى، امیر جعفرى، هادى کاظمى، ســروش صحت و 
رامبد جوان از جمله بازیگران این کمدى اکشن هستند که جلوى 

دوربین حسین جلیلى بازى کرده اند.
پس از فیلم «نگار»، «قانون مورفى» پنجمین فیلمى است که 
جوان آن را کارگردانى کرده و بعد از فیلم هاى «اسپاگتى در هشت 
دقیقه» و «پسر آدم، دختر حوا» بار دیگر در فیلم خودش نقشى 

را ایفا کرده است.

بعد از اعالم اســامى فیلم هاى حاضــر در بخش نگاه نو 
جشنواره، آنچه مشخص شد، راه نیافتن فیلم هاى متقاضى 
با بازى شهاب حسینى به سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
بود. بازیگرى که روزگارى در هر دوره جشنواره، فیلم هاى 

مهمى را در بخش مسابقه داشت.
آخرین حضور شهاب حسینى در جشــنواره فیلم فجر به 
فیلم «دوران عاشقى» علیرضا رئیسیان در جشنواره سال 
93 برمى گردد و بعد از آن حضور او در سریال «شهرزاد» و 
 سپس فیلم هاى کارگردان اول که در برخى از آنها مشاور 
کارگردان هم بود باعث شد با فیلمسازان صاحبنام  و  یا در 

پروژه هاى مطرح و جنجالى کار نکند.
براساس این گزارش، شهاب حسینى در شرایطى امسال 
پنج فیلم «البیرنت»، «شین»، «نرگس»، «آن شب» و 
«نبات» را به عنوان متقاضى در جشنواره فیلم داشت که 
فیلم دیگرش «البى» با گذشت دو سال از تولیدش، نه به 

اکران رسیده و  نه نمایش جشنواره اى داشته است.
«مقیمان ناکجا» و «خورشید نیمه شب» دو فیلم ویدیویى 
دیگرى هستند که شهاب حســینى آنها را تهیه کرده اما 
نمایش خانگى و جشنواره اى نداشته اند، «مقیمان ناکجا» 

را خود وى عالوه بر تهیه کارگردانى نیز کرده است.
شهاب حسینى که همواره نشان داده بود به عنوان یکى 
از رکورداران جشنواره فیلم فجر حضورى چشمگیر دارد، 
چهار سال اســت که از جشــنواره فیلم فجر جدا افتاده، 
بازیگرى که با فیلم «فروشنده» اصغر فرهادى توانست 

جایزه بهترین بازیگرى جشنواره کن را به دست بیاورد.

خاطره بازیگر «قهوه تلخ» از ریزش مخاطبان تلویزیون

هاى «عید 
ا»، «نقطه 
ر»، «بیمار 
ب از جمله 
ین سریال 

این 8  فیلم، شهاب حسینى را از فجر جدا کرد؟!
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 همانطور که در خبرهاى دیروز خواندید، باشگاه تراکتورسازى براى مشخص شدن وضعیت محمد مسلمى پور به کمیته تعیین وضعیت و باشگاه سپاهان 
نامه اى ارسال کرد و این نشان مى دهد که اولین خرید زمستانى سپاهانى ها بوى دردسر مى دهد

 چند روز قبل باشگاه سپاهان از عقد قرارداد سه ساله با محمد مسلمى پور، مدافع چپ باشگاه تراکتورسازى خبر داد و این بازیکن را در اولین اقدام خود در 
نیم فصل نقل و انتقاالت جذب کرد.

بعد از این اتفاق باشگاه تراکتورسازى اعالم کرد با این بازیکن قرارداد دارد و مسلمى پور نمى توانست از این تیم جدا شود.
در همین راستا باشگاه تراکتورسازى نامه اى همراه با مدارك موجود در مورد قرارداد با مسلمى پور به کمیته تعیین وضعیت ارسال کرده و از داشتن قرارداد 

تا پایان فصل جارى با این بازیکن خبر داده است. 
همچنین نامه  دیگرى به باشگاه سپاهان ارسال و اعالم کرده این بازیکن با تراکتورسازى قرارداد داشته و اگر شرایط بازگشت او فراهم نشود اقدامات قانونى 

را در این رابطه انجام خواهند داد.
تابش مدیرعامل سپاهان در گفتگوهاى متعددى که در این باره داشته به خبرنگاران گفته که اگر مدارك تراکتورسازى در این باره کافى باشد و کمیته تعیین 
وضعیت هم مدارك باشگاه تبریزى را تأیید کند قطعاً مجبوریم از همکارى با مسلمى پور صرف نظر کنیم و این بازیکن به تراکتورسازى باز خواهد گشت.

تراکتورســازى تبریز که از ابتداى فصل چهره اى کهکشانى به 
خود گرفت مى خواهد همچنان به جشــنواره تجمیع ستارگان 
در تبریز رونق بیشــترى دهد و مهره هاى کلیدى بیشترى را به 

خدمت بگیرد.
محمدرضا زنوزى مطلق، مالک جدید تراکتورسازى بعد از اینکه 
در پنجره تابستانى ســه کاپیتان اول تیم ملى را به تور انداخت 
تا تبریزى ها با تیمى کهکشــانى وارد لیگ هجدهم شوند حاال 
در اندیشه خرید ســتاره هاى دیگرى در زمستان است تا جایى 
که بنا به نوشــته ســایت هاى «بانــک ورزش» و خبرگزارى 
«میزان» از این باشگاه خبر رســید اگر اتفاق خاصى رخ ندهد 
ظرف روزهاى آینده از دو ستاره سرشناس به عنوان خرید هاى 
جدید تراکتورسازى رونمایى خواهد شد تا سکوت سرخ هاى 
محبوب تبریز در بازار زمستانى شکسته شود. در روز ها 
و هفته هاى گذشــته از رضا قوچان نــژاد و یکى دو 
بازیکن سرشناس خارجى به عنوان گزینه هاى اصلى 
تراکتورسازى نام برده شده بود اما جدیدترین اخبار 
از این حکایت دارد که یک ملى پوش سرشــناس 
داخلى به همراه یکى از لژیونر هاى فعال در خارج 
از ایران با مالک تراکتورسازى به توافق رسیده و 
اگر اتفاق خاصى رخ ندهد نیم فصل دوم لیگ برتر 
را در جمع شاگردان محمد تقوى سپرى خواهند 
کرد. این اقدام در حالى مى توانــد همه نگاه ها را 
به تبریز معطوف کند که طبــق هماهنگى هاى 
به عمل آمده  ســرمربى این تیم به همراه آنتونى 
استوکس گلزن ایرلندى به ایران بازخواهند گشت 
تا به این ترتیب یکى دیگر از نگرانى ها و دغدغه هاى 
بزرگ تبریزى ها بــراى نیم فصــل دوم لیگ برتر

 از بین برود.
استوکس که به یک باره قید همکارى با تراکتورسازى 

را زد و راهى ایرلند شد همزمان با انفجار بمب هاى جدید مالک 
باشگاه به تبریز برمى گردد تا اضافه شدن موتور گلزنى ایرلندى 
عمًال همچون خریدى جدید براى طرفداران این تیم پرســتاره 

قلمداد شود.  
در حال حاضر تقوى برنامه هایى به باشگاه ارائه کرده تا بتواند در 
نیم فصل دوم تراکتورسازى جدیدى بسازد و نقاط ضعف تیمش 
را برطرف کند. پرشور ها امیدوارند با هدایت این مربى پرتالش 
نیم فصل دوم بهتــر از این ظاهر شــوند و در مقابل رقباى خود 

حرف هاى زیادى براى گفتن داشته باشند.
شاید تقوى بتواند تراکتورسازى را به آرزوى دیرینه خود برساند و 
در پایان فصل همراه با هواداران تراکتورسازى که حمایت خوبى 
از این تیم داشــتند، در تبریز جشــن قهرمانى بگیرد. اتفاقى که 
یک بار تا آستانه تحقق پیش رفت اما در نهایت جام به اصفهان 
رسید و در موزه افتخارات سپاهان ثبت شد. چیزى که مشخص 
اســت، تراکتورى ها با مالک فوق پولدارشان چه قهرمان بشوند 
و چه نشوند همچنان مى خواهند به خریدهاى جنون وارشان با
 قیمت هاى سرسام آور ادامه دهند و براى پروژه خرید ستارگان، 

سیرى ناپذیرند!

 به نوشته یکى از کانال هاى تلگرامى نزدیک به باشگاه تراکتورسازى تبریز 
ماجراى هاى این باشگاه و مهاجم اســکاتلندى هر روز به شکل عجیبى 

دنبال مى شود.
لى هرى اروین، بازیکن اسکاتلندى و تحت قرارداد تراکتورسازى تبریز، حدود 
دو ماه قبل ایران را به بهانه استفاده از دوران تعطیلى لیگ ترك کرد و هرگز به 
کشورمان برنگشت. او مدارك پزشکى به باشگاه ارائه کرده که در آن نشان 

مى دهد دچار یک نوع بیمارى عصبى اســت و نمى تواند در تراکتورسازى، 
فوتبالش را ادامه دهد. با این حال مدیران باشگاه به این بازیکن اعالم کردند 
براى توافق بر ســر جدایى و انجام آزمایش هاى پزشکى(تست هاى روان 
پریشى!) باید به ایران سفر کند اما اروین هر بار، از این اقدام سر باز مى زند. 
البته وقتى صحبت از شکایت به فیفا شد، نظر بازیکن اسکاتلندى تغییر کرد 
و چند بار براى مدیران باشگاه پیام فرستاد که امکان دارد به تراکتورسازى 
برگردد. این بازیکن به گفته مســئوالن تراکتور، همه را سر کار گذاشته و 
تکلیفش را روشن نمى کند. اگر اروین برگردد، باشگاه از جذب مهاجم جدید، 

بى نیاز مى شود اما اگر بابت بازگشــت، پاسخ منفى بدهد، تراکتورى ها 
حداقل با خیال راحت به دنبال یک مهاجــم دیگر مى روند ولى 

اروین جواب نهایى و قطعى نمى دهــد و همین رفتارهاى 
دوگانه حسابى تبریزى ها را عصبانى کرده است. به نظر 

مى رسد تراکتورى هاى باید مماشات را در این باره کنار 
بگذارند و بى خیال حضور دوباره اروین در تبریز اگر 

قرارداد درست و حسابى و محکمى با او بسته اند از 
این بازیکن به فیفا شکایت کنند.

براى خرید ستارگان سیرى ناپذیرندبیا اینجا و تست روان پریشى بده!

نام احسان حاج صفى در بین ده بازیکن باتجربه جام ملت هاى آسیا از دید «فاکس اسپورت» 
دیده مى شود.

«فاکس اسپورت» در آستانه شروع جام ملت هاى آسیا که از چهار روز دیگر شروع مى شود، 
اقدام به معرفى باتجربه ترین بازیکنان جام ملت ها براساس تعداد بازى هاى ملى کرده است. 
در این بین احسان حاج صفى تنها بازیکن ایرانى است که تعداد بازى هایش سه رقمى شده 
است. این بازیکن عضو باشگاه تراکتورسازى اولین بار در ســال 2008 به تیم ملى ایران 
دعوت شد و االن فقط 28 سال سن دارد و مى تواند تا دوره بعد جام ملت ها، تعداد بازى هاى 

ملى خود را افزایش دهد.
 در صدر این فهرســت نام احمد مبارك عمانى دیده مى شــود که 162 بازى ملى دارد و 
اسماعیل مطر اماراتى با 125 بازى در 

رده دوم است.
 جام ملت هاى آسیا از شنبه با دیدار 

امارات و بحرین شروع مى شود.

کمیته انضباطى به تازگى برانکو را به دلیل مصاحبه علیه داورى یک جلسه از همراهى تیم 
پرسپولیس محروم کرده است.

صدور این حکم اعتراض باشگاه پرسپولیس را به همراه داشت و آنها با صدور بیانیه اى به 
این حکم اعتراض کردند و حتى این سئوال را پرسیدند چرا فقط برانکو؟ به این علت که در 
هفته هاى پایانى امیر قلعه نویى هم به داور بازى با پرسپولیس معترض بود و علیه علیرضا 

فغانى صحبت کرد و شفر هم گالیه هایش علیه داورى را با ادبیات تند بر زبان آورد.
سایت «ورزش سه» در این باره خبرى را به نقل از یک فرد آگاه منتشر کرد و نوشت: یکى 
از اعضاى کمیته انضباطى که تمایلى به افشاى نام خود نداشت در این باره گفت: با وجود 
اینکه رأى صادره در مورد برانکو مطابق با قانون بوده اما این حق را براى باشگاه پرسپولیس 
قائل هســتیم که به رأى صادره معترض باشــد و حتى به صورت رسمى اعتراض خود را 
مطرح کند. در خصوص اینکه چرا دیگر مربیان بــا وجود اعتراض حکمى براى آنها صادر 

نشده است باید به این نکته اشاره کنم که پرونده 
بازى ها به نوبت مورد بررسى قرار مى 

گیرد و اینطور نیست که همه پرونده 
ها یکجا بررسى و رأى هم با هم 

صادر شود.

خریدی که بوی
 دردسر می دھد

حاج صفى در بین
 با تجربه هاى قاره

نوبت به قلعه نویى هم
 مى رسد؛ صبر کنید!

  شاید اگر مربى دیگرى به جاى کارلوس کى 
روش بود خداحافظى ســردار آزمون را مثل 
خداحافظى مهدى رحمتى جدى مى گرفت 
و او را دیگر به تیم ملى دعوت نمى کرد! هر 
چند سردار گفته بود به علت بیمارى مادرش 
ترجیح مى دهــد در ماه هاى آتــى در کنار 
خانواده باشد. البته که مشخص بود سردار به 
علت انتقادات مردم به گل نزدن هایش در جام 
جهانى 2018 تصمیم به خداحافظى از تیم ملى 
گرفت و البته برخالف بازیکنانى مانند مهدى 
رحمتى و هادى عقیلى با هماهنگى و اجازه 

کى روش، خداحافظى اش را رسانه اى کرد.
همان موقع باید به سردار هم حق مى دادیم. 
سبک بازى تیم ملى در برابر تیم هایى چون 

اسپانیا و پرتغال دفاعى بود و حضور سردار آزمون و مهدى طارمى در نیمه خودى باید پر رنگ تر از 
نیمه حریف مى بود و چنان به عضالت این دو بازیکن فشار آمد که به هنگام قرار گرفتن در موقعیت 
نایى براى زدن ضربه آخر نداشتند. دیدید که در بازى با پرتغال مهدى طارمى چه موقعیتى را هدر داد.

با این حال سردار نباید خداحافظى مى کرد که کرد! البته گذشته ها گذشت و هم سردار باید آن روزهاى 
تلخ را فراموش کند و هم ما. شاید بد نیست ســردار آزمون خاطرات على دایى را در تیم ملى مرور 
کند. اینکه گاهى با چه هجمه هایى روبه رو مى شد. اما ســردار آزمون  با گلى که به قطر زد به جام 

ملت هاى آسیا سالم داد.
در تعریف سردار مى توانیم به این نکته اشاره کنیم: مهاجمى که روى هوا ضربات سر خوبى مى زند. 
مثل على دایى اما روى زمین فرارهاى خوبى در عمق دارد. پاس هایى که از کناره ها روى دروازه ها 
ارسال مى شود به خصوص روى زمین براى سردار یک موقعیت خوب به حساب مى آید. روى زمین 

سرعتى بازى مى کند و...
وجود چنین مهاجمى در ترکیب تیم ملى غنیمت است و چنین مهاجمى مى تواند یکى از ستاره هاى 
جام ملت هاى آسیا شود. قهرمانى در جام ملت ها بعد از چهار دهه. رخدادى که سردار آزمون و دیگر 
بازیکنان تیم ملى مى توانند به نام خود رقم بزنند. این انتظارى است که مردم ایران از تیم ملى دارند. 

تیم ملى اى که خوب و با کیفیت است.

باید به شما حق مى دادیم

مدافع عنوان قهرمانــى و قهرمان نیم فصل 
لیگ عربســتان بعد از جذب پرسرو صداى 
مهاجم اسپانیایى از باشــگاه چینى این بار به 
سراغ بازیکنى از سرى A ایتالیا رفت تا با رقم 
سرسام آور ده میلیون یورو آلخاندرو گومز 30 
ساله را از باشگاه آتاالنتا به جمع بازیکنانش 
اضافه کند. آلخانــدرو گومز که توانایى بازى 
در چند پست تهاجمى را در کارنامه دارد بعد 
از نزدیک به پنج سال پوشیدن پیراهن آتاالنتا 
از هفته ها قبل مورد توجه باشگاه الهالل قرار 
گرفت تا با جدى شدن این مذاکرات دو طرف 
در آستانه امضاى قرارداد قرار بگیرند. به نوشته 
رسانه هاى عربســتانى آلخاندرو گومز عصر 
روز دوشنبه وارد شــهر دبى شده است تا بعد 

از گذراندن تست هاى پزشکى و توافق نهایى قرارداد انتقال خود به فوتبال عربستان را امضا کند.
الهالل به عنوان یکى از رقیبان استقالل در گروه مرگ لیگ قهرمانان آسیا با خرید گومز آرژانتینى 
عمًال زمینه خروج نام ریواس ونزوئالیى را از فهرست نفرات خود فراهم خواهد کرد اما اینکه از میان 
بازیکنان خارجى موجود کدام نفرات چهار سهمیه خارجى در لیگ قهرمانان خواهند بود به تصمیم 

ژرژ ژسوس سرمربى پرتغالى این تیم بستگى دارد.

تیم ملــى فوتبــال ایــران در رقابت هاى جام 
ملت هاى 2019 امارات در گروه D این رقابت ها 

با تیم هاى یمن، ویتنام و عراق همگروه است.
تیم ملى در صورتى که به عنوان تیم اول گروه 
صعود کند در مرحله یک هشــتم نهایى باید به 
مصاف یکى از تیم هاى سوم گروه هاى B، E یا 
F برود. در این صورت کار شاگردان کى روش 

براى صعود به مراحل باالتر راحت خواهد بود.
اما اگر تیم ملى به عنــوان تیم دوم گروه به دور 
بعد صعود کند باید با تیم اول گــروه E که به 
احتمال زیاد عربستان خواهد بود بازى کند که 

در این صــورت کار شــاگردان کى روش حتى 
براى صعود به مرحله یک چهارم نهایى خیلى 

سخت خواهد شد.
با فرض اینکه هر دو تیم ایران و عراق تیم هاى 
ویتنام و یمن را شکست دهند و کارشان براى 
صدرنشــینى به بازى رو در رو بکشــد و در آن 
بازى هم دو تیم به تساوى برسند (که احتمال 
این فرضیات زیاد است) کار تعیین سرگروه به 

تفاضل گل مى کشد.
بنابراین تیم کى روش نیاز دارد که تیم هاى یمن 
و ویتنام را پرگل و با تفاضل گل خوب شکست 

دهد تا اگر کار صدرنشینى به تفاضل گل رسید 
به راحتى به عنوان تیم اول این گروه به مرحله 
یک  هشتم نهایى جام ملت هاى آسیا صعود کند.

به گزارش «میزان»، استرالیا، سوریه، فلسطین 
و اردن در گروه B، عربســتان، قطــر، لبنان و 
کره جنوبى در گروه E، ازبکستان، ترکمنستان، 

ژاپن و عمان در گروه F قرار دارند.
در این شرایط ایران اگر به عنوان سرگروه صعود 
کند با یکى از تیم هاى سوم این سه گروه روبه 
رو مى شود و اگر تیم دوم شود به احتمال زیاد با 

عربستان یا قطر روبه رو خواهد شد.

ستاره 10 میلیون یورویى 
رقیب استقالل در دبى

و ر ى زى ب و ى ی ى ر ب م هر ین ر ر
5اسماعیل مطر اماراتى با 125 بازى در 

رده دوم است.
 جام ملت هاى آسیا از شنبه با دیدار 

امارات و بحرین شروع مى شود.

بازى ها به نوبت مورد بررسى قرار مى 
گیردو اینطور نیست که همه پرونده 
ها یکجا بررسى و رأى هم با هم 

صادر شود.

2 دیدار اول باید جشنواره گل داشته باشیم

على مؤمنى

احمد خلیلى

على رضایى

نادر شکورى
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ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- ابراهیم مردانى دادخواستى مبنى بر 
استرداد الشه چک به شماره 822493 به مبلغ 15/000/000 ریال بطرفیت مهران سیاه 
ریزى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 1072/97 در شعبه چهارم 
حقوقى  شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل 
اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده 
دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 97/11/24 ساعت 9 صبح در جلسه شورا حاضر و 
در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم 
خواهد نمود. م الف: 333373 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

10/232/
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- طاهره توکلى در خواستى به مبلغ 
52/050/000 ریال بطرفیت امنه شــکرى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و 
به کالسه 97- 514 در شعبه شوراى حل اختالف شماره 8 فوالدشهر ثبت گردیده و به 
علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و دستور دادگاه تجویز ماده 73 قانون آیین نامه دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 97/11/27 
ساعت 3 بعدازظهر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در غیر این صورت دادخواست ابالغ تلقى شده 
و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 333394 شعبه هشتم شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/233
فقدان سند مالکیت

23020940- 97/10/5 نظر باینکه اقاى ســید اصغر شاطردوســتى که طى بخشنامه 
6761- 63 ثبــت احوال نــام خانوادگى وى به موســوى موحد تغییر یافتــه با کدملى 
1286439167 اعالم نموده سند مالکیت دو دانگ مشاع از شش دانگ پالك 5643/38 
واقع در بخش سه ثبت اصفهان که در صفحه 170 دفتر 75 ذیل ثبت 7226 و سند بشماره 
2/498036 صادر و تسلیم گردیده باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود ان بشــماره 13972155912001070 مورخ 96/09/12 دفترخانه 62 اصفهان 
رسما گواهى شده است که سند فوق الذکر مفقود گشــته است و چون درخواست صدور 
المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر 
شده نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد الزم بذکر است طى سند 78293- 
86/12/02 دفتر 94 تمامت 31  سهم مشاع از 68/67 سهم مشاع دو دانگ ار 206 سهم 
ششدانگ به شهردارى اصفهان انتقال شده. م الف: 332053 صفائى نائینى- رئیس ثبت 

منطقه مرکزى اصفهان /10/234
فقدان سند مالکیت

2302094- 97/10/5  نظر باینکه اقاى سید اصغر شاطردوستى که طى بخشنامه 6761- 
63 ثبت احوال نام خانوادگى وى به موسوى موحد تغییر یافته با کدملى 1286439167 
اعالم نموده سند مالکیت چهار دانگ مشاع از شش دانگ پالك 5643/38 واقع در بخش 
سه ثبت اصفهان که در صفحه 338 دفتر 70 ذیل ثبت 7226 و سند بشماره 3/467261 
صادر و تسلیم گردیده باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود ان بشماره 
13972155912001069 مورخ 96/09/12 دفترخانه 62 اصفهان رســما گواهى شده 
است که سند فوق الذکر مفقود گشته است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
میشــود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد الزم بذکر است طى سند 78293- 86/12/02 دفتر 
94 تمامت 62 سهم مشاع از 137/33 سهم مشــاع چهار دانگ ار 206 سهم ششدانگ 
به شهردارى اصفهان انتقال شــده. م الف: 331940 صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه 

مرکزى اصفهان /10/235
حصروراثت 

زهرا شکرالهى داراى شناسنامه شــماره 1295 به شرح دادخواست به کالسه 1360/97 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
سکینه شکرالهى یانچشمه بشناســنامه 2751 در تاریخ 97/7/6 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. جواهر شکرالهى ش 
ش 110 ، 2. احمد شــکرالهى ش ش 131 ، 3. زهرا شکرالهى ش ش 1295 ، 4. کبرى 
شکرالهى ش ش 83 ، 5. طاهره شکرالهى ش ش 1450 (فرزندان متوفى)، و متوفى به 

غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 
332769/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/236

 حصروراثت 
على جاللى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 29290 به شرح دادخواست به کالسه 
1332/97 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد جاللى نجف آبادى بشناسنامه 841 در تاریخ 97/7/20 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. علیرضا جاللى 
نجف آبــادى ش ش 702 ، 2. على جاللى نجف آبــادى ش ش 29290 ، 3. احمد رضا 
جاللى نجف آبادى ش ش 3985 ، 4. محبوبه جاللــى نجف آبادى ش ش 24955 ، 5. 
فاطمه جاللى نجف آبــادى ش ش 394 ، 6. ملیحه جاللى نجف آبادى ش ش 26593 
،7.مرضیه جاللى نجف آبادى ش ش 198 ،8. مریــم جاللى نجف آبادى  ش ش 942 
،9. طاهــره جاللى نجف آبــادى ش ش 3813 ،10. زهرا جاللــى نجف آبادى ش ش 
1080042318(فرزندان متوفى)، 11. اقدس دادخواه عســگرانى ش ش 1051(همسر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 332810/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد /10/237
 اخطار اجرایى

شماره 39/97 به موجب راى شماره 762 تاریخ 97/7/11 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مصطفى خرمى نام پدر: عباس 
به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 3/350/000 ریال بعنوان  هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک 96/3/27 لغایت اجراى حکم 
و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بعنوان نیم عشــر 
دولتى مى باشــد.محکوم له: آرمان حقیقى نام پدر: غالمحسین به نشانى: اصفهان – خ 
عالمه امینى-کوچه 15 بن بست ناهید پالك 37 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 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.332837/م الف-شعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد /10/238
 حصروراثت 

لیال صادقى داراى شناسنامه شماره 26268 به شرح دادخواست به کالسه 1374/97 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرهاد 
صادقى بشناسنامه 153 در تاریخ 97/9/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. لیال صادقى  ش ش 26268 ، 2. الله صادقى  
ش ش 469 ، 3. سوسن صادقى ش ش 4491 ، 4. سولماز صادقى ش ش 1080182020 
، (فرزندان متوفى)، 5. زهره کافى موسوى نجف آبادى ش ش 22128 (همسر متوفى)، 
6. صدیقه معینى نجف آبادى ش ش 15054 (مادر متوفى )،متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد333277/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/239
 حصروراثت 

عبداالمیر خدائى  داراى شناسنامه شماره 1660 به شرح دادخواست به کالسه 1376/97 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه 
شجاعى ورپشتى  بشناسنامه 499 در تاریخ 95/12/8 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. عبداالمیر خدائى  ش ش 1660 
، 2. مرتضى خدائى ش ش 969 ، 3. شهناز خدائى ورپشــتى  ش ش 1765 ، 4. مجتبى 
خدائى ش ش 656 ، 5. عبدالحسین خدائى ورپشتى ش ش 2416 ، 6. مصطفى خدائى 
ش ش 28(فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 333297/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد /10/240
 حصروراثت 

بشیر جوزى نجف آبادى  داراى شناسنامه شماره 32062 به شرح دادخواست به کالسه 
1373/97 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اعظم صافى نجف آبادى  بشناســنامه 389 در تاریخ 97/9/28 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. رضوان جوزى 
نجف آبادى    ش ش 31211 ، 2. بشــیر جوزى نجف آبادى  ش ش 32062 ،  (فرزندان 
متوفى)، 3. مرتضى صافى نجف آبادى ش ش 181 (پــدر متوفى)،4. صدیقه جوزقیان 

نجف آبادى به ش ش 396 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد.333517/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/241
 حصروراثت 

ناصر مداح نجف آبادى  داراى شناســنامه شماره 535 به شــرح دادخواست به کالسه 
1365/97 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسینعلى مداح نجف آبادى بشناسنامه 16282 در تاریخ 94/6/1 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. عباس مداح 
نجف آبادى ش ش 81 ، 2. ناصر مداح نجف آبــادى ش ش 535 ، 3. عفت مداح نجف 
آبادى ش ش 55 ، 4. فتح اله مداح نجف آبادى ش ش 85 ، 5. اسماعیل مداح نجف آبادى 
ش ش 777 ، 6. ابراهیم مداح نجف آبادى ش ش 10(فرزندان متوفى)7. صدیقه عابدینى 
نجف آبادى ش ش 20468  (همســر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد.332713/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/242
ابالغ رأى

 رأى شــورا- به تاریخ در وقت فوق العاده جلســه دادرسى شعبه شــوراى حل اختالف 
شهرستان فالورجان به تصدى امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کالسه 1244/97 
از دفتر واصل و تحت نظر است شورا با بررسى محتویات پرونده ختم دادرسى را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. در خصوص دعوى رضا قاسمى به طرفیت 
على کرمى به خواسته الزام به تنظیم ســند یک دستگاه خودروى سوارى پراید به شماره 
انتظامى 669 ى 14 ایران 43 به انضمام خسارات دادرســى شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و با توجه به اینکه سند خودرو در دفترخانه اسناد رسمى به نام خوانده مى باشد و با 
توجه به استعالمات صورت گرفته و احراز تسلسل عقود لذا دعوى خواهان را وارد دانسته 
مســتند به مواد 362 و 219 و 220 قانون مدنى و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد 
رسمى و انتقال سند خودرو موصوف به نام خواهان و پرداخت مبلغ چهل و پنج هزار تومان 
بابت هزینه دادرســى صادر و اعالم مى نماید و ظرف مــدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا و ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر در دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان فالورجان مى باشد. م الف 333493  زهرا قاسمى - قاضى شعبه دوم 

شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان/ 10/255 
حصر وراثت

آقاى / خانم رضا ایزدى گارماسه  بشناسنامه شــماره  222  به شرح دادخواست کالسه 
1893/97  از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که 
شادروان صدیقه رئیسى گارماسه بشناسنامه شماره  30 در تاریخ 7/ 1396/01 درگذشته 
و ورثه وى درهنگام درگذشــت عبارتنــد از : 1- عبداله ایزدى گارماســه فرزند مختار 
شماره شناســنامه 27 نســبت با متوفى زوج  2- فاطمه ایزدى گارماســه فرزند عبداله 
شماره شناســنامه 600 نســبت با متوفى فرزند 3- فاطمه ایزدى گارماسه فرزند عبداله 
شماره شناســنامه 600 نســبت با متوفى فرزند 4- فاطمه ایزدى گارماسه فرزند عبداله 
شماره شناســنامه 600 نســبت با متوفى فرزند 5- فاطمه ایزدى گارماسه فرزند عبداله 
شماره شناسنامه 600 نســبت با متوفى فرزند ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور 
را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکســى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى 
حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 331990  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول 

فالورجان /10/256 
حصر وراثت

آقاى / خانم قربانعلى هادیان قهدریجانى  بشناســنامه شــماره  69  به شرح دادخواست 
کالســه 1909/97  از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار 
داشته که شــادروان فاطمه صفرزاده قهدریجانى بشناسنامه شماره  4254 در تاریخ 21/ 
1397/08 درگذشــته و ورثه وى درهنگام درگذشــت عبارتند از : 1- قربانعلى هادیان 
قهدریجانى شماره شناسنامه 69 نسبت فرزند 2-حســینعلى هادیان قهدریجانى شماره 
شناسنامه 5612 نسبت فرزند 3-قاســم على هادیان قهدریجانى شماره شناسنامه 222 
نســبت فرزند 4- محمدعلى هادیان قهدریجانى شماره شناســنامه 325 نسبت فرزند 
5-زهرا هادیان قهدریجانى شــماره شناســنامه 6580 نســبت فرزند 6-عفت هادیان 
قهدریجانى شماره شناسنامه 213 نسبت فرزند ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور 
را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکســى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى 
حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 334047  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول 

فالورجان /10/257 
حصر وراثت

آقاى / خانم شهال خسروى اجگردى  بشناسنامه شــماره  47246  به شرح دادخواست 
کالســه 1915/97  از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار 
داشته که شادروان اصغر لطفى اجگردى بشناسنامه شماره  40 در تاریخ 21/ 1397/09 

درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- اسماعیل لطفى اجگردى شماره 
شناســنامه 1100362861 نســبت فرزند 2 -الهام لطفى اجگردى شــماره شناسنامه 
1100214763 نسبت فرزند  3- شهال خسروى اجگردى شماره شناسنامه 47246 نسبت 
همسر ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى 
هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 334461  

دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان /10/258 
مزایده اتومبیل

شــماره آگهى : 139703902120000013 – تاریخ : 1397/10/08 – شماره پرونده 
: 139604002133000250 - آگهى مزایده اتومبیل مربوط به پرونده اجرائى کالســه 
9700547 به موجب پرونده اجرائى کالســه 9700547 تمامت یک دســتگاه اتومبیل 
سوارى پراید به رنگ مشکى متالیک مدل 1384 به شــماره انتظامى 483 ب 98  ایران 
67 متعلق به آقاى مسعود حکیمى هشتچین که در قبال طلب خانم مرضیه حسنوند بابت 
مهریه توقیف گردیده است و طبق اعالم نظر کارشناسى دادگسترى خودروى مذکور از 
نظر موتور و گیربکس و دیفرانسیل و داشبورد مستعمل و فاقد عیب و نقص فنى و ظاهرى 
بوده و اشکال خوردگى رنگى هم ندارد و از نظر تودوزى روکش صندلى عقب پاره گردیده 
است و کلیه تایرها پوسته شده و فاقد استفاده و رادیو ضبط ندارد و توسط کارشناس رسمى 
به مبلغ 90/000/000 ریال(نود میلیون ریال) ارزیابى و برآورد شده است از ساعت 9 الى 
12 روز یکشنبه مورخ 1397/10/30 در محل اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان واقع در 
خیابان فردوسى جنب بانک کشاورزى از طریق مزایده به فروش میرسد و مزایده از مبلغ 
90/000/000 ریال قیمت ارزیابى شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته 
خواهد شــد و کلیه هزینه هاى قانونى اعم از حق پارکینگ و خالفى اتومبیل و غیره به 
عهده برنده مزایده است و نیم عشر اجرایى و حق مزایده و مبلغ پایه مزایده وصول خواهد 
شــد و چنانچه روز مزایده تعطیل رســمى اعالم گردد مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى 
در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد لذا این آگهى فقط یک بار و در تاریخ 
97/10/12  توسط روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان منتشر خواهد شد الزم به ذکر است 
اتومبیل مورد مزایده در حال حاضر در پارکینگ امین فوالدشهر مى باشد لذا عالقمندان 
مى توانند فقط یک روز قبل از جلســه مزایده به محل پارك خــودرو موردنظر مراجعه و 
از آن بازدید به عمل آورند تاریخ انتشــار 97/10/12 تاریخ مزایده 1397/10/30  م الف 

333081 محسن اسماعیل زاده- مدیر واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان /10/259 
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 139721702210023022- 97/9/22 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان 
و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشد مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد
1- راى شماره 139760302210001222 مورخ 1397/09/22 هیات اول فاطمه نکوئى 
شهرکى به شناسنامه شماره 338 کدملى 1819462897 صادره از ابادان فرزند على بر 
ششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مساحت 30/27 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
68 فرعى از 2248 اصلى که به انضمام ششــدانگ پالك 2248/2160 جمعا تشــکیل 
یکباب خانه را داده است واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال 
عادى مع الواسطه از طرف خانم مهرى موســوى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/26 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 10/12 /1397 م الف: 316970 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /9/356
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 139721702210023007- 97/9/22 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان 
و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشد مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد
1- راى شــماره 139760302210001208 مورخ 1397/09/20 هیات اول آقاى اکبر 
رحیمى خیادانى به شناسنامه شماره 578 کدملى 1283912775 صادره از اصفهان فرزند 
اسداله بر ششدانگ یک قطعه زمین زراعى به مساحت 90590 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 89 اصلى واقع در بخش بیست حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان انتقال عادى 
از طرف آقایان، 25 سهم مشاع بنام ابراهیم محمودى اسفندرانى و 35 سهم مشاع از طرف 
حسینعلى عرب زاده و 25 سهم محمود رحیمى خیادانى و 5 سهم مشاع مالکیت متقاضى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/9/26 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/10/12 م الف: 
316831 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /9/358

استاندار اصفهان گفت: در حال حاضر در حدود 10 درصد 
از فعالیت هــاى دولت از طریق دولــت الکترونیک انجام 
مى شود و فراگیر نشــدن آن به دلیل مسائل و مشکالت 
مدیریتى اســت.  عباس رضایى در دیدار با مدیرکل ثبت 
احوال استان گفت: اســتفاده نکردن از امکانات و مزایاى 
دولت الکترونیک ربطى به دیگران ندارد و باید ریشه آن را در 
بخش هاى مدیریتى دستگاه هاى اجرایى خودمان پیدا کنیم. 
وى تصریح کرد: الزم است بدنه کارشناسى دستگاه هاى 
اجرایى مانند ثبت احوال بیش از پیش نسبت به فراگیر کردن 
دولت الکترونیک در جهت رفاه مردم گام بردارند. استاندار 
اصفهان، اعتماد به مردم و حفظ احتــرام و کرامت آنها در 

نهاد هاى اجرایى را ضرورى دانست و گفت: اداره ها باید از 
ضوابط و بخشنامه ها براى گشایش گره کار مردم استفاده 
کنند. رضایى همچنین خواهان به کارگیرى بیشتر بانوان 
در بخش هاى مدیریتى دســتگاه هاى اجرایى شد و افزود: 
اداره ها باید از روزمرگى خارج شوند و پاسخگوى انتظارات 
مردم باشند. وى با بیان اینکه جمعیت کشورمان در حال پیر 
شدن است، گفت: اداره هاى دولتى مختلف مانند ثبت احوال 
یا دانشگاه علوم پزشکى در هرم جمعیتى کشور تعیین کننده 
نیستند و نمى توانند در بحث جمعیت مداخله زیادى داشته 
باشند، بلکه این مسائل اجتماعى و اقتصادى است که روى 

آن تأثیر دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
تولیدات روزانه پسماند هر اصفهانى را 630 گرم اعالم 
کرد و گفت: ساالنه براى جمع آورى پسماند و خاکروبه در 

اصفهان 1000 میلیارد ریال هزینه مى شود.
على دهنوى افزود: روزانه 1000 تن پسماند در اصفهان 
جمع آورى مى شــود که در حدود 600 تن به کمپوست 
تبدیل و طى فرایند هایى 300 تن آن به شیرابه و 100تن 
کود تولید و متأســفانه بقیه آن به صورت ضایعات دفن 
مى شود. وى یادآور شد: روزانه 400 تن ضایعات و مواد 
دورریز و پالستیکى در اصفهان تولید و به طور نامناسب 

در دشت سجزى دفن مى شود.

دهنوى از احداث ابَــر پروژه اســتحصال هیدروکربن 
صادراتى از ریجکت(دورریز و ضایعات) خطوط پردازش 

پسماند در این سازمان خبر داد.
وى اظهارکــرد: در این ابــر پروژه ضایعــات خطوط 
پردازش شامل مواد پالستیکى، پایه نفتى و منسوجات 

از بین مى روند.
مدیرعامــل ســازمان مدیریت پســماند شــهردارى 
اصفهان گفت: متأســفانه در حال حاضــر 50 درصد از 
پسماندهاى ورودى دفن مى شوند که در تالش هستیم 
با انجام ابرپروژه هاى متعدد، این میزان را به 10 درصد 

برسانیم. 

مشکالت مدیریتى دلیل فراگیر 
نشدن دولت الکترونیک است

هزینه  1000میلیارد ریالى 
براى جمع آورى پسماند

خمینى شهر بزرگ ترین بانک 
امانات پزشکى را دارد

محمدعلى تاجدره، رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان 
خمینى شـهر گفت: جمعیت هـالل احمر خمینى شـهر 
بزرگ ترین و کامل ترین بانک امانات پزشـکى اسـتان 

را داراست.

قلع و قمع ساخت و سازهاى 
غیرمجاز زراعى در تیران 

مدیر جهاد کشـاورزى شهرسـتان تیران و کرون گفت: 
ساخت و سازهاى غیرمجاز زراعى در تیران و کرون قلع و 
قمع شد. محسن حاج عابدى افزود: دو مورد ساخت و ساز 
غیرمجاز که قلع و قمع شدند شامل استخر و اتاق غیرمجاز 

و محوطه سازى است. 

دیدار نماینده رهبرى با 
خانواده شهداى ارامنه اصفهان 

مسـئوالن نهـاد نمایندگـى مقـام معظـم رهبـرى در 
دانشـگاه هاى آزاد اسـالمى اصفهان با خانواده شهداى 
ارامنه اصفهان  دیدار کردند. در سال نو میالدى، مسئوالن 
نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشـگاه هاى آزاد 
اسالمى استان اصفهان به همراه جمعى از دانشجویان و 
اعضاى هیئت علمى ارامنه، با خانواده شهداى ارامنه دیدار 
و ضمن تبریک آغاز سال نو میالدى،  با حضور در یادمان 

این شهدا به مقام شامخ شهدا اداى احترام کردند.

خبر

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: با تالش کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادى 
پلیس آگاهى بیش از دو میلیون مترمربع زمین خــوارى به ارزش 634 میلیارد و 665 

میلیون ریال کشف شد.
سردار مهدى معصوم بیگى اظهارکرد: کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادى پلیس 
آگاهى استان اصفهان در زمینه برخورد با زمین خواران موفق شدند طى 9 ماهه سال 
جارى دومیلیون و 147 هزار و 281 متر مربع زمین متعلق به منابع طبیعى و اراضى ملى 

را که به تصرف افراد زمین خوار در آمده بود، کشف کنند.
وى ارزش این زمین ها را برابر اعالم کارشناسان مربوطه 634 میلیارد و 665 میلیون 
ریال اعالم کرد و افزود: در این خصوص 27 متخلف نیز دســتگیر و همراه پرونده به 

مراجع قضائى معرفى شدند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از افزایش 42 درصدى کشف زمین خوارى نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل خبر داد و گفت: افراد متخلف با علم و آگاهى کامل اقدام به 
تصرف این زمین ها و تغییر کاربرى بر روى آنها کرده بودند که با اشراف اطالعاتى واقدام 

هوشمندانه مأموران پلیس، کشف و به اراضى ملى و منابع طبیعى بازگردانده شدند.
معصوم بیگى تصریح کرد: مبارزه با پدیده زمین خوارى در دســتور کار پلیس آگاهى 
تمامى شهرستان هاى استان  قرار گرفته و به صورت ویژه هرگونه تغییراتى که مظنون 
به زمین خوارى باشد، به مرجع قضائى منعکس و با هماهنگى مقام قضائى پیگیرى 
الزم براى بازگرداندن آنها به اراضى ملى انجام مى شود. وى خاطر نشان کرد: پدیده 
زمین خوارى ضمن اینکه باعث وارد آمدن خسارت عمده به دولت و بیت المال مى شود، 
در عرصه هاى طبیعى نیز خسارت هاى مادى و معنوى زیادى ایجاد مى کند و بسیارى 
از عرصه هاى منابع طبیعى با تغییر کاربرى و زمین خوارى ممکن است آسیب دیده و 

از بین برود.

2 میلیون مترمربع زمین خوارى در اصفهان
ارزش این زمین ها برابر اعالم کارشناسان 634 میلیارد و 665 میلیون ریال بوده و 27 متخلف نیز دستگیر شده اند

آمار 9 ماهه سال جارى نیروى انتظامى استان نشان مى دهد

عالقه مندان بــراى ثبت نــام در دوره پودمانى 
مصــرف کاالى فرهنگــى تــا 15 دى فرصت 

دارند.
مدیر اداره آموزش هاى کاربــردى مبلغان دفتر 
تبلیغات اســالمى اصفهان گفت: دوره پودمانى 
مصرف کاالى فرهنگى ویــژه طالب و مبلغان 
خواهر ســطح3 و باالتر در دفتر تبلیغات اسالمى 

اصفهان برگزار مى شود.
حجت االســالم زنده دل افــزود: عالقه مندان 
واجد شرایط براى شرکت در این دوره تا 15 دى 
 www.Morsalat.ir به نشــانى اینترنتى

مراجعه کنند.
وى با اشاره به اینکه شــرکت کنندگان در دوره 
پودمانى در اولویت اعزام قرار مى گیرند، گفت: به 
کسانى که دوره را کامل به پایان برسانند گواهى 

پایان دوره اعطا مى شود.
حجت االسالم زنده دل  افزود:هدف از برگزارى 
دوره، تبیین مصــرف فرهنگى با نــگاه ویژه به 

آموزه هاى دینى است. 
مدیر اداره آموزش هاى کاربــردى مبلغان دفتر 
تبلیغات اسالمى اصفهان گفت: مصرف مکتوب، 
مصرف فضاى مجازى، مصرف رسانه اى، بازى و 
اسباب بازى، معرفى مد و انواع طراحى و مصرف 
هنــر و کاالى هنــرى از جمله ســرفصل هاى 

آموزشى این دوره است.

15دى
آخرین مهلت ثبت نام در 
دوره  مصرف کاالى فرهنگى
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برخالف تصور مردم که همه به دنبال کاهش وزن هستند، شاید دغدغه شما این 
باشد که چگونه چاق شوید؟ همانطور که کاهش وزن دشوار است، برخى با افزایش 
وزن هم مشکل دارند. در ادامه با ما همراه شوید تا چند ماده غذایى سالم و مؤثر در 

افزایش وزن و چاقى را به شما معرفى کنیم.

شیر
ده ها سال است که شیر به عنوان افزایش 
دهنده وزن و ســازنده عضالت شناخته 
مى شود. شیر داراى مقدار مشخصى از 
پروتئین، کربوهیدرات و چربى اســت و 

کلسیم بسیار باالیى نیز دارد.
براى آنهایى که به دنبال افزایش حجم 

عضالنى هستند، شیر یکى از بهترین منابع پروتئین اســت که داراى کازئین و 
پروتیین است.

 
برنج

برنج کربوهیدراتى با دسترسى آسان براى 
کمک به افزایش وزن اســت. تنها یک 
فنجان (165 گرم) برنج پخته شده 190 
کالرى، 43 گرم کربوهیدرات و مقدارى 
چربى دارد. در یک وعده برنج به سادگى 
مقدار زیادى کالرى جذب مى کنید که این 

ویژگى منجر به خوردن غذاى بیشترى مى شود، مخصوصًا افرادى که اشتهاى 
ضعیف دارند و یا زود سیر مى شوند.

آجیل ها و کره بادام زمینى
آجیــل و کره بــادام زمینــى از بهترین 
گزینه ها براى افزایش وزن هستند. تنها 
یک مشــت کوچک بادام حاوى 7 گرم 
پروتیین و 18 گرم از چربى هاى ســالم 
است. آجیل ها کالرى بیشترى نسبت به 
حجم خود دارند یعنى دو مشت در روز به 

همراه وعده هاى اصلى یا میان وعده ها خیلى سریع صدها کالرى به رژیم غذایى تان 
اضافه مى کند. کره بادام زمینى را نیز به عنوان میان وعده در برنامه غذایى قرار دهید. 

گوشت قرمز
گوشت هاى قرمز یکى از بهترین غذاها 
براى ساخت عضله هستند. گوشت هاى 
قرمز از بهترین منابــع طبیعى کراتین 
خوراکى و مکمل هاى عضله سازى در 

دنیا هستند.

در نظر داشته باشــید برش هاى چرب تر گوشــت را انتخاب کنید که نسبت به 
گوشت هاى بدون چربى کالرى بیشترى وارد بدن مى کند. گوشت هاى چرب و 
بدون چربى هر دو منبع خوبى براى دریافت پروتئین هستند. کالرى گوشت هاى 

چرب زیاد است و همین مسئله به فرایند افزایش وزن کمک مى کند.

سیب زمینى و نشاسته
ســیب زمینــى و دیگــر غذاهــاى 
نشاسته اى، راهى ســاده و ارزان براى 
افزودن کالرى اضافى به برنامه غذایى 
اســت و ذخیره «گلیکوژن» عضالت را 
نیز باال مى برد. گلیکوژن براى بسیارى 
از ورزش هــا و فعالیت هــا منبع انرژى 

غالب است. بسیارى از این منابع کربوهیدرات، مقدار زیادى از مواد مغذى و فیبر 
بدن را تأمین مى کند.

ســعى کنید از این منابع ســالم براى دریافت کربوهیدرات نشاســته اى برنامه 
غذایى تان انتخاب کنید بلغور جو دو سر، ذرت، گندم، سیب زمینى، کدو حلوایى، 

لوبیاها و حبوبات.

میوه هاى خشک
میــوه هــاى خشــک یکــى از میان 
وعــده هــاى پرکالــرى هســتند که 
آنتى اکســیدان و ریز مغــذى بدن را 
تأمین مــى کننــد. انــواع مختلفى از 
میوه هاى خشــک را استفاده مى کنید. 
میوه هاى خشک قند بسیار باالیى دارند 

و براى رژیم هاى الغرى مناســب نیســتند اما کالرى باال و حجــم کم، آنها 
را به یکى از گزینه هاى بســیار خوب بــراى رژیم هاى افزایــش وزن تبدیل

 کرده است.
سعى کنید مقدارى از میوه هاى خشــک را با یک منبع پروتئینى مانند قطعات 
گوشت یا مکمل پروتئین وى ترکیب کنید. میوه هاى خشک با آجیل ها و ماست 
ترکیب خوبى هستند. در نتیجه غذایى که مى خورید داراى پروتئین، کربوهیدرات 

و چربى هاى سالم است.

نان سبوس دار
نان هــاى ســبوس دار یکــى دیگر از 
منابع کربوهیدرات خوب براى افزایش 
وزن هســتند. با ترکیب نــان و منابع 
پروتئینــى ماننــد تخم مرغ، گوشــت 
و پنیر، وعده هــاى ســاده و پرکالرى 

درست کنید.
 هنگام خرید نان حتماً از انواع سبوس دار و پخته شده با آرد کامل تهیه کنید.

س

16 خوراکى سالم براى چاق شدن

قارچ که امروزه به عنوان یک ماده پروتئینى مصرف مى شود،  براى 
افراد مسن و داراى ضعف هضم و بدون فعالیت و افرادى که 
غلظت خون دارند، توصیه نمى شود؛ زیرا باعث ایجاد 
انسداد هایى در عروق و مجارى کبدى مى شود و در 

صورت مصرف، براى اصالح آن باید متناسب با مزاج 
فرد از ادویه هاى گرم و لطیف کننده مثل فلفل، آویشن و... 

استفاده کرد.

افرادى که تمایل دارند وزن خود را کاهش دهند 15 دقیقه قبل و بعد از مصرف غذا، 
نصف اســتکان عرق نعناع مصرف کنند. افرادى که اقدام به الغرى و کاهش وزن 
مى کنند، ممکن است به دلیل اینکه چاق شده اند دچار مزاج سرد شوند، در نتیجه از 
عوارض ساده آن، ایجاد یبوست و نفخ معده اســت. به این افراد توصیه مى شود که 

مصرف مقدارى عرق نعناع را در برنامه غذایى روزانه خود قرار دهند.
 مصرف عرق نعناع باعث مى شود تا حرارت معده افزایش 

یابد و در نتیجه هضم معده را باال مى برد و از ســوى 
دیگر، میزان چربى سازى نیز در بدن کاهش مى یابد.

 پیاز براى بدن فواید زیادى دارد که شایع ترین آن افزایش قدرت سیستم ایمنى بدن است. 
پیاز، این گیاه ضد التهاب از گرفتگى عروق جلوگیرى مى کند و این 

گیاه خاصیت تب برى، ادرار آور، کاهش فشار خون، کاهش 
سطح کلسترول و چربى خون، کاهش قند خون، 
اثرات هورمونى روى بدن و ضد اسپاســم 
دارد و در نهایت یکى از اثرات مهم این 

ماده، افزایش قدرت بارورى افراد است.

گالب، سرشار از خواص بسیار زیادى است و تأثیر بسزایى روى زیبایى پوست دارد. گالب خشکى 
مرطوب کنندگى بسیار عالى پوســت را برطرف مى کند و این ماده خوشــبو خاصیت 

دارد و خشکى پوست را رفع مى کند.
 خواص ضــد التهابى و خنــک کننده 

گالب عالوه بر پاکســازى 
پوست صورت مى تواند به 
راحتى پف زیر چشم را نیز 

درمان کند.

آهن در بدن در داخل ســلول ها و در ســوخت و ســاز 
متابولیکى نقش بســیار مهمى دارد. این ماده معدنى در 
تشکیل هسته گلبول هاى قرمز هم نقش زیادى دارد و به 

این دلیل کمبود آن سبب کم خونى مى شود.
محل تشــکیل گلبول هاى قرمز، مغز استخوان است و 
آهن موجود در غذاها سبب افزایش تشکیل این گلبول ها 
مى شود. آهن در تمام اعمال متابولیکى، سوخت و سازها 
و همچنین تشکیل سلول ها از دوران جنینى تا پایان عمر 

نقش بسیار مهم و اساسى دارد. 
یکى از مهمترین عوارض کمبود ماده معدنى آهن در بدن، 
خرابى پوست است. افرادى که چهره آنها زرد و تیره است 
باید سعى کنند در غذاى خود مواد غذایى با آهن بیشترى 
مصرف کنند. کمبود آهن در بدن همچنین سبب آنمى 
(کم خونى و فقر آهن) مى شــود و اختالل در یادگیرى، 
خستگى، ریزش مو و... از دیگر عوارض کمبود این ماده 
معدنى است. کمبود آهن سبب مى شــود که اکسیژن 
گیرى گلبول ها دچار مشــکل شــود و چون اکسیژن 
کمترى به مغز مى رسد، مغز خســته، فراموشکار و کند 

مى شود.

گوشــت قرمز، دل، جگر، کله و پاچه، زبان و مغز حاوى 
مقادیرى از این ماده معدنى هستند است ولى آهن موجود 
در این نوع مواد غذایى به شکل دو ظرفیتى است که به 
راحتى جذب مى شود و هیچگونه تداخلى با مواد مغذى 

دیگر ندارد.
آهن در برخى مواد گیاهــى  و همچنین حبوبات به ویژه 
عدس هم به وفور یافت مى شــود و همچنین در برخى 
سبزیجات نظیر اسفناج، کاهو و کلم نیز این ماده معدنى 
وجود دارد. البتــه آهن موجود در این مــواد و همچنین 
آهن موجود در مغزهاى خوراکى نظیر پســته به صورت 
سه ظرفیتى هستند که به ســادگى قابل جذب نیستند و 
مى توانند با مواد مغذى دیگر تداخل داشــته باشند. مثًال 
جذب آهن موجود در اسفناج با کلســیم موجود در شیر 
ایجاد اختالل مــى کند و میزان جــذب آهن را کاهش 
مى دهد. مصرف چاى نیز ســبب اختــالل در جذب و 

کاهش آهن موجود در مواد غذایى گیاهى مى شود.
نان کامل، سبزى تازه، حبوبات، گوشت، تخم مرغ، دل، 
جگر، بادام زمینى، انجیر، کلم، چغندر، عدس، موز، پیاز، 
سیب و... حاوى مقادیر زیادى از ماده معدنى آهن هستند.

گریپ فروت، میوه اى است که خواص بسیار زیادى براى 
آن ذکر کرده اند اما مصرف زیادى ندارد. ما در این مطلب 
برآن شدیم تا 9 فایده گریپ فروت را براى شما بیان کنیم 

تا به معجزه این میوه پى ببرید.
    جلوگیرى از سنگ کلیه

سنگ هاى کلیه معموًال از کلسیم تشکیل مى شوند و به 
محض ایجاد باید از مجراى ادرارى بگذرند و یا بالفاصله 
به صورت پزشکى شکسته شوند. هرکسى که سنگ کلیه 
داشته است، مى تواند شــرایط بسیار دردناك آن را درك 
کند. سودمندترین گزینه نوشــیدن روزانه یک لیتر آب 

گریپ فروت است.
    تقویت فوق العاده  سیستم ایمنى

مقادیــر زیاد ویتامیــن C بــه جلوگیرى یا مبــارزه با 
سرماخوردگى معمولى کمک مى کند. نشانه هایى مبنى 
بر آن وجــود دارد که ویتامین C در برابر ســرطان هاى 
دهان و معده نیز از بدن محافظت مى کند. گریپ فروت 
با رادیکال هاى آزاد مبارزه مى کند کــه مى توانند براى 
بدن آسیب زا باشــند. سرطان، ســکته و حمله  قلبى به 

رادیکال هاى آزاد کنترل نشده مربوط هستند.
    چربى سوز طبیعى

چربى ســوزى گریپ فروت یک شایعه  ســاده نیست. 

تحقیقات علمى قدرت خارق العاده  این میوه را در صبحانه 
یا هروقت دیگر نشــان مى دهد. فقط کافى است پیش 
از هر وعده یــک لیوان آب گریپ فــروت یا نصف یک 

گریپ فروت را بخورید تا از فواید آن بهره مند شوید.
    سوخت وسازتان را باال مى برد

گریپ فروت سرعت سوخت وســازتان را باال مى برد و به 
کاهش وزن کمک مى کند. افزایش سوخت وساز در کنار 
رژیم مناسب و ورزش مى تواند کمک کند تا وزن کم کنید. 

    پاك کننده  کبد
گریپ فروت به پاك کردن ســموم ناسالم بدن به کبد 

کمک مى کند. نوشیدن یا خوردن 
گریپ فروت باعث مى شود 

بهتــرى  احســاس 
داشته باشید. گفته 
مى شود سم زدایى 
ســالمت  کبــد 
عمومــى را بهبود 
مى بخشد و عالئم 

شــرایط مزمنــى از 
جمله افسردگى، سفتى 

عضالت و سردردهاى مزمن 

را تسکین مى دهد.
    کمک به محافظت دربرابر سرطان پروستات

یکى دیگر از خواص گریپ فروت، آنتى اکســیدان هاى 
فراوانى است که دارد و به مواد سرطان زاى کمین کرده در 
پروستات حمله مى کنند. تحقیقات نشان داده گریپ فروت 
حتى ســلول هاى تخریب شده در ســطح DNA را 

بازسازى مى کند.

موارد منع مصرف قارچتأثیر پیاز بر سالمتى

عوارض کمبود آهن بر پوست

بروز گلو درد در زمســتان به علت شرایط آب 
و هوایى تقریبًا رایج است. در این مطلب چند 
روش ساده خانگى براى درمان گلو درد معرفى 

مى شوند.
خوردن عسل

چاى گرم همراه با عسل شــیرین مى تواند 
منجر به تسکین گلو شود و از تحریک آن براى 
سرفه کردن جلوگیرى کند. عالوه بر این، چاى 
گرم بدن را از کم آبى نجات مى دهد و این یک 
گام دیگر براى درمان گلودرد است. تحقیقات 

نشان داده عسل خاصیت ضد سرفه دارد. 
نوشیدن آب

آب کافى در بدن، بخشــى از درمان گلودرد 
است. وقتى شما دچار کم آبى هستید، دهان 
بزاق کافــى براى مرطوب نگهداشــتن گلو 
تولید نمى کند و همین اتفاق تورم و التهاب را 

افزایش مى دهد.
اســتفاده از دســتگاه هــاى 

مرطوب کننده
تنفس در هواى مرطوب مى تواند به تسکین 
بافت متورم در بینى و گلو منجر شود. استفاده 
از دستگاه هاى مرطوب کننده راه عالى براى 
افزایش رطوبت هواى اتاق اســت. با گذشت 
زمان و با تنفس چنین هوایى، گلو درد تسکین 

مى یابد.
استنشاق بخار حمام

اگر مرطوب کننده در اختیار ندارید، مى توانید 
بخار حمام پر از آب داغ را براى کاهش تورم 

گلو استنشاق کنید.
مصرف آنتى بیوتیک

هرچنــد ویــروس هــا بیشــترین نقش را 
در ابتال به گلــودرد دارند امــا باکترى هایى 
ماننــد «اســترپتوکوك»، باعــث گلودرد 
استرپتوکوکى مى شوند. در این هنگام استفاده 
از آنتــى بیوتیک ها براى خالص شــدن از 
باکترى ها مى تواند مفید باشد که البته 

نیاز به نسخه پزشک دارد. 

خاصیت جادویى گریپ فروت 

قارچ که امروزه به ع
افراد مسن و دارا
غلظت خون
انسداد ها
صورتم
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      کاهش وزن با عرق نعناع

ى،

خونىو فقر آه
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گیرى گلبول ها دچار مشــکل شــود و چون اکسیژ

کمترى به مغز مى رسد، مغز خســته، فراموشکار و کند 
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سیار زیادى است و تأثیر بسزایى روى زیبایى پوست دارد. گالب خشکى 
مرطوب کنندگى بسیار عالى ند و این ماده خوشــبو خاصیت

ع مى کند.
خنــک کننده 

ى 
به 
ز 

هبود خشکى
پوست دارد. گالب خشکى
سیار عالى

خشکى پوست با گالب

15 دقیقه قبل و بعد از مصرف غذا، 
اقدام به الغرى و کاهش وزن  که
دچار مزاج سرد شوند، در نتیجه از
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اداره کل آموزش  فنی و حرفه اي استان اصفهان در نظر دارد به  استناد ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت 
(2) و آیین نامه اجرایی آن و به منظور استفاده از ظرفیتهاي بخش غیر دولتی در اجراي آموزش هاي فنی و حرفه اي مبتنی بر آموزش هاي تولید 
محور در محیط کار واقعی دو  فضاي موجود فوالد شهر  ورودي دوم  بلوار برادران شهید ملکی فرعی سوم جنوبی  سوله شماره 2 و 3  با شرایط 

ذیل واگذار نماید:
1-فضاي مورد نظر محصور وآماده بهره برداري می باشدوبایستی توسط بخش غیر دولتی در رشته هاي مورد نظر تجهیز گردد.

2-کلیه تجهیزات بایستی مطابق با استانداردهاي آموزشی تهیه و نصب گردد.
3-ارائه آموزش هاي فنی و حرفه اي وثبت در پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور به میزان حداقل 25000نفر ساعت در سال .

4-واگذاري فضاي مورد نظر به صورت اجاره یک ساله میباشد.
5-تضمین شرکت در مزایده اجاره به مبلغ 30/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان اصفهان 

با اعتبار سه ماهه.
6- کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسنادمزایده اجاره به سامانه الکترونیکی دولت مراجعه وجهت دریافت اطالعات بیشتر به آدرس : 
اصفهان –میدان آزادي –خیابان هزار جریب –مقابل جهاد کشاورزي اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان اصفهان مراجعه و یا با شماره تلفن 

36693157-031تماس حاصل نمایند.
7-مهلت دریافت اسناد از تاریخ 97/10/12لغایت 97/10/22از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.

8-آخرین مهلت بارگذاري و تحویل پیشنهادها تا پایان  وقت اداري مورخ 97/10/25می باشد.
9-زمان بازگشائی پاکات پیشنهاد قیمت تاریخ 97/10/26است.

10-مبلغ بر آورد اجاره مطابق با نظر کارشناس رسمی دادگستري ماهیانه 25/000/000 ریال می باشد وقیمت پیشنهادي متقاضی نباید کمتر از 
برآورد باشد.

11-بازدید از مکان مورد نظر با هماهنگی واحد دفتر فنی اداره کل در ساعات اداري بالمانع است.
12 با توجه به اینکه بازگشایی پاکات عالوه بر سامانه به صورت حضوري نیز انجام میشود الزم است متقاضیان پاکتهاي الف – ب- ج را داخل یک 

لفافه ممهور به مهر و امضاء  نموده و به دبیر خانه اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان اصفهان تحویل و رسید دریافت نمایند.
13-کلیه متقاضیان الزاما بایستی ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به بارگذاري پاکتهاي الف – ب و ج اقدام نمایند.

14-داشتن توکن جهت بارگذاري الزامی است.
15-کد فراخوان ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 500970334300002 و 500970334300003 می باشد.

16-کلیه جزئیات در آگهی مزایده اجاره درج و در سامانه بارگذاري شده است.
17-درصورت شرکت یک متقاضی در مزایده اجاره  بازگشایی پاکات  انجام خواهد شد.
18-شماره شناسه ملی اداره کل  آموزش فنی و حرفه اي استان اصفهان 14000209120

19- به اسناد ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهى فراخوان نوبت دوم

م الف: 335830
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دنیا سرایى است که بالها از هر سو گردش را گرفته و به غدر و بیوفایى شهرت 
یافته است. نه خود همواره بر یک حال باشد و نه ساکنانش  در سالمت به سر برند. 
حاالتش گونه گون است و هر روز نوبت به یکى دهد. در آنجا شادمانى نکوهیده 
است و آســودگى نتوان یافت. مردم دنیا در دنیا چون هدف هایى هستند که تیرها 
بر آنها مى بارند. دنیا تیرهایش   را بر مردمش مى افکند و به مرگى که بر سرشان 

موال على (ع)مى فرستد، نابودشان مى کند.

احترامًا شهردارى تیران در نظر دارد با اســتناد به مصوبه شماره 97/100/3810 مورخ 
97/09/21 شوراى اسالمى شهر تیران عملیات حفظ و نگهدارى فضاى سبز شهر تیران را 
از  طریق مناقصه عمومى با مبلغ برآورد اولیه 6/391/531/212 ریال به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد و مدارك مناقصه از تاریخ درج آگهى 

به امور مالى شهردارى تیران مراجعه نمایند.
تاریخ تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: از زمان چاپ آگهى تا پایان وقت ادارى 

روز پنج شنبه 1397/10/20
محل دریافت اسناد: اصفهان- تیران- پارك ادارى- شهردارى تیران- دبیرخانه محرمانه 

(حراست) شهردارى تیران
تلفن: 42222054- 031  http://www.tiran-sh.ir :آدرس سایت

دهیارى روستاى هاردنگ در نظر دارد اجراى سوله فلزى سالن ورزشــى روستاى مذکور را به مبلغ 
4500000000 ریال (چهارصد و پنجاه میلیون تومان) از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط (شرکت 
ثبتى با موضوع مربوطه) واگذار نماید لذا از کلی ه پیمانکاران واجد شرایط دعوت مى گردد جهت دریافت 
برگ استعالم ضمن واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 0105901445009 بانک ملى باغبهادران 
به نام دهیارى روستاى هاردنگ حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1397/10/20 به امور 

مالى دهیارى ها واقع در بخشدارى باغبهادران مراجعه نمایند.
ارائه ضمانت نامه بانکى الزامى است.

آگهى مناقصه نوبت دوم

آگهى مناقصه

«در آســتانه 40 ســالگى بهار انقالب امور برق نواحى 
اصفهان با هدف بازســازى شبکه هاى روستایى، توسعه 
روشنایى معابر، استفاده از المپ هاى LED با تجهیزات 
پربازده کم مصرف، ایجاد شــبکه هاى اصلى چاه هاى 
کشاورزى، ظرفیت سازى براى پذیرش انشعابات جدید 
شــهرها و روستاهاى شــرق اصفهان، توســعه فرایند 
هوشمندسازى شبکه با اســتفاده از فناورى هاى نوین، 
افزایــش قابلیت اطمینان بــه همراه پایدارى شــبکه، 
فیدرگیرى از پست هاى فوق توزیع عمار، جرقویه، سپاهان 
و فرودگاه نظامى، کاهش پیک بار سال آینده، 570 پروژه 
کوچک و بزرگ برق رســانى را با اعتبارى بالغ بر 21/5 
میلیارد تومان عملیاتى و بهره بردارى از آن را آغاز کرد.»

مدیر امور برق نواحى شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان با اعالم این مطلب گفت: این امور، 128 هزار و 
437 مشترك را در محدوده مرکزى امور و هفت بخش 
و شعبه زیرمجموعه شــامل بخش هاى جرقویه علیا و 
ســفلى، بن رود، جلگه، کوهپایه، براآن هاى شــمالى و 
جنوبى و دهستان رامشــه جاى داده است و 124 هزار و 
214 مشترك عادى و 4230 مشترك دیماندى هستند 
و به عبارتى نزدیک به 38 درصد از مشترکین دیماند کل 
شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان به محدوده این 
امور اختصاص یافته اســت و خدمات ارائه شده این امور 
13 شهر و حدود 380 روستاى شهرستان اصفهان و 17 

منطقه صنعتى بزرگ و کوچک را در بر مى گیرد.
حمیدرضا سلطانى اظهار کرد: بیش از 20 کیلومتر شبکه 
فشار متوســط زمینى و هوایى و نزدیک به 59 کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف زمینى و هوایى به همراه 131 دستگاه 
پست و ترانسفورماتور زمینى و هوایى به ظرفیت 12/5 

مگاولت آمپر مورد بهره بردارى قرار گرفت.
وى تصریح کــرد: فعالیت هاى این امــور به صورت 24 
ساعته بوده و در این راســتا تأمین روشنایى مطلوب در 

معابر شهرى و روستایى از اهم فعالیت هاى این اداره است. 
عالوه بر در نظر گرفتن نور مناسب در شب، مصرف بهینه 
انرژى این روشنایى نیز مدنظر بوده، که در این راستا این 
امور با به کارگیرى المپ هاى LED پربازده کم مصرف 
توانســته نور باکیفیت را در کنار مدیریت انرژى به مردم 
عرضه کند و بیش از 200 اصله پایه فلزى روشنایى و 675 

پایه سیمانى به طول 27 کیلومتر را احداث کند.
مدیر امور برق نواحى شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان خاطرنشان کرد: بهینه سازى شبکه هاى فرسوده 
شهرى و روستایى یکى دیگر از اقدامات این امور بوده و 
در سال 97 نزدیک به 24 کیلومتر شبکه فرسوده شهرى 
و روستایى با تبدیل سیم هاى مسى به کابل خودنگهدار 
و همچنین احداث 35 کیلومتر کابل خودنگهدار فشــار 
ضعیف، برق رســانى پایدار و مطمئن را به همشهریان 

عزیز این منطقه ارائه کرده است.
سلطانى به ایجاد زیرساخت هاى نوین در صنعت برق در 
این امور اشــاره کرد و گفت: با توجه به وسعت محدوده 
امور و مناطــق صنعتى فعال باید تدابیــر مهمى را براى 
ایجاد زیرساخت هاى مناســب ایجاد کنیم تا بتوانیم در 
کنار برق باکیفیت شــاهد کاهش خاموشى ها نیز باشیم 
و بدین منظور، الزم است در شبکه هاى توزیع، سیستم 
اتوماسیون پیاده سازى شود. همچنین در شبکه هاى توزیع 
بدون سیستم اتوماسیون پس از بروز هر خاموشى، مدت 
زمان زیادى براى پیدا کردن محل عیب و ایزوله کردن 
آن محل از بقیه شبکه صرف مى شــود که این زمان در 
شبکه هاى با طول زیاد ممکن اســت به چندین ساعت 
نیز افزایش یابد و براى این منظور باید قابلیت اطمینان 
شبکه و همچنین مانور شــبکه را افزایش و زمان انجام 
مانور را کاهش داد و این امر با اجراى پروژه اتوماسیون در 
شبکه توزیع برق تحقق خواهد یافت و این امور با نصف 
ده دستگاه سکسیونر و ریکلوزر در سال 97 به این مهم 

تحقق بخشیده است.

وى اقلیم شــرق اصفهان را موقعیت بسیار خوبى براى 
احداث سلول هاى خورشیدى عنوان کرد و افزود: با توجه 
به شرایط تابش خورشید در شرق اصفهان، تولید انرژى 
برق از انرژى خورشید بهترین گزینه است و هر خانواده با 
نصب سامانه هاى خورشیدى عالوه بر کمک به مدیریت 
تولید برق و کاهش آلودگى هوا مى تواند زمینه مناسبى را 

براى درآمدزایى خانواده فراهم کند.
مدیر امور برق نواحى شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان، در ادامه به تکمیل پروژه روشــنایى معابر پل 
شهید باالیى اشــکاوند اشــاره کرد و خاطرنشان نمود: 
در این فاز پروژه 71 اصله پایه روشــنایى به همراه 150 
دســتگاه چراغ الك پشــتى احداث و مورد بهره بردارى 

قرار گرفت.
وى افــزود: در روزهــاى باقیمانده ســال 1397، 18 
پروژه بزرگ با مبلغى حدود 60 میلیــارد ریال در جهت 
بهینه سازى شبکه هاى برق رســانى کلید خورده است و 

امیدواریم شیرینى این اقدامات تا قبل از پایان سال کام 
ساکنین شرق اصفهان را شیرین کند.

سلطانى با 22 ســال ســابقه فعالیت که 15 سال آن در 
بخش هاى اجرایى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
بوده، گفت: در شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، 
کلیه سیاست ها و برنامه ها در هشت امور اجرایى مى شود. 
این در حالى است که امور برق نواحى شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان در مســاحت 14900 کیلومترمربع 
شامل شــش مرکز بخش، 13 شهر، 18 دهستان و 385 
روســتا را تحت پوشش داشــته و در حقیقت 90 درصد 
فعالیت شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان، در برق 
نواحى است و 53 درصد تأسیسات برق شهرستان در امور 

برق نواحى است.
وى با بیان اینکه هیچ روستایى در امور برق نواحى، بدون 
برق نیســت، گفت: از یک میلیون و 200 هزار مشترك 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، بیش از 128 هزار 

و 500 مشترك تحت پوشش امور برق نواحى بوده، که 72 
درصد را مشترکین خانگى، 15 درصد مشترکین تجارى، 
12 درصد مشــترکین صنعتى، 7/5 درصد مشــترکین 
کشــاورزى و 2/6 درصد مشــترکین عمومى بوده  ولى 
ســهم مصرف انرژى برق در بخش خانگى 10 درصد، 
صنعتى 51 درصد، کشاورزى 33 درصد، تجارى 3 درصد 

و عمومى 2 درصد است.
مدیر امور برق نواحى شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان اظهار کرد: در 9 ماه ســال جارى، 37 مشترك 
دیماندى جذب شد و ما با مصوبه مجلس، 3500 انشعاب 
باغى، دامدارى و... غیردائم واگذار کرده ایم و بدین سان 
57 درصد آمار فروش ما نســبت به مدت مشابه افزایش 
دارد. براى جلوگیرى از سرقت کابل نیز تاکنون 10 درصد 
کابل ها را به کابل خودنگهدار تجهیز کرده و سیاست ما 
افزایش این میزان است و تلفات شــبکه مدیریت برق 
نواحى، 6/47 درصد است که اقدامات بسیار گسترده اى 

براى کاهش تلفات در این بخش صورت گرفته است. 
وى در ادامه عنوان کرد: یکى از مهمترین سیاست هاى 
شــرکت توزیع برق شهرســتان، کاهش خاموشى هاى 
خواسته و ناخواســته براى هر مشــترك است و این در 
حالى است که در امور برق نواحى، میزان خاموشى هاى 
خواسته و ناخواسته براى هر مشترك در سال 93، هزار 
و دویست دقیقه بوده، که این میزان در 9 ماه سال جارى 
به 253 دقیقه به ازاى هر مشترك رسیده و شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان در نظر دارد در افق 1404، میزان 
خاموشى هاى خواسته و ناخواسته به ازاى هر مشترك را 

به 30 دقیقه کاهش دهد.
ســلطانى مى گوید: در امور برق نواحى، در معاونت هاى 
بهره بردارى، مهندســى، لوازم اندازه گیــرى، خدمات 
مشــترکین و معاونت مالى، 220 نفر کارکنان این امور 
فعالیت هــاى مختلــف و ارائه خدمت به مشــترکین را 
عهده دار هستند. وى خاطرنشــان کرد: در محدوده امور 

برق نواحى، 17 شــهرك صنعتى و قطب صنعتى واقع 
شده که 13 شهرك صنعتى ثبت شده است و دو شهرك 
صنعتى بزرگ و مهم سگزى و جى در این محدوده قرار 
دارد و عمده مصرف برق در امور برق نواحى، صنعتى است 

که ما را با دیگر امور متفاوت مى کند. 
مدیر امور برق نواحى شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهــان تصریح کرد: اســتراتژى ما فــروش برق به 
متقاضیان و مشترکین اســت که براى دستیابى به این 
مهم، باید پســت ایجاد شــود که ما اقداماتى را صورت 
داده ایم. همچنین در پنج سال اخیر، بیش از 8000 پایه 
فرسوده تعویض شد و در 17 روســتا نیز باید 1400 پایه 
فرســوده تعویض شــود که نیازمند پنج میلیارد تومان 

هزینه است.
ســلطانى افزود: در حال حاضــر منابع تولیــد پراکنده 
بهره بــردارى شــده در امور بــرق نواحى بــا مجموع 
ظرفیتى عملى در حدود 48 مگاوات مى باشد که شامل 

نیروگاه هاى گازى و خورشیدى است.
وى بودجه جذب شــده تا پایان آذر ماه ســال جارى در 
امور برق نواحى را 21 میلیــارد و 500 میلیون تومان در 
سرفصل هاى مختلف اعالم کرد و گفت: باید تا پایان سال 
جارى 16/5 میلیارد تومان دیگر جذب شود تا به بودجه 38 

میلیارد تومانى سالیانه برسیم.
■■■

معاون بهره بردارى امور برق نواحى شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان هم گفت: بهره بردارى، خط مقدم 
شــرکت هاى توزیع برق شهرستان اســت و پایدارى و 
حفظ شبکه موجود، اســتمرار رساندن برق به مشترکین 

در کوتاه ترین زمان و در هر شرایطى از وظایف ماست.
محمدجواد قنبرى افزود: حــوادث و اتفاقات، تعمیرات و 
روشنایى، ســه حوزه فعالیت هاى بهره بردارى امور برق 
نواحى است و پل ارتباطى ما با مشترکین 121 و 38121 

(مرکز سمیع)، بوده و پاسخگوى مشترکین است.

با اعتبارى بیش از 21 میلیارد تومان؛

570 پروژه در امور برق نواحى شهرستان اصفهان به بهره بردارى رسید
ساسان اکبرزاده

حسین احمدى- شهردار کرکوند

شهردارى کرکوند به استناد مجوز شماره 97/362 مورخ 97/10/05 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد یکباب منزل مسکونى 
واقع در خیابان شهید بهشتى محله سیاهبوم به مساحت 220 مترمربع عرصه و 66 مترمربع اعیانى طبق قیمت پایه کارشناسى به مبلغ 
750/000/000 ریال را از طریق آگهى مزایده به اشخاص حقیقى و حقوقى واگذار نماید. لذا با عنایت به شرایط ذیل افراد واجد شرایط 

مى توانند در این مزایده شرکت نمایند.
1- شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را نمایند.

2- پیشنهاد دهندگان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده از روز پنج شــنبه مورخ 97/10/13 به شهردارى مراجعه و پس از واریز 
مبلغ 545000 ریال به حساب جارى شماره 3100000331003 شهردارى نزد بانک ملى شعبه مبارکه نسبت به دریافت فرم مخصوص 

شرکت در آگهى اقدام نمایند.
3- پیشنهاددهندگان باید معادل 5 درصد مبلغ کارشناسى را به مبلغ 37/500/000 ریال به صورت وجه نقد به حساب 0107359062005 

شهردارى نزد بانک ملى شعبه مبارکه واریز یا معادل آن ضمانتنامه بانکى ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
4- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/10/29 در دو پاکت (الف و ب) الك و مهر 

شده به دبیرخانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند.
5- پیشنهادات رسیده ساعت 15 بعدازظهر روز شنبه 97/10/29 با حضور اعضاء کمیسیون در محل شهردارى باز و قرائت خواهد شد.

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

یا مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهد داد و کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسى و نتیجه را اعالم مى نماید.
8- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى شهردارى 
ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت س ــپرده او به نفع شهردارى ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد 
خواهد شد چنانچه نفر دوم نیز حاضر به انجام قرارداد نشود سپرده او نیز به نفع شهردارى ضبط و قرارداد با نفر سوم منعقد خواهد شد.
9- برنده مزایده قیمت پیشنهادى را باید به صورت نقدى به حساب شهردارى واریز و رسید آن را به واحد درآمد شهردارى تحویل نماید. 

ضمناً پرداخت کلیه کسورات قانونى اعم از مالیات و عوارض و هزینه درج آگهى و کارشناسى و سایر بر عهده برنده مزایده مى باشد.
(هزینه آگهى بر عهده برنده مى باشد.)

آدرس: شهرستان مبارکه، شهر کرکوند، بلوار امام خمینى(ره)، شهردارى کرکوند
وب سایت: www.karkevand.ir                             تلفاکس: 52383131

آگهى مزایده نوبت اول

چاپ اول

سید محمود موسوى- دهیار روستاى هاردنگپیمان شکرزاده- شهردار تیران

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد عملیات مشــروحه زیر را از طریق مزایده عمومى به 
اشخاص واجدالشرایط واگذار نماید:

1- واگذارى زیرپله سالن ورزشى رسالت واقع در پارك معلم به صورت اجاره بها ماهیانه به مدت 
یکسال

2- فروش یک قطعه پالك زمین واقع  در منطقه صنعتى
3- فروش سیم و کابل ضایعاتى- الکتروموتور پمپ شــناور- المپ گازى و چراغ الك پشتى 

خیابانى
مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه حراست شهردارى: روز چهارشنبه مورخ 97/10/26

گشایش پاکات مزایده: روز پنج شنبه مورخ 97/10/27
محل دریافت اسناد مزایده: دولت آباد- بلوار طالقانى- شماره تلفن 13- 11- 45822010- 031

آگهى مزایده نوبت اول

حسن محبى- شهردار دولت آباد


