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با خیال راحت سیر و پیاز بخورید!تا فردا  شاهد وزش باد شدید خواهیم بود سارا و نیکا: با «پایتخت» بزرگ شده ایماحتمال خاموش شدن کشور در تابستان 97 اولین گفتگو با بیمارى که در لباس پلیس، کالهبردارى مى کرد سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

الزام به استفاده از موتورهاى برقى 
در پیک موتورى هاى اصفهان

شوق اصفهان براى توسعه روابط با  سن پترزبورگ
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 سارقان خودپردازها
پس از 2ماه، به دام افتادند

ماجراى دردسرهاى طارمى

هفته فرهنگى اصفهان 
از فردا آغاز مى شود

به نوسانات اخیر 4
بازار ارز هم 
مربوط است!
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معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: پیک موتورى هاى 
شرکت هاى پستى و مواد غذایى، ملزم به استفاده از موتورهاى برقى 

هستند. علیرضا صلواتى اظهار داشت: در راستاى استفاده از حمل و نقل 
پاك، در حال حاضر پارکبانان و خدمه شهردارى و خدمات شهرى از موتور و 

اسکوترهاى برقى استفاده مى کنند و این در حالى است که ...

 معصومه ابتکار دیروز قهرمان صفحه اول حداقل 
ســه روزنامه اصالح طلب بود. بهانه گفتگوى این 
روزنامه ها با معــاون رئیس جمهوري در امور زنان 
و خانواده هم انتشار کلیپ برخورد خشن مأموران 
گشت ارشاد با یک دختر در تهران بود. این کلیپ به 
شکل گسترده اى در شبکه هاى مجازى بازتاب پیدا 
کرد و معاون رئیس جمهور به هر سه روزنامه گفت 

که این موضوع را پیگیرى خواهد کرد. 
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 دوباره شوخى  دوباره شوخى 1010 درصد! درصد!
پرسپولیس- ذوب آهن، امروز در ورزشگاه فوالدشهر اصفهانپرسپولیس- ذوب آهن، امروز در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان
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اعالم آمادگى دستیار ویژه استاندار براى افزایش  مناسبات نصف جهان با شهر مهم روسیه 

جهانگیر کوثرى:
 روى حضور تنابنده 
حساب کردیم
 اما فیلم یخ زد!

سرود سقـوط!
2 تیمى که دیدارشان به واسطه برخى موضوعات مى تواند جذابیت هاى به خصوصى داشته باشد 
در شــرایطى با هم مبارزه مى کنند که هنوز هر دو مى توانند از کاندیداهاى سقوط به لیگ دسته 
یک باشند. هفته بیست و نهم و ما قبل پایانى لیگ برتر فوتبال با توجه به حساسیت بازى ها براى 
تشخیص تیم هاى سقوط کننده امروز یک شنبه 2 اردیبشهت ماه و به صورت همزمان برگزار مى شود 

و سپاهان اصفهان باید با استقالل خوزستان پیکار کند.
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جدال پر هیجان سپاهان- استقالل خوزستان

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

محمود بخشى- شهردار گزبرخوار

شهردارى گز برخوار با استناد به مجوز شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد کلیه امور مرتبط با 
آرامستان شهر اعم از تغسیل، تدفین، تنظیف، رفت و روب معابر و قطعات، نگهدارى سرویس هاى 
بهداشتى، نگهدارى فضاى ســبز و انتظامات و نگهبانى و غیره را از طریق برگزارى مناقصه 
عمومى، براساس اسناد و مدارك مربوطه و شرح وظیفه تعیین شده به شرکت ها و پیمانکاران 
(اشخاص  حقیقى و حقوقى) مجرب و واجد شــرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت 
دریافت اســناد و مدارك مناقصه، تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 97/02/25 به دبیرخانه 
شهردارى گز برخوار مراجعه نمایند. ضمناً اطالعات تکمیلى مناقصه فوق از طریق وب سایت 
شهردارى به نشانى www.gazborkhar.ir در دسترس مى باشد. همچنین اداره خدمات و 
ایمنى شهرى با شماره تلفن 45721961- 031 داخلى 142 در ساعات ادارى آماده پاسخ گویى به 

سئواالت احتمالى مى باشد.

چاپ اول

آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)

محمود بخشى- شهردار گزبرخوار

شهردارى گز برخوار با استناد به مجوز شــوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد امور 
مدیریتى، نظارتى و کارگزارى بازار روز هفتگى (دوشنبه بازار) را از طریق برگزارى مزایده 
عمومى به بخش خصوصى (اشخاص حقیقى و حقوقى) واجد شرایط واگذار نماید. متقا ضیان 
مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده و همچنین شرح وظیفه و شرایط تعیین 
شده، تا پایان وقت ادارى روز سه شــنبه 97/02/25 به دبیرخانه شهردارى گز برخوار 
مراجعه نمایند. ضمناً اطالعات تکمیلى مزایده فوق از طریق وب سایت شهردارى به نشانى

 www.gazborkhar.ir  در دسترس مى باشد. همچنین اداره خدمات و ایمنى شهرى 
با شماره تلفن 45721961- 031 داخلى 142 در ساعات ادارى آماده پاسخ گویى به سئواالت 

احتمالى مى باشد.

تجدید آگهى مناقصهچاپ اول

حسین على صادقى- شهردار سمیرم

شهردارى سمیرم در نظر دارد آسفالت معابر شهرى خود را با استفاده از قیر رایگان اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان 
توسط پیمانکاران که داراى رتبه و مورد تایید اداره کل راه و شهرسازى مى باشند و پخت آسفالت را توسط کارخانه آسفالت هاى 
داراى استاندارد وزارت راه و شهرسازى مى باشند انجام دهد. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت مى شود درخواست 

خود را به این شهردارى ارائه نمایند.
1-ارائه ضمانت نامه هاى بانکى به مبلغ 570،000،000 ریال به شهردارى جهت حسن انجام کار و 300،000،000 ریال به اداره کل 

راه و شهرسازى جهت ضمانت تحویل قیر الزامى است.
2- پیمانکاران موظف هستند داراى کارخانه پخت آسفالت مورد تایید وزارت راه و شهرسازى باشند.

3- متراژ کارکرد 40،000 متر مربع در معابر و کوچه  هاى مشخص شده شهردارى انجام مى گیرد.
4- قیر تحویلى در چند مرحله به تناژ مجموع 200 تن توسط اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان تامین خواهد شد.

5- تمام هزینه هاى آزمایش آسفالت بر عهده پیمانکار مى باشد.
6-پیمانکاران پیشنهادات خود را تاپایان وقت ادارى 97/01/28 به دبیرخانه شهردارى سمیرم تحویل دهند.

7- ضمناً هزینه انتشار آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
8- جهت اطالعات بیشتر با شهردارى سمیرم تماس حاصل نمایید.        

نوبت  دوم

53665800031

آگهى مناقصه

مجید صفارى- شهردار باد رود

شهردارى بادرود در نظر دارد طى تشریفات مناقصه عمومى و ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها (آسفالت 
تعدادى از معابر اصلى و فرعى) شهر را با اعتبارى به مبلغ 3/000/000/000 ریال از محل اعتبارات شهردارى ردیف 
عمرانى به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى 
جهت بازدید از محل هاى موردنظر و دریافت اسناد و مدارك شرکت در مناقصه به واحد حقوقى شهردارى مراجعه 

نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاددهندگان مى بایست مبلغ 5 درصد از کل اعتبار را تحت عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت 
ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه 

پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نوبت  دوم
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فرا رسیدن سالروز والدت حضرت امام سجاد(ع) را تبریک مى گوییم 

بازتاب برخورد خشونت بار مأموران گشت ارشاد
با یک زن جوان در روزنامه هاى دیروز

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان خبر داد؛
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معاون اول رییس جمهور در نشست هم اندیشى مدیران 
ارشد دولت تدبیر و امید، اظهار کرد: کسى که هشت سال 
رییس جمهور این کشــور بوده اســت و اکثر مشکالت 
امروز، نتیجه کار اوســت اینقدر جسور شده که مى گوید 
ســیل مى آید و زیر پاى شما خالى مى شــود و انقالبى 
بزرگ تر در حال اجرا است. اسحاق جهانگیرى افزود: شما 
با کشور چه کردید؟ منابع کشور را چگونه هزینه کردید؟ 
شما مى خواهید ســیل راه بیندازید؟ شما نظام را تهدید 
مى کنید؟ به خودتان بیایید و حد خودتان را بدانید. ما پاى 
نظام و رهبرى ایستاده ایم. با وجود همه انتقادات با هم تا 

پاى جان پاى نظام ایستاده ایم.

جهانگیرى ادامه داد: اگر بخواهید به نظام نزدیک شوید با 
سیل توده مردم مواجه مى شوید که تحمل نمى کنند که 
کسى سال ها در راس کشور بوده مطالبه گر شده و اخطار 
بدهد، امیدوارم به خودتان بیایید. اگر مسائلى با افراد دارید 
آنها را حل کنید. جهانگیرى افزود: موضوع کازرون باید 
حل شود، نمى شود مردم هر روز به خیابان بیایند و عده اى 
هم بر این موج سوار شــده و شعارهاى خود را سر دهند. 
دولت درباره کازرون هیچ تصمیمى نگرفته است. مساله 
زاینده رود، یزد و خوزستان هم باید حل شود. مدیران باید 
به سرعت در استان ها حضور داشــته باشند. زخم زلزله 

کرمانشاه هم باید التیام یابد.

رئیس جمهور دیروز در نشست هم اندیشى مدیران ارشد 
دولت اظهار کرد: هیچ دستگاه نظارتى حق ندارد در کار 
اجرایى دخالت کند. اعالم نظر اشکالى ندارد ولى مدیر 
باید کار خود را انجام دهد. یک دستگاه نظارتى نوشته بود 
باید فالن مدل هواپیما خریدارى شود، من نوشتم به تو 
چه ربطى دارد، تو چه کاره اى؟ دستگاه نظارتى هم باید 
طبق قانون عمل کند نه بر مبناى عقل ناقص خود. عقل 
ناقص که مبناى عملکرد دستگاه نظارتى نیست بلکه باید 
در چارچوب قانون حرف زد. مدیران دولتى به تهدیدات 
اعتنا نکنند و اگر مى ترســند به آنها جواب بدهند به من 

بگویند که جواب آنها را بدهم. 

روحانى با اشــاره به اینکه مدیران دولتى باید با بیان و 
منطق درست مردم را قانع کنند، تصریح کرد: مردم بهتر 
از ما مى دانند که در کشور کم آبى وجود دارد. دولت هم 
در جایگاهى نیست که به مردم بگوید خشکسالى داریم. 
نصیحت، کار دولت نیســت. علما و ائمــه جمعه بلدند 
نصیحت کنند. مدیر اجرایى باید برنامه داشته باشد. وزیر 
نیرو، کشاورزى، صنعت و رئیس سازمان محیط زیست 
باید برنامه بدهند. به من گزارش داده اند کشــور در کم 
آبى اســت، مگر من نمى دانم؟ چــرا توضیح واضحات 
مى دهید؟ باید برنامه ارائه کنید. توقع مردم از ما نصیحت 

و موعظه نیست.

هشدار جهانگیرى به 
احمدى نژاد

 مگر نمى دانم کشور در کم آبى 
است؟ باید برنامه بدهید

آنها هم پاسخگو باشند
روزنامه «اطالعات» نوشت:    دیده بان ایران |
هـرگاه درباره مشـکالت اقتصـادى و علـت ایجاد آن 
صحبت مى شود، مى گویند فقط30درصد اقتصاد کشور 
در دست دولت اسـت... در حالى که حتى اگر این حرف 
درست باشد که اختیار دولت محدود است که در مواردى 
چنین است، همه آنها که بخش دیگر اختیار را در دست 
دارند، باید مسئولیت خویش را بپذیرند و پاسخگو باشند.

این، از آن حرف هاست! 
کانـال تلگرامـى یـاران محمـود    رویداد 24 |
احمدى نژاد، رئیس دولت هاى نهم و دهم از موج خبرها و 
جنجال ها درباره فیلترینگ تلگرام که هنوز اجرایى نشده 
و در دست بررسى است، به نفع خود بهره بردارى کرده و 
با انتشار پیامى مدعى شده است: به جرأت مى توان گفت 
فیلتر تلگرام بخاطر « احمدى نژاد » است و اتفاقاتى که 

قرار است در آینده اى نزدیک رخ بدهد...

 «پاشنه ورکشیده» !
محمودصادقى، عضو فراکسـیون امید    ایلنا|
مجلس، نسـبت به عقب مانـدن جریـان اصالحات از 
مطالبات مردمى ابراز نگرانى کرد و با طرح انتقادهایى 
نسـبت به ایـن فراکسـیون ازجملـه اسـتحاله راهبرد 
«آرامش» بـه «سـکون و رخـوت»  گفت: متأسـفانه 
دکتر عارف بخاطر شخصیتشـان که چندان «پاشـنه 
ورکشـیده» نیسـت، حتى در گروه مجازى فراکسیون 
امید نیز عضو نیسـت و بنابر ایـن باید دبیـرى از میان 

نمایندگان انتخاب شود.

مأموریت سپاه از نگاه ارتش
امیر سرلشـکر سـید عبدالرحیم     خبر آنالین |
موسوى، فرمانده کل ارتش در مراسم تجلیل از خانواده 
شهداى مدافع حرم، طى سخنانى اظهار کرد: سقف 25 
سال براى نابودى رژیم صهیونیستى قطعى است اما ما 
باید به سمت آن حرکت کنیم که این موضوع نیز جزو 

مأموریت هاى سپاه پاسداران است.

پارتى بازى خانه اى!
معـاون اجرایـى شـوراى شـهر تهران    ایلنا|
در تشـریح تخلفات شـهردارى سـابق پایتخت گفت: 
براساس گزارشى که به دسـت من رسیده، در مدیریت 
شـهرى گذشـته 670 ملک به افراد خاص واگذار شده 
بود که تاکنون 60 مورد از آنها مسـترد شده است و اگر 
الزم باشد؛ اسامى همه افرادى که 670 ملک نجومى را 

گرفته اند، منتشر خواهیم کرد.

مرتضوى هنوز آزاد است
سـاعات پایانى جمعه شـب خبـرى از    ایسنا|
سوى برخى رسانه ها منتشر شد مبنى بر اینکه «سعید 
مرتضوى در شهر رى بازداشت شد». این در حالى است 

که خبر دستگیرى وى صحت ندارد.  

«نفوذى» از نگاه کیهان 
نصف جهان  حسـین شـریعتمدارى دیروز در سرمقاله 
روزنامه «کیهان» بـه ویژگى «نفـوذى» پرداخت و از 
جمله با ذکر نمونه هایى از نفوذى هاى ابتداى انقالب در 
دستگاه هاى کشور نوشت: «ناخدا افضلى، عضو شاخه 
نظامى حزب توده که تا جایگاه فرماندهى نیروى دریایی 
جمهورى اسالمى-آن هم در دوران جنگ- نفوذ کرده 
بود، شب هایى که در قرارگاه فرماندهى حضور داشت، 
نیمه هاى شـب بر مى خاسـت و نماز شـب مى خواند! و 
البته با اشاره پا و یا سرفه و عطسه سعى مى کرد دیگران 
را متوجه کند که براى نماز شـب برخاسـته اسـت! و یا 
کشمیرى دو خودکار در جیب پیراهن مى گذاشت و به 
هر بهانه اى بـراى این و آن توضیح مـى داد که یکى از 
آنها شخصى و دیگرى بیت المال است و البته کسى هم 
شک نکرد که وقتى قیمت یک عدد خودکار فقط یک 
تومان بود چرا از همان خودکار شخصى براى امور ادارى 

استفاده نمى کرد؟!

خبرخوان
صعود به کوه نور 

ممنوع شد
  ایرنا | معاون امــور عمــره وزارت حج 
عربســتان در گفتگو با روزنامه «عکاظ» گفت: 
صعود عمره گزاران به کوه نور به دلیل برخى تخلف 
هاى شرعى و حفظ سالمتى زائران و عمره گزاران 
از این پس ممنوع است. «عبدالعزیز الوزان» اظهار 
کرد: این تصمیم براى حفظ سالمتى زائران بیت 
ا... الحرام گرفته شده زیرا به دلیل ارتفاع بسیار زیاد 
این کوه ممکن است زائران با صعود به آن با خطر 

بیهوشى یا کمبود اکسیژن روبه رو شوند.

«على کوچولو» در «من و تو» !
  کافه سینما | امید آهنگــر، بازیگر 
سریال پرطرفدار «على کوچولو» در دهه 1360 که 
سال ها در هلند زندگى مى کرد مشغول تحصیل 
و فیلمســازى بود، به تازگى به همراه همسر خود 
نوشین خانى (بازیگر فیلم «سام و نرگس») به شبکه 

ماهواره اى «من و تو» پیوست.  

احضار ساره بیات 
  رکنا| ساره بیات براى اداى توضیحاتى به 
دادسراى فرهنگ و رسانه تهران احضار شد. ساره 
بیات، بازیگر سینما و تئاتر کشورمان است که اخیراً 
در سریال «عاشــقانه» براى نمایش خانگى نیز 
بازى کرده بود. خواهر این بازیگر معروف همسر 
رضا قوچان نژاد، فوتبالیســت مشهور است. علت 
دقیق احضار این بازیگر سینما به دادسراى رسانه 

مشخص نیست.

خواستگارى عجیب!
در یک اتفــاق غافلگیرکننده بعد از    رکنا|
پایان نمایش «عکس سفید» که سوژه اصلى آن 
پدیده ازدواج سفید و معضالت جوانان است، یکى 
از تماشاگران در برابر حاضرین، با زانون زدن مقابل 
نامزدش از او خواستگارى کرد و با اشاره به یکى از 
دیالوگ هاى نمایش گفت :« براى اینکه در سال 
هاى آینده از نامزدم نشنوم که تو چکاره من هستى 

همینجا از او خواستگارى مى کنم.» 

مشکل جدید خارجى ها
گردشگران خارجى که در ایران    ایسنا|
نمى توانند از کارت هاى اعتبارى خودشان استفاده 
کنند، فروش ارز در صرافى هــا هم که این روزها 
ممنوع شده اســت، بانک ها هم که کار آنها را راه 
نمى اندازند، پس تکلیف گردشگرى که به ایران 
سفر کرده چه مى شود؟ یک راهنماى گردشگرى 
مى گوید: وضعیت طورى شده که برخى از ایرانى ها 
که قصد سفر خارج دارند با گردشگران خارجى که 
به ایران آمده اند، معاوضه ارزى مى کنند، اما مشکل 

یک اتوبوس گردشگر را چطور باید حل کنیم؟

یادداشت اعتراض آبى
رضا اردکانیان، وزیر نیرو با اشاره به    ایلنا|
پیگیرى وضعیت رود هیرمند از سوى وزارت خارجه، 
از ارسال یادداشــت اعتراضى ظریف به مقامات 
افغانستان خبر داد و گفت: سال گذشته در همین 
ایام با وجود اینکه ســال کم آبى بود بیش از 150 
میلیون متر مکعب ورودى داشتیم و امسال ورودى 
ما بسیار ناچیز بوده و به حدود دو الى سه میلیون متر 

مکعب رسیده است.

دفاع از نام خلیج فارس
  الف| پس از اینکــه خانم دکتــر ایرانى در 
کنفرانسى در دبى هنگام سخنرانى خود از خلیج 
همیشه فارس نام برد، بالفاصله برگزارکنندگان 
و مقامات عربى و فرانسوى از این اقدام خوششان 
نیامد و براى پروفسور رزاقى آذر مشکالتى را ایجاد 
کردند. این اقدام جانانه و دفاع از هویت ملى باعث 
شــد محمد جواد ظریف از عملکرد پژوهشگر زن 

تقدیر کند.

ظرفیت عملى تولید برق کشور از ابعاد گوناگون، جوابگوى 
نیاز مصرفى پیش بینى شــده در روزهــاى پیک مصرف 
تابستان نیست. در مجموع چیزى در حدود 51 هزار و 800 
مگاوات تولید عملى برق در روزهاى پیک سال جارى پیش 
بینى مى شود در حالى که پیش بینى رسیدن مصرف برق در 

زمان پیک 97 به باالى 58 هزار مگاوات را داریم.
طبق شنیده ها و بررســى هاى غیررسمى، سازمان برنامه 
و بودجه به ریاســت محمدباقر نوبخت، بدون اعالم قبلى 
به صنعت برق، 190 میلیارد تومان از بودجه این صنعت را 
برداشت کرده اســت که به نظر مى رسد برداشت این رقم 

براى تأمین یارانه نقدى بوده است.

این نتیجه گیــرى از آنجا منطقى به نظر مى رســد که در 
سال هاى 94 و 95، ماهانه 183 میلیارد تومان از منابع مالى 
صنعت برق براى تأمین یارانه نقدى برداشت مى شد که در 
میانه سال 95 به علت عقب ماندگى هاى توسعه اى برق 
تصمیم بر آن شد که دیگر از صنعت برق بابت یارانه نقدى 
پولى برداشت نشود. در طول سال 96 نیز معافیت صنعت 
برق از تأمین منابع مالى یارانه نقدى به صورت نصفه و نیمه 
ادامه داشت اما طى سه ماه پایانى سال گذشته 1100 میلیارد 
تومان از منابع مالى صنعت برق برداشت شد که شنیده هاى 
غیررسمى حاکى است برداشت این مبلغ قرار نبود به منزله 
بازگشت صنعت برق به پروسه تأمین یارانه نقدى باشد چرا 

که گویا به متولیان این صنعت گفته شده بود این رقم از محل 
دیگرى جبران مى شود.

این در حالى است که دوباره در نخستین ماه سال 97، شاهد 
برداشت 190 میلیارد تومانى از حساب صنعت برق هستیم. 
منابع مالى کــه باید صرف تعمیــرات دوره اى واحدهاى 
حرارتى و بهســازى و تعمیرات دوره اى شــبکه انتقال و 

توزیع مى شد.
در صورت ادامه عقب ماندگى آماده ســازى بخش تولید و 
عرضه صنعت برق براى تابســتان 97، برآورد 51 هزار و 
800 مگاواتى تولید عملى برق در پیک تابستان نیز محقق 

نخواهد شد و به طور قطع کشور دچار خاموشى مى شود.

نصف جهان  معصومه ابتــکار دیروز قهرمان صفحه اول 
حداقل سه روزنامه اصالح طلب بود. بهانه گفتگوى این 
روزنامه ها با معاون رئیس جمهوري در امور زنان و خانواده 
هم انتشار کلیپ برخورد خشــن مأموران گشت ارشاد با 
یک دختر در تهران بود. این کلیپ به شکل گسترده اى 
در شــبکه هاى مجازى بازتاب پیدا کرد و معاون رئیس 
جمهور به هر سه روزنامه گفت که این موضوع را پیگیرى 

خواهد کرد. 
به غیر از این ســه روزنامه دیروز بیشــتر روزنامه هاى 
نزدیک به هر دو جناح به این ماجرا پرداختند. روزنامه هاى 
«سازندگى»، «شرق»، «اعتماد»، «آفتاب یزد»، «هفت 
صبح» و «شهروند»، تیتر اول، عکس اول یا هر دو را به 
این موضوع اختصاص دادند و روزنامه هاى «کیهان» و 
«جمهورى اسالمى» هم در مطالبى به این دعواى جدید 
پرداختند.  اما روزنامه «ایران» به عنوان ارگان رســمى 
دولت ترجیح داد تنها در یکى از  تیترهاى کوچک صفحه 
اول خود به خبر برخورد گشت ارشــاد با این دختر جوان 
اشاره کند؛ درست مانند روزنامه «آرمان» که اخبار دیگر 

برایش به مراتب از این خبر مهمتر بود.

متفاوت ها
در میان روزنامه هاى ایران که به برخورد مأموران گشت 
ارشــاد با  آن دختر تهرانى پرداختند، آنهــا که نزدیکى 
بیشترى به اصالح طلبان دارند، به تصریح و تلویح سعى در 
مقصر جلوه دادن مأموران نیروى انتظامى داشتند در حالى 
که دیدگاه هاى «کیهان» و «جمهورى اسالمى» نسبت 
به رسانه هاى دیگر کمى متفاوت بود. «کیهان» اساساً این 
ماجرا را یک توطئه از پیش طراحى شده دید و در مطلبى 
نوشت: «نحوه فیلمبردارى این درگیرى و احتماًال مخفى 
بودن دوربین و آماده بودن براى فیلمبردارى، این موضوع 
را به ذهن مى رساند که شاید کل ماجرا سناریویى از پیش 
تعیین شده باشد که با اهداف خاصى انجام شده است که 
این موضوع باید در بررســى هاى دقیق مورد توجه قرار
گیرد. خبرهاى تأیید نشــده اى هم به گوش مى رسد که 
انتشار این فیلم از طریق برخى افراد فعال در زمینه ترویج 
بى حجابى در خارج از کشور بوده که ممکن است هدفمند 

بوده باشــد.البته نباید تالش برخى جریان ها در انحراف 
ذهن جامعه به موضوعات و مشکالت روز جامعه از جمله 
نوسانات اخیر بازار ارز و مســائل اقتصادى را نیز از ذهن 

دور داشت.»
نویسنده روزنامه «جمهورى اسالمى» اما در مطلب خود 
سعى کرد کمى میانه را بگیرد و هر دو طرف را مقصر پدیدار 
شدن این اتفاق قلمداد کند اگرچه این روزنامه هم تقصیر 
بیشتر را متوجه مأمور نیروى انتظامى دانسته است:« من 
تعجب مى کنم کسانى، از تارى موى دخترکى غافل، چنان 
منکر عظیمى ساخته اند که همه منکرات را مى توان پشت 
آن از دیده ها نهان انجام داد! در همین ماجراى خاص نیز 

اگر چه "بدحجابى" دختر عیان و به تعبیرى منکِر آشکار 
است اما شیوه مقابله با آن از منکر هم منکر تر است چون 
"فعل" آن دختر، از سوى یک شهروند معمولى انجام شده 
است اما رفتاِر مأموران، به حســاب قانون و نظام نوشته 
مى شــود و قطعًا این منکر به لحاظ اجتماعى، بزرگ تر و 
دامن گستر تر است. این را مى شود از کالم مردم هم شنید 

و مخالفتشان را با این نوع برخورد مشاهده کرد.»

فقط اظهار نظر؟
رئیس جمهور دیروز در نشســت هم اندیشــى مدیران 
ارشد دولت گفت که «فضاى مجازى نظارت عامه مردم 

اســت و به تعبیرى امر به معروف و نهى از منکر اســت 
اما برخى مى گویند ما از این طریق قبــول نداریم و باید 
در خیابان یقه مــردم را بگیریم. با جنــگ و دعوا، امر به 
معروف درست نمى شــود.» آیا این واکنش شخص اول 
اجرایى مملکت بــه ماجراى برخورد بــا دختر بدحجاب 
است؟ معصومه ابتکار در گفتگویش با روزنامه «اعتماد» 
به این اشاره کرده که رئیس جمهور هم در جریان چنین 
رخدادهایى قرار دارد. اما آیا روحانى توانایى تأثیرگذارى 
بر رفتار مأموران گشــت ارشــاد را هــم دارد؟ احتماًال 
روزنامه ها در شــماره هاى امروزشــان به این موضوع

 پرداخته اند.

حجت االسالم و المسلمین زادهوش درباره  «شائبه هاى 
پیش آمده از ایده کشــور قم»   جوابیه اى منتشر کرد. 
در بخشى از جوابیه این روحانى اصفهانى آمده است: 
«همانگونه که در اصل یادداشت به طور شفاف و روشن 
آمده، سخن و پیشنهاد نویسنده ناظر بر استقالل شهر 
مقدس قم و یا حوزه علمیه به معناى عام و گسترده نبوده 
تا کسانى سراسیمه سخن از تجزیه و... بزنند. سخن حقیر 
از ارتقاى نهاد مدیریتى و نهادهاى مرکزى و اقمارى 
حوزه علمیه در تراز بین المللــى بود تا آنجا که بتواند با 
صداى بلندتر و حضور پررنگ ترى صالى دین و والیت 
را به گوش مخاطبان جهانى خود برساند...براى تقریب 
به ذهن مثالى به واتیکان زدم... بنده ســفرهاى متعدد 
به واتیکان و مالقات ها و گفتگوهاى مهمى با مقامات 
ارشد کلیسایى و مطالعات و شرکت در مراسم مختلف 
آنها  داشته ام و هرگز خاك پاك فیضیه را با مجسمه هاى 
زرین کلیساى سن پیترو... مقایسه نمى کنم تا کسانى 
خوف از واتیکانیزه شدن قم و سکوالریزه شدن روحانیت 
شیعه داشته باشند... در اینجا به یک اشتباهى که حقیر 
مرتکب شدم اعتراف مى کنم و آن اینکه پیام رسانان 
خارجى همچون تلگرام که زمام و افسار آن همچون 
سگى هار در دستان بیگانگان باشــد و فضاى کثیف 
و آلوده آن جوالنگاه لوده گان و نامحرمان باشــد جاى 
مناســبى براى طرح حرف هاى حســابى و مذاکرات 

عالمانه نیست.»

نصف جهــان همه چیز از این بخش از ســخنرانى رئیس 
جمهور در روز ارتش و در جمع نیروهاى نظامى کشور آغاز 
شد: «ارتش با آنکه سیاست را خوب می فهمد اما هرگز در 
بازي هاي سیاسی وارد نشده و به وصیت امام راحل(ره) به 
خوبی عمل کرده است... امروز در هیچ فسادي در کشور ما 
نامی از امیران و بزرگان ارتش وجود ندارد و این به معناي 
پاکی و دســت پاکی و اخالص ارتش جمهوري اسالمی 

ایران است.»
تا دیروز همه چیز به حــدس و گمان ختم مى شــد اما 
سرمقاله شماره روز شنبه روزنامه «جوان» تا حدود زیادى 
پاسخ ابهامات را داد. این روزنامه دیروز در مطلبى بلند به 
قلم مدیرش، با تندترین عبارات به اســتقبال سخنرانى 
روحانى رفت و از جمله  نیت رئیــس جمهور را «آلوده» 
دانست و نوشت: «روحانی با حضور در مراسم ارتش، هدیه 
تکراري خود را به سپاهیان نیز تقدیم کرد... جمالت فوق 
روحانی منطقًا از دو حالت خارج نیســت و در خأل سخن 
نمی گوید. یا فرماندهان و امیران ارتش از ســوي فرد یا 
جریانی متهم به فساد و سیاست بازي شده اند و روحانی به 
عنوان مدیر اجرایی کشور با دفاع از آنان در صدد اصالح 
اذهان و دفاع بجا و بحق از ارتش اســت یا با این کار در 
صدد "قیاس" اســت که مخاطب با پیدا کردن غیریت و 

"دیگري" معنادهی به موضوع را بــه صورت اجتهادي 
درك کند. همانند اینکه بدون متهم شــدن به موضوع 
بگویند "دختر من جاسوس نیســت" و مخاطب نتیجه 
بگیرد، پس دختر دیگري جاسوس است... لذا ابهام سازي 
براي ایشــان موضوعیت  دارد نه شفاف سازي... فرض 
کنید فرماندهان ارتش و سپاه را با هم جابه جا کنند. آنچه 
امروز روحانی را می آزارد باز هم از سوي سپاه خواهد بود. 
همان فرماندهان ارتشی که در رأس سپاه قرار گرفته اند، 
حسین فریدون را رصد خواهند کرد، رئیس بانک ملت را 

دســتگیر خواهند کرد، دري اصفهانی را در تیم هسته اي 
شناســایی خواهند کرد، برادر معــاون اول را در کرمان 
دستگیر می کنند و اگر این کار را نکنند باید به آنها شک 
کرد... پس مأموریت تعیین کننده اســت نه افراد.  تعرض 
روحانی به سپاه در مراسمات ارتش مسبوق به سابقه است 
اما فرماندهان ارتش و سپاه بزرگ تر و هوشمندتر از آنند که 
در این قیاس ها گرفتار آیند... آنان رسالتی بزرگ دارند که 
با روحانی و بدون روحانی باید ادامه دهند و حوادث زمان 

لطمه اي به این "برادري مقدس" وارد نخواهد کرد...» 

بازتاب برخورد خشونت بار مأموران گشت ارشاد با یک زن جوان در روزنامه هاى دیروز

به نوسانات اخیر بازار ارز هم مربوط است!

روزنامه «جوان»، پاسخ اظهارات روحانى در روز ارتش را داد

پول تأمین برق در تابستان صرف پرداخت یارانه به مردم شد! 

روحانی هدیه تکراري به سپاه داده است 
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پیشنهاددهنده   کشور قم: 

تلگرام مثل سگ هار است
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ســارا و نیکا فرقانى اصــل، دوقلو هاى مجموعه 
تلویزیونى «پایتخت» از نقش آفرینى خود در این 
سریال گفتند.  گفتگوى باشگاه خبرنگاران جوان با 

این دو خواهر بازیگر را بخوانید:
پس از گذشــت پنج فصل از مجموعه 
«پایتخت»، نقش شــما به اندازه دیگر 
شــخصیت ها پیش رفته و ما به نوعى 
بزرگ شدن شما را هم در این مجموعه 
حس کردیم. به نظر خودتان چقدر نقش 
سارا و نیکا پیشرفت کرده و چقدر جاى 

بحث دارد؟
نیکا: به نظرم نقش ما در این فصل از سریال، خیلى 
نسبت به قسمت هاى گذشته پررنگ تر شد و به 
مراتب فصل پنجم «پایتخت» خیلى سخت تر از 
گذشــته بود. پیش از این هرجا مى رفتیم، ما را 

زیاد نمى شــناختند، اما حاال هرجا مى رویم ما دو 
تا را مى شناســند و از اینکه در «پایتخت» بودیم 

خوشحال هستیم.
بعد از پخش ســریال ایــن هجمه بود 
که چرا شــما دیالوگ ندارید یا کم حرف 
هســتید، دلیل این کم حرفى یا سکوت 

دوقلوها چه بود؟
سارا: بعد از پخش «پایتخت» همه مى گفتند که چرا 
ما دیالوگ نداریم و کم حرف هستیم، باید بگویم که 

ما نقش دو دختر ساده روستایى را بازى مى کنیم.
نیکا: گفتن دیالوگ ها و یا کم حرف بودن ما دست 
خودمان نیست و هرچه محسن تنابنده به ما بگوید 
و کارگردان کار آقاى مقدم از ما بخواهد، ما انجام 

مى دهیم.
حضور شما در ادامه «پایتخت» مشخص 

است؟ اطالعى از روند ساخت مجموعه 
دارید؟

سارا: از ســاخت و روند تولید «پایتخت» اطالع 
نداریم، اما اگر باشد ما هم هستیم.

بعد از بازى در سریال «پایتخت» پیشنهاد 
بازى در کارهاى تلویزیونى یا سینمایى 

دیگر را دارید؟ 
نیکا: پیشــنهاد کار در دیگــر مجموعه ها را هم 

داشتیم، اما چون سرصحنه بودیم نرفتیم.
سارا: ما از پنج ســالگى با مجموعه «پایتخت» 
بودیم و همه گــروه را مــى شناســیم و واقعاً 
به محســن تنابنده «بابــا» و به ریمــا رامین 
فــر «مامــان» مى گوییم. مــا یــک خانواده 
هستیم. همکارى با گروه و مجموعه اى دیگر براى 

ما سخت است؛ ما با «پایتخت» بزرگ شدیم.

مجرى و کارگردان برنامه «خندوانه» اعالم کرد «خندوانه» به زودى روى آنتن تلویزیون مى رود. 
رامبد جوان در حاشیه سى و ششــمین جشــنواره جهانى فیلم فجر، در گفتگویى اعالم کرد: برنامه 

تلویزیونى «خندوانه» از 26 اردیبهشت، روى آنتن شبکه نسیم مى رود.
 او همچنیــن گفت: این بــراى اولین بار اســت که تاریــخ دقیقــى از «خندوانه» ارائه مى شــود.
 گفتنى است؛ پیش از این بار ها در خصوص زمان پخش فصل پنجم «خندوانه» حرف و حدیث هایى 

مطرح شده بود.

فیلمبردارى فیلم سینمایى «دختر شیطان»ـ  محصول 
مشترك ســینماى ایران و بالیوود هندوستانـ  در شهر 

بمبئى به پایان رسید.
«دختر شیطان» به کارگردانى قربان محمدپور بعد از 45 
جلسه فیلمبردارى در کشور هند به خط پایان رسید و تیم 

25 نفره از ایران، امروز به کشور برمى گردند.
تدوین فیلم همزمان توسط حسین زندباف آغاز شده است 

و علیرضا علویان صداگذارى فیلم را برعهده دارد.

«دختر شــیطان» اولین فیلم ایرانى اســت که از حجم 
زیــادى از جلوه هاى ویــژه بصرى برخوردار اســت و 
هادى اســالمى مدیر این بخش است.  «دختر شیطان» 
بعد از «سالم بمبئى» دومین فیلم مشترك ایران  و هند 

است.
ایشا روات، حمید فرخ نژاد، جکى شروف، گلشن گروور، 
سیمران میشــکروتى، محمدرضا شــریفى نیا و فردین 

حفیظى از بازیگران اصلى فیلم هستند.

به گزارش «سینماســینما»، جهانگیر کوثرى، تهیه کننده و مجرى 
با ســابقه کشــورمان اکنون فیلم «فرارى» بــه کارگردانى علیرضا 
داوودنژاد را بر روى پرده سینماهاى کشوردارد. کوثرى اعتقاد دارد که 
عوامل مختلف باعث شده است که از این فیلم استقبال خوبى صورت 

نگیرد.
جهانگیــر کوثــرى، تهیه کننــده فیلم «فــرارى» دربــاره اکران 
عمومى این فیلم گفت:متأســفانه امروز ســینماهاى مــا رونق قبل 
را ندارند. البته شــرایط جامعه، کشــور و منطقه اى که در آن زندگى 
مى کنیم بسیار مهم اســت. مردم دیگر مایل نیستند که در سینماها 
حاضر شوند و فیلم هاى مورد عالقه شان را دنبال کنند. این استقبال 
نسبت به سال هاى گذشته به صورت قابل توجهى کاهش پیدا کرده 

است.
او ادامه داد: فیلم هــاى «مصادره»، «التارى» و «به وقت شــام» 
پیش بینى بســیار زیادى براى بحث فروش داشــتند کــه آنها نیز 
فروش خوبى نداشــتند و آنطــور که پیش بینى کــرده بودند اوضاع 
پیش نرفت. بــراى رســیدن به اکران نــوروزى تالش بســیارى 
کردیم. به هر حــال 16 فیلم براى حضور در اکــران نوروزى تالش

مى کردند که خوشــبختانه ما توانســتیم این اکران مهم را به دست 
بیاوریم.

جهانگیرى درباره عدم فروش باالى فیلم «فــرارى» گفت: فیلم ما 
دچار یک یخ زدگى شد. یعنى این فیلم آنطور که باید و شاید به فروش 
قابل قبولى دست پیدا نکرد. عوامل فیلم «فرارى» روى آقاى تنابنده 
حساب ویژه اى باز مى کرد. یعنى ما متصور بودیم که با حضور محسن 
تنابنده در ســریال«پایتخت» و همزمانى اکران «فرارى» به فروش 
فیلم کمک خواهد کرد اما انتظارات و برنامه ریزى ما اشتباه از آب در 
آمد و هیچکدام از این مسائل روى فروش فیلم تأثیر نگذاشت. مردم 

ترجیح دادند که تنابنده را در خانه و از طریق تلویزیون ببینند.

جهانگیــر کوثرى دربــاره برگزارى جشــنواره هاى ســینمایى در 
ایران گفــت: به دلیل وجــود معیارها و قوانینى که در کشــور حاکم 
اســت ما هیچ وقت نمى توانیم جشنواره هاى اســتانداردى برگزار 
کنیــم. دلیل آن هــم این اســت که مخاطــب خرجى مــا در نظر 
مى گیرد کــه آیا تا چه حد حضــورش در ایران مى توانــد مثمر ثمر 
باشــد. موقعیت ســینماى ایــران و بــه خصوص ســینماى نوین 
ایران که از ســال 1360 بــه وجود آمده اســت یک اتفاق بســیار 
مهم در جهان اســت. ما اکنون جایگاه مناســبى داریم. بســیارى 
از جشــنواره هــاى مهم دنیــا فیلم هاى مــا را نمایــش مى دهند 
و حضور مــا فــوق العاده بوده اســت. شــما نــگاه کنیــد اکنون 
در جشــنواره کن دو فیلم در بخش مســابقه حضــور دارند که این

 موضوع بسیار مهم است. این سینما به چه دلیل به این جایگاه رسیده 
است؟ به دلیل تعامل جشــنواره فجر با سینما بود.آیا این تعامل امروز 

هم دیده مى شود؟

در دومین گام از حضور و بازدید هنرمندان نام آشــنا از 
مدارس«امید آینده» که با حمایت «بانک آینده» احداث 
و راه اندازى شده اســت؛ مارال فرجاد، هنرمند تئاتر، 
سینما و تلویزیون، در مدرســه «امید آینده» روستاى 
خونسرخ استان هرمزگان، حضور یافت و ضمن دیدار 
با دانش آموزان، معلمان و مربیان مدرســه، با آنها، به 

گفتگو نشست.
وى هدف از این ســفر را حضور در فضاى دوســتى و 
مهربانى در میان کودکان و دانش آموزان روســتاى 

خونسرخى عنوان کرد.
 قبًال نیز لیلى رشــیدى، دیگر هنرمند کشــورمان در 
مدرســه «امید آینده» زاهدان، حاضر شده و با دانش 
آموزان و معلمان آن مجموعه آموزشى، دیدار کرده بود. 
بانک آینده به عنوان یک بنــگاه اقتصادى خصوصى 
و در عمل به مســئولیت اجتماعى و نگاه روشن براى 
پرورش نسل آینده کشورمان، اقدام به تأسیس مدارس 
مقاطع ابتدایى دور اول و دوم در مناطق کمتر برخوردار 
از امکانات آموزشــى کرده اســت. احــداث مدارس 
هشت گانه بانک آینده در نقاط کم بهره از این امکانات 
در سطح کشور، گامى براى بر طرف ساختن نیازهاى 

جامعه ایرانى است. 
 گفتنــى اســت؛ بانــک آینده در ســال گذشــته، 
هشت مدرسه در مناطق کمتر برخوردار کشور ساخته 
و در حال حاضــر 3000 دانش آمــوز در این مدارس 

تحصیل مى کنند.

چرا فرارى نفروخت؟

جهانگیر کوثرى:
 روى حضور تنابنده 

حساب کردیم اما فیلم یخ زد!
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 به دلیل وجود معیارها 
و قوانینى که در کشور حاکم 
است ما هیچ وقت نمى توانیم 

جشنواره هاى استانداردى 
برگزار کنیم

ا

محمد عرب گرگانى، کارگردان فیلم سینمایى «داش آکل» در ارتباط با آخرین وضعیت 
این فیلم ســینمایى گفت: درحال حاضر در انتظار صدور پروانه نمایش هستیم. با چند 
پخش کننده هم در حال مذاکره هستم که هرکسى ارتباط بهترى با فیلم برقرار کند قطعًا 

با ایشان قرارداد خواهم بست.
وى در ادامه افزود: همه کارگردان ها آرزو دارند که در بهترین زمان فیلمشان اکران شود.
تعداد فیلم ها زیاد  و موقعیت هاى خوب کم است و رقابتى بین همه دوستان براى اکران 
وجود دارد. همه کارگردان ها دوست دارند فیلمشان دیده شود و مهم این است که زمان 

مناسب هر فیلم چه زمانى است. 
حســین یارى، مهــران غفوریــان، محمدرضا شــریفى نیــا، هلیا امامــى، فاطمه

گــودرزى، مهرداد ضیایى، نیما شــاهرخ شــاهى، على صادقى، ارژنــگ امیرفضلى، 
امیرحســین صدیــق، قــدرت ا... صالحــى، ا... قلــى نظرى، محســن افشــانى، 
ارســالن قاســمى، على مســعودى (مشــهدى)، امیــن ایمانــى، رضــا عزیزى،

ایمان صفا، رضا هاشمى، علیرضا بابایى، محمد زاهدى و ... بازیگران فیلم «داش آکل» 
بوده اند.  

درخالصه داستان این فیلم آمده اســت: «من مى دونم جاى تو، تو قلب من کجاست... 
ت. ولى... ى. نمى دونم... م. اصًال جایى تو قلب تو دارم یا نه؟... تو منو قبول کردى فقط 

بخاطر...؟»

«داش آکل» در انتظار پروانه نمایش است

سارا و نیکا: با «پایتخت» بزرگ شده ایم

حضور یکى دیگر از هنرمندان
 در مدرسه «اُمید آینده» 

چه خبر از محصول مشترك  ایران و بالیوود؟

تصویربردارى تصاویر خارجى سریال «87 متر» از 
چند روز آینده شروع مى شود. 

کار تصویربردارى کماکان در لوکیشن اصلى خانه، 
در حال انجام است و داستان اختالف و درگیرى دو 
خانواده خلیلى و پوردّورانى بر سر مالکیت منزل، در 
حال ضبط است. قرار است از چند روز آینده گروه 
براى ادامه تصویربردارى، به لوکیشن هاى بازار و 

مترو بروند.
مجموعــه تلویزیونى «87 متر» بــه کارگردانى 
کیانوش عیــارى، داســتان دو خانــواده به نام 
پوردّورانى و خلیلى  اســت. علیرضا پوردّورانى به 
همراه همسر، دو دختر و پسرش، خانه اى را از یک 
فروشنده به نام فرج ناصرى خریدارى مى کنند. 
اما روز اسباب کشى متوجه مى شوند که خانه به 

فرد دیگرى به نام محســن خلیلى فروخته شده 
است. محسن به همراه پسر، همسر و دو دخترش 
صبح زودتر از پوردّورانى ها به خانه رســیده اند و 
وسایلشــان را در خانه گذاشــته اند اما با رسیدن 
خانواده پوردّورانى، ماجراى کالهبردارى مشخص 

مى شود.
على دهکردى، مهــران رجبى، فریبــا کامران، 
شهین تســلیمى، دیبا زاهدى، حسین سلیمانى، 
فریــده ســپاه منصــور، محمــد بحرانــى 
و  سعید پیردوست از بازیگران سریال «87 متر» 

هستند.
 مجموعه تلویزیونى «87 متر» کارى از گروه فیلم 
و سریال شبکه یک سیماست که در 40 قسمت 45 

دقیقه اى در دست تولید است.

اعظم بروجردى، نویســنده و کارگردان تئاتر و 
مادر امیرحسین فتحى بازیگر سریال «شهرزاد» 
درخصوص تالش بازیگران براى سلبریتى شدن 
گفت: سلبریتى شدن یک جلوه گرى است و به 
نظر من جایگاه یک بازیگر واالتر از آن است که 

تنها براى سلبریتى شدن تالش کند.
کارگــردان نمایش «راز» درخصوص ســتاره 
شدن امیرحســین فتحى فرزندش با بازى در 
سریال «شهرزاد» تأکید کرد: تمام نکاتى که در 
خصوص سلبریتى شدن زدم را ابتدا به فرزندم 
امیرحسین فتحى مى گویم. من هر بار که پسرم 
صحبت مى کنم او را از ســلبریتى شدن پرهیز 
مى دهم. به او مى گویم که مغرور به این نشــو 
که دورت آدم هاى زیادى جمع مى شوند بلکه 
بدان زندگى در این جهان آمادگى براى جهان 

دیگرى است.
وى در همین راســتا ادامه داد: به امیرحســین
 مى گویم که اگر خداوند چهره زیبایى به تو عطا 

کرده خودت کارى کن که در آن دنیا هم چهره 
زیبایى داشته باشى. 

همسر حســن فتحى درباره کمک هاى خود 
براى بازیگرى فرزندش در سریال «شهرزاد» 
تأکیــد کــرد: بســیارى مواقع بــراى بازى 
در نقش ها به امیرحســین مشــورت هایى را 
مى دهم و او قبول مى کنــد. برخى اوقات هم 
خودش بــراى بازى پیش من رجــوع مى کند 
و من هرچه در توانم هســت بــه او مى گویم. 
البتــه برخى مواقع هــم از دســتش در رفته و 
حرف هــاى مرا فرامــوش مى کنــد یا جذب 
مادیات آن پروژه مى شود اما در اکثر مواقع در 
خصوص بازى هایش با من مشورت مى کند. 
من ابداً با پسرم امیرحسین فتحى تعارف ندارم 
و الکى از او تعریف نمى کنم زیرا پشــت همه 
حرف هایم عاقبت به خیرى فرزندم است چراکه 
معروف شدن و سلبریتى شــدن تنها اتفاقات

 بازى هاى زندگى است.

همسر کارگردان «شهرزاد» 
با سلبریتى شدن پسرش مخالف است

هند 

وور، 
دین 

و یىب زیب چهر و ر ویم ىى ىز زى ب

زمان دقیق پخش
 برنامه پر مخاطب 

تلویزیون 
مشخص شد

جدیدترین اخبار از سریال «87 متر» 
کیانوش عیارى
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 پیشنهاد بوندسلیگایــــــــى

یاران ژنرال که 
سخت به دنبال 
نایب قهرمانى در 

لیگ برتر و کسب 
سهمیه آسیایى 

هستند کار دشوارى 
برابر قهرمان 

زودهنگام 
لیگ دارند

 و باید تمام 
توان خود را 
به کار گیرند

نصف جهان  دیدار سبزهاى و سرخ هاى پایتخت فرهنگى 
و سیاسى ایران امروز برگزار مى شود، دیدارى که در کنار 
همه دالیلى که مى تواند براى جذابیتش مطرح باشــد 
به نوعى بوى خونین انتقام مى دهد.از هفته بیســت و 
نهم لیگ برتر فوتبال تیم ذوب آهــن اصفهان میزبان 
پرسپولیس تهران است؛ جدال دو تیمى که در آسیا از گروه 

خود صعود کرده اند مى تواند جذاب باشد.
یاران ژنرال که ســخت به دنبال نایب قهرمانى در لیگ 
برتر و کسب سهمیه آسیایى هســتند کار دشوارى برابر 
قهرمان زودهنگام لیگ دارند و باید تمام توان خود را به 
کار گیرند؛ شاگردان امیر قلعه نویى که با تساوى در هفته 
گذشته جایگاه دومى را از دست دادند امیدوارند با کسب 
پیروزى در این دیدار و عدم نتیجه گیرى رقبا بار دیگر به 

رده دوم باز گردند.
پرسپولیس اما که خیالى آســوده به اصفهان سفر کرده 
است شاید به کسب تســاوى نیز راضى باشد و به آب و 
آتش نزند؛ شاگردان «برانکو ایوانکوویچ» که همچون 
ذوب آهن به دور حذفى لیگ قهرمانان فوتبال آسیا صعود 
کرده اند مى توانند از این دیدار به عنوان بازى تدارکاتى 
بســیار خوب براى آمادگى بیشــتر در دور حذفى آسیا 

استفاده کنند. 
این بازى از ســاعت 18 امروز در ورزشــگاه فوالدشهر 
آغاز خواهد شد و حســین زرگر به همراه آرمان اسعدى، 
حسن انتظارى و روح ا... شریفى قضاوت این بازى را بر 

عهده دارند.
سبز پوشــان در این دیدار محروم ندارند اما مصدومیت 
جزئى مهران درخشــان مهر و ربیع عطایا شــاید سبب 
شــود قلعه نویى در این دیدار از آنها اســتفاده نکند؛ تیم 
پرسپولیس اما براى این بازى محروم و مصدوم ندارند و 
همه بازیکنان با نظر کادر فنى مى توانند در ترکیب این 

تیم قرار بگیرند.
 ذوب آهن و پرســپولیس تاکنون در لیگ برتر 33 بار رو 
در روى یکدیگر قرار گرفته اند که در این بین سبز پوشان 

10 پیروزى کسب کرده اند و ســهم پرسپولیس نیز 12 
برترى بوده است و 11 دیدار نیز با نتیجه تساوى به پایان 

رسیده است.
در 33 بازى انجام شده بین دو تیم 91 گل به ثمر رسیده 
است که پرسپولیس 49 گل و ذوب آهن 42 گل زده اند؛ 
پر گل ترین دیدار نیز به بازى برگشــت فصل گذشته باز 

مى گردد که با نتیجه 3 بر 3 به پایان رسید.
مرتضى تبریزى با 13 گل بهترین گلزن ذوب آهن است و 
«کى روش استنلى» و سید محمد رضا حسینى به ترتیب 
هفت و پنج گل براى ذوبى ها به ثمر رســانده اند؛ در تیم 
پرسپولیس نیز على علیپور با 18 گل بهترین گلزن این 
تیم و لیگ برتر است و فرشاد احمد زاده پنج گل به ثمر 
رسانده است. ذوب آهنى ها در کنار همه انگیزه ها براى 
این دیدار مى خواهند شکست ســنگین دیدار رفت در 

ورزشگاه آزادى را هم جبران کنند.
 اما خبرى که در رســانه ها توسط مســئوالن باشگاه 
ذوب آهــن اعالم شــد شــاید یک شــوخى تکرارى 
بــراى دیدارهاى این تیم با ســرخابى هــاى پایتخت 
باشــد. در خبرهاى دیــروز آمده بود: با اعالم باشــگاه

 ذوب آهن فقــط 10 درصد از ســکوهاى ورزشــگاه 
فوالدشهر اصفهان به هواداران پرسپولیس مى رسد. 

با توجه به حساســیت این دیدار مسئله مهمى 
که مســئوالن ذوب آهن بــراى بازى با 

پرســپولیس روى آن تأکید کرده اند، 
اســتفاده کامــل از شــرایط میزبانى 
است. بر اساس اعالم مدیران باشگاه

ذوب آهن در مســابقه امــروز طبق 
قانون تنهــا 10 درصد از ســکوهاى 
ورزشــگاه فوالدشــهر اصفهــان به 

هــواداران پرســپولیس مى رســد 
و بیــش از ایــن مقــدار بلیتى به 

پرسپولیســى هــا فروختــه 
نمــى شــود.  بــه گــزارش 

نصف جهان، بــه کرات ایــن اتفاق 
افتــاده بــود کــه ســعید آذرى و 
ســایر مدیران ذوب آهــن  براى 
هواداران ســرخابى خط و نشــان 
کشــیده بودند که بیــش از 10 در 
صد از ســکوها را به آنــان اختصاص 
نمى دهند، اما آنچــه در واقعیت اتفاق 
افتاد این بــود که حــدود 10 درصد 

ورزشگاه توســط ذوب آهنى ها 
پر شد و سایر سکوها در تصرف 
آبى ها و یا ســرخ ها در مى آمد. 

به نظر مى رســد این بار 
نیــز بحــث 10 درصد 

یک شوخى بى مزه باشــد. به ویژه که برخالف بسیارى از 
فراخــوان هــا، هــواداران فوتبــال اصفهــان حداقل 
بــراى ایــن دیدارهــاى حیثیتــى و بــه پــاس 
موفقیت هاى ذوب آهن اندکى احســاس مســئولیت 

نمى کنند تــا به فوالدشــهر بروند تا 
ورزشــگاه در  هــا  ذوبــى 
 اختصاصــى شــان 
احساس غربت 

نکنند.

یاران ژنرال که
سخت به دنبال 
نایب قهرمانى در 
و کسب لیگ برتر
سهمیه آسیایى 

هستند کار دشوارى
برابر قهرمان 
زودهنگام
لیگ دارند
 و باید تمام

توان خود را 
به کار گیرند

12 2سب کرده اند و ســهم پرسپولیسنیز
1ست و 11 دیدار نیز با نتیجه تساوى به پایان 

1جام شده بین دو تیم 91 گل به ثمر رسیده 
2 گل و ذوب آهن 42 گل زده اند؛  9ولیس 49
دار نیز به بازى برگشــت فصل گذشته باز 

3 بر 3 به پایان رسید. 3 نتیجه 3
13 گل بهترین گلزن ذوب آهن است و  3ى با
ستنلى» و سید محمد رضا حسینى به ترتیب 
ل براىذوبى ها به ثمر رســانده اند؛ در تیم

بهترین گلزن این  8ز على علیپور با 18 گل
ثمر است و فرشاد احمد زاده پنج گل به تر

 ذوب آهنى ها در کنار همه انگیزه ها براى 
 خواهند شکست ســنگین دیدار رفت در 

ى را هم جبران کنند.
 در رســانه ها توسط مســئوالن باشگاه 
عالم شــد شــاید یک شــوخى تکرارى 
هاى این تیم با ســرخابى هــاى پایتخت 
رهاى دیــروز آمده بود: با اعالم باشــگاه

ــط 10 درصد از ســکوهاى ورزشــگاه 
فهان به هواداران پرسپولیسمى رسد. 

اســیت این دیدار مسئله مهمى 
ن ذوب آهن بــراى بازى با 

تأکید کرده اند،   روى آن
ــل از شــرایط میزبانى 
س اعالم مدیران باشگاه
طبق  مســابقه امــروز

10 درصد از ســکوهاى 
والدشــهر اصفهــان به 

رســپولیس مى رســد 
ــن مقــدار بلیتى به 

ى هــا فروختــه 
.  بــه گــزارش 

ایــن اتفاق نصف جهان، بــه کرات
افتــاده بــود کــه ســعید آذرى و 
ســایر مدیران ذوب آهــن  براى 
هواداران ســرخابى خط و نشــان 
کشــیده بودند که بیــش از 10 در

صد از ســکوها را به آنــان اختصاص 
نمى دهند، اما آنچــه در واقعیت اتفاق 
ددصدرصد 0افتاد اینبــود که حــدود 10 د

ورزشگاه توســط ذوب آهنى ها 
در تصرف پرشد و سایر سکوها
آبى ها و یا ســرخ ها در مى آمد. 

بار به نظر مى رســد این
نیــز بحــث 10 درصد 

ویژه که برخالف بسیارى از یک شوخى بى مزه باشــد. به
فراخــوان هــا، هــواداران فوتبــال اصفهــان حداقل 
بــراى ایــن دیدارهــاى حیثیتــى و بــه پــاس 
موفقیت هاى ذوب آهن اندکى احســاس مســئولیت 

نمى کنند تــا به فوالدشــهر بروند تا 
ورزشــگاه در  هــا  ذوبــى 
 اختصاصــى شــان
احساس غربت

ننکنکنند.

 پرسپولیس- ذوب آهن، امروز در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان

 دوباره شوخى 10 درصد!

نصــف جهان دیــدار آســیایى ذوب آهــن – اســتقالل تهران و 
پرســپولیس - الجزیره را مى توان دیدارى آکنده از دلواپسى ها و 
 دالرامى ها براى دوســتداران، بازیکنان و کادر فنى چهار تیم  
دانســت. به بهانه این دیدارها اول ایــن را بگوییم 
که رســانه ها حق دارند کــه در این مورد 
گالیه کننــد. در مورد فرمول هاى 
برگزارى بازى هاى باشگاهى 
آســیا. فرمول زمانى لیگ 
قهرمانــان آســیا مثــل 
اغلب برنامه هاى AFC عجیب و غریب اســت. بالفاصله بعد از 
پایان مرحله گروهى، مرحله یک هشــتم آغاز مى شود. اما مرحله 
بعدى مســابقات یعنى مرحله یک چهارم، در شــهریور ماه برگزار 

مى شود. 
یعنى حدود چهار ماه بعد از مرحله یک هشــتم! در این بازه زمانى 
ترکیب و حتى مربى برخى تیم ها تغییر خواهد کرد. خیلى ها امیدوار 
بودند تیم هاى ایرانــى به این زودى به هم برخــورد نکنند اما این 
اتفاق افتاد. نکتــه مثبت این اتفاق اما این اســت که از حضور یک 
تیم ایرانى در مرحله بعد اطمینــان داریم. در یکى از بازى هاى این 
مرحله اســتقالل تهران باید با ذوب آهن اصفهان بازى کند. البته 
که خیلى از اســتقاللى ها ترجیح مى دانند لوکوموتیو ازبکستان را 
به عنوان حریفشــان در مرحله بعد ببینند. چرا که خودشــان هم 
مى دانند که شکســت دادن لوکوموتیو راحت تر از شکســت دادن
 ذوب آهن است. این بازى براى همه استقاللى ها بازى ویژه اى به 
حساب مى آید. چرا که ســرمربى حریف، امیر قلعه نویى است. او به 
همراه تیمش از معدود تیم هایى اســت که موفق شــدند استقالل 

«وینفرد شفر» را شکست بدهند.
در بازى برگشــت دو تیم در لیگ برتر که به میزبانى تیم اصفهانى 
برگزار شد ذوب آهن موفق شد با گلى که در دقایق پایانى زد استقالل 
را شکست بدهد. براى همین اســتقاللى ها و شفر سخت به دنبال 
انتقام گیرى از حریف هســتند. ضمن اینکه دو تیم همین االن هم 
در لیگ برتر رقابت جدى براى کسب نایب قهرمانى دارند. از طرف 
دیگر قلعه نویى هم به این مسابقه به چشم یک مسابقه حیثیتى نگاه 

مى کند. براى او پیروز شــدن در مقابل تیمى که مربى اش خارجى 
است بسیار لذت بخش است. ماجراى دلخورى او از برکنارى اش از 
استقالل هم فراموش شدنى نیست. او مى خواهد ثابت کند همچنان 
تنها مربى ایرانى اســت که قابلیت هدایت اســتقالل را دارد. بازى 
رفت دو تیم در اصفهان و بازى برگشت در تهران برگزار خواهد شد.

ســومین نماینده ایران در این مرحله پرسپولیس است که به نظر با 
قرعه خوبى مواجه شده است. شــاگردان «برانکو ایوانکوویچ» در 
مرحله بعد باید با الجزیره امارات بازى کنند. الجزیره امســال تیم 

چندان قدرتمندى نیست.
 آنها در فصل جارى لیگ امارات که فقط دو هفته از آن باقى مانده 
است در رده هفتم ایســتاده اند و تفاضل گلشــان هم منفى است. 
الجزیره با امتیازى برابر با الغرافه بــه این مرحله صعود کرد و صرفًا 
به دلیل پیروزى در مسابقات رودررو الغرافه را حذف کرد. وگرنه دو 
تیم امتیازشان برابر بود و حتى الغرافه تفاضل گل بهترى هم داشت! 
پرسپولیس اما وضعیت خوبى دارد. حداقل در ظاهر که اینطور به نظر 
مى رسد. تیم برانکو با عملکرد دفاعى خوبى پا به این مرحله گذاشته و 
امیدوار است این روند ادامه داشته باشد. هر چند سید جالل حسینى 
از حضور در بازى رفت محروم شده و کار کمى دشوار است. اما فاصله 
دو تیم بیشــتر از آن اســت که غیبت بازیکنى مثل سید جالل هم 
پرسپولیسى ها را نگران کند. آنها اصًال امیدوارند که در همان بازى 
رفت و در ابوظبى کار صعود را تمام کنند و بازى برگشت به یک بازى 

تشریفاتى تبدیل شود.
دو بازى دیگر این مرحله هم جالب اســت. الدحیــل قطر و العین 
امارات که تیم هاى قدرتمندى هســتند باید با هم بازى کنند. یکى 
از این دو تیم حذف مى شــود و این براى نماینــدگان ایران اتفاق 
خوبى اســت. در دیگر بازى این مرحله االهلى عربســتان و السد 
قطر با هم بازى مى کنند. به نظر مى رسد بین این دو تیم، السد تیم 
قدرتمندترى است و شانس بیشــترى براى حضور در یک چهارم 

نهایى دارد.
بازى هاى مرحله یک هشتم براى دو تیم سبز و آبى ایران دیدارى 
سراسرى توأم با دلواپسى است و نماینده سرخ ایران هم با دالرامى و 

خیال راحت مى تواند از این مرحله به سالمت عبور کند.

نصــف جهــان  حضور اصفهانى هــا در همه 
دیدارهاى آســیایى تمام ایرانى رقابت هاى 
لیگ قهرمانان آسیا و اینکه یک سوى میدان 
اصفهانى بودند در روزهاى اخیر به سوژه جالب 
رسانه ها تبدیل شده است.با پیروزى استقالل 
تهران در برابر الهالل عربســتان و تساوى 
ذوب آهن برابــر تیم ازبکســتانى، بار دیگر 
فوتبال آسیا شاهد دیدارى تمام ایرانى خواهد 
بود. اســتقالل و ذوب آهن اصفهان تا کمتر 
از 20 روز دیگر در مرحله یک هشــتم نهایى 
لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم مى روند تا 
چهارمین دیدار دو تیم ایرانى مقابل یکدیگر 
در رقابت هاى آســیایى برگزار شود. دو بازى 
از ســه تقابل قبلى در ورزشــگاه فوالدشهر 
اصفهــان برگزار شــده اســت. همچنین، 
ذوب آهن اصفهان و استقالل هر کدام در دو 

بازى از سه دیدار برگزار شده حضور داشتند.
در این بازى ها، پرویز مظلومى و منصور ابراهیم 
زاده در دو بازى به عنوان مربى حاضر بودند. 
عالوه بر آنها، در دو بازى هم مربیان کروات 
هدایت یک تیم ایرانى را بر عهده داشتند؛ این 
دو مربى «زالتکو کرانچار» و «لوکا بوناچیچ» 
بودند. بازیکنان خارجى هــم در این دیدارها 
موفق به گلزنى شــده اند؛ دو بازیکن خارجى 
که هر دو برزیلى بودند، براى دو تیم اصفهانى 
گل زدند. «برونو سزار» و «ایگور کاسترو» دو 
گلزن برزیلى هستند که براى دو تیم اصفهانى 

در دربى هاى ایرانى در آسیا گلزنى کرده اند.
از سه بازى برگزار شــده، دو دیدار با اختالف 
دو گل برترى به سود یک تیم به پایان رسیده 
است که تیم هاى برنده اســتقالل تهران و 

سپاهان اصفهان بودند.
دو بازى از این دیدارها در فصل 2012 برگزار 
شده که در هر دو دیدار یک طرف آن استقالل 

تهران بوده است.
دو بازى هــم در مرحله یک هشــتم نهایى
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد که 
دو تیم اصفهانى در هر دو دیدار مقابل دو تیم 

استقالل تهران و مس کرمان پیروز شدند.
 

دلواپسى ها و دالرامى ها براى یک هشتم! 

ســران باشــگاه اصفهانى در پى محرومیت طرفــداران از حضور 
در هفتــه پایانى به حکم صادر شــده از ســوى کمیتــه انضباطى

 اعتراض کردند.
کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال اواخر هفته گذشته باشگاه سپاهان را 

محکوم به برگزارى بازى هفته پایانى مقابل استقالل بدون تماشاگر کرد که 
این حکم اصًال به مذاق سران این باشــگاه همینطور طرفداران اصفهانى خوش 

نیامد.
پیرو این اتفاق مدیران سپاهان با تنظیم دفاعیه رسمى به حکم صادر شده از سوى کمیته 

انضباطى اعتراض و خواستار لغو محرومیت طرفداران از حضور در جنگ حساس 
و سرنوشــت ســاز هفته پایانى مقابل استقالل در ورزشــگاه نقش جهان 

شدند.
تابش، سرپرست موقت باشگاه سپاهان با تأیید این اعتراض رسمى 

گفت:«باشــگاه کتبًا به کمیته انضباطى به دلیل این محرومیت 
اعتراض کرده اســت چون بنا داریم به صورت رسمى پیگیر 

محرومیت خود باشــیم تــا مانع اجرایى شــدن این حکم 
نادرست شویم.»

آقاى گل لیگ یونان احتماًال در پایان فصل از این 
تیم المپیاکوس جدا مى شود.

کریم انصارى فــرد که در رقابت هاى ســوپر لیگ 
یونان بــا زدن 15 گل در صدر بهتریــن گلزنان قرار 
دارد، در شــرایط ایده آل و مطلوبى قرار گرفته و یکى 
از تأثیرگذارترین بازیکنان تیمش محســوب مى شود. 
طبیعى است بازیکنى با شرایط وى که به احتمال زیاد 
از مسافران جام جهانى روسیه نیز خواهد بود مورد توجه 
تیم هاى ســطح باالتر فوتبال اروپا قرار گیرد و آینده 

فوتبالى کریم انصارى فرد را تغییر دهد.
دو ســایت یونانى از قیمتگذارى باشــگاه المپیاکوس 
روى کریم انصارى فرد و پیشنهاد تیم بوندسلیگایى به 
این بازیکن خبر دادند، سایت «اسپورت اف ام» یونان

مى نویسد: شایعه ها پیرامون کریم انصارى فرد، مهاجم 
ایرانى تیم المپیاکوس در حال توسعه هستند اما باشگاه 
چیزى را تأیید نمى کند. قیمت این ملى پوش ایرانى چند 
است؟ یکى از بهترین هاى فصل اخیر تیم المپیاکوس 
کریم انصارى فرد اســت که براى کسب عنوان آقاى 
گلى ســوپر لیگ یونان مبارزه مى کنــد. انصارى فرد 
مهیاى حضور در جام جهانى 2018 روسیه با تیم ملى 
فوتبال ایران مى شــود و یکى از بهترین  دارایى هاى 
فعلى باشگاه المپیاکوس است. این باشگاه روى کریم 

انصارى فــرد براى فصل 
آینده محاســبه مى کند و 
قیمت فــروش احتمالى او 

را در صــورت عالقه مندى 
ســایر تیم ها ده میلیون یورو 

تعیین کرده است.
 «newsbeast» همچنین سایت

یونان خبــر داد: گزارش ها حاکى 
از آن اســت که کریم انصارى فرد، 

مهاجم ایرانى المپیاکوس در تابستان 
پس از مسابقات جام جهانى روسیه این 

تیم به مقصد بوندسلیگا ترك خواهد کرد.
با توجه به عملکرد این لژیونر ایرانى و نوشته 

رســانه هاى یونان بعید به نظر نمى رســد که 
کریم انصارى فرد یونان را به سوى لیگ سطح  

باالترى ترك کند.
 

ـــــــــــــــــــــــــى گایـــــــــــــــــــــ

نصــف جهان دیــدار آســیایى ذوب آهـ
پرســپولیس - الجزیره را مى توان دیدا
 دالرامى ها براى دوســتداران، بازی
دانســت. به بهانه این دید
که رســانه ها ح
گالیه کن
برگز
آس
ق

Cاغلب برنامه هاى AFC عجیب و غریب
مرحله گروهى، مرحله یک هشــت پایان
بعدى مســابقات یعنى مرحله یک چهار

مى شود. 
یعنى حدود چهار ماه بعد از مرحله یک ه
ترکیب و حتى مربى برخى تیم ها تغییر خ
ه بودند تیم هاى ایرانــى به این زودى به
اتفاق افتاد. نکتــه مثبت این اتفاق اما این
اطمینــان داریم ایرانى در مرحله بعد تیم
مرحله اســتقالل تهران باید با ذوب آهن
که خیلى از اســتقاللى ها ترجیح مىدان
در مرحله بعد ببینن عنوان حریفشــان به
ر مى دانند که شکســت دادن لوکوموتیو
 ذوب آهن است. این بازى براى همه اس
حساب مى آید. چرا که ســرمربى حریف
همراه تیمش از معدود تیم هایى اســتک

«وینفرد شفر» را شکست بدهند.
در بازى برگشــت دو تیم در لیگ برتر ک
برگزار شد ذوب آهن موفق شد با گلى کهد
را شکست بدهد. براى همین اســتقاللى
انتقام گیرى از حریف هســتند. ضمن این
در لیگ برتر رقابت جدى براى کسب نای

دیگر قلعه نویى هم به این مسابقه به چشم

دلواپسى

از حضور  طرفــداران
وى کمیتــه انضباطى

 گذشته باشگاه سپاهان را 
ستقالل بدون تماشاگر کرد که 

همینطور طرفداران اصفهانى خوش 

ه رسمى به حکم صادر شده از سوى کمیته
رفداران از حضور در جنگ حساس 

الل در ورزشــگاه نقش جهان

اعتراض رسمى د این
لیل این محرومیت 

ت رسمى پیگیر 
این حکم دن

این ل از

ــوپر لیگ 
 گلزنان قرار

گرفته و یکى 
وب مى شود. 
احتمال زیاد 
ود مورد توجه 
 گیرد و آینده 

ه المپیاکوس 
دسلیگایى به 
ف ام» یونان

ى فرد، مهاجم 
ند اما باشگاه 
ش ایرانى چند 
م المپیاکوس 
 عنوان آقاى 
 انصارى فرد 
یه با تیم ملى 
  دارایى هاى 
ه روى کریم 

انصارى فــرد براى فصل 
آینده محاســبه مى کند و 
قیمت فــروش احتمالى او 

را در صــورت عالقه مندى 
ســایر تیم ها ده میلیون یورو

است. تعیین کرده
«newsbeast» همچنین سایتstst

یونان خبــر داد: گزارش ها حاکى 
انصارى فرد، از آن اســت که کریم

تابستان  مهاجم ایرانى المپیاکوس در
پس از مسابقات جامجهانى روسیه این

تیم به مقصد بوندسلیگا ترك خواهد کرد.
با توجه به عملکرد این لژیونر ایرانى و نوشته 

رســانه هاى یونان بعید به نظر نمى رســد که 
کریم انصارى فرد یونان را به سوى لیگ سطح  

باالترى ترك کند.

اصفهانى هاى
 همیشه حاضــر!

سپاهانى ها
 شاکى شدنـــد

پرسپولیس
تهران
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                                                  ماجراى دردسرهاى طارمى

 دیدار دو تیم در بازى 
رفت حواشى زیادى به 

دنبال داشت تا جایى که 
ویسى بعد از پایان
 بازى بدون حضور 
در نشست خبرى، 

مستقیمًا به 
فرودگاه 

رفت

نصــف جهــان 
2 تیمى که دیدارشان 
به واسطه برخى موضوعات 
مى توانــد جذابیت هاى 
به خصوصى داشته باشد 
در شرایطى با هم مبارزه 
مــى کننــد کــه هنوز 
هــر دو مــى توانند از 

کاندیداهاى ســقوط به لیگ دســته یک 
باشند.

هفته بیســت و نهم و ما قبل 
پایانى لیگ برتر فوتبال 
با توجه به حساسیت 
بازى هــا بــراى 
تشخیص تیم هاى 
کننــده  ســقوط 
یک شــنبه  امــروز 

2 اردیبهشت ماه و به صورت همزمان برگزار مى شود و 
سپاهان اصفهان باید با استقالل خوزستان پیکار کند.

زردها پس از کســب دو پیروزى متوالى در ســه هفته 
گذشته موفق به بردن نشده اند و همین امر سبب شده 
تا آنها کماکان خطر سقوط را احساس کنند؛ شاگردان 
منصور ابراهیم زاده در صورت کســب پیروزى در این 

دیدار به طور قطعى در لیگ برتر ماندنى خواهند شد.
استقالل خوزستان اما در شرایط بحرانى ترى نسبت به 
سپاهان قرار دارد و تنها 3 امتیاز تا منطقه سقوط فاصله 
دارد و شاگردان ویسى عالوه بر جنگیدن براى ماندن 
در لیگ به دنبال جبران حواشــى بازى رفت هستند؛ 
ویسى نیز که فصل گذشته در سپاهان بود انگیزه زیادى 
براى بردن تیم سابق خود و نشان دادن ارزش هاى خود 
است. به ویژه اینکه او از سپاهان اخراج شد و هواداران 

سپاهانى در اواخر کار او حسابى از خجالتش در آمدند.
این بازى از ساعت 18 امروز و در ورزشگاه غدیر اهواز 
آغاز مى شود و محمد حســین زاهدى فر قضاوت این 
دیدار را بر عهده دارد و جلیل شعرانى، على دودانگه و 
علیرضا حیدر پناه نیــز وى را در این امر یارى مى کنند؛ 

یداله جهانبازى هم ناظر این بازى است.
 ســپاهان در این بازى ســیاوش یزدانــى را به دلیل 
محرومیت در اختیار ندارد و رســول نویدکیا و مروان 
حســین به علت مصدومیت قادر به همراهى سپاهان 

نیستند.
اسماعیل شریفات از اســتقالل خوزستان نیز به دلیل 
مصدومیت در این بازى حضور نخواهد داشــت اما به 
نظر مى رسد سایر بازیکنان مشکلى براى همراهى تیم 

خود نداشته باشند.
 این دو تیم در تاریخ لیــگ برتر فوتبال 9 بار به مصاف 
یکدیگر رفته انــد که حاصل آن شــش پیروزى براى 

سپاهان بوده است و ســه بازى نیز به تساوى انجامیده 
است، اســتقالل خوزســتان تا کنون موفق به کسب 

پیروزى برابر سپاهان در لیگ برتر نشده است.
 دیدار دو تیم در بازى رفت حواشــى زیــادى به دنبال 
داشت تا جایى که ویسى بعد از پایان بازى بدون حضور 
در نشســت خبرى، مســتقیمًا به فرودگاه رفت. تقابل 
ویســى با هواداران ســپاهان از دقیقه یک بازى دچار 
تشنج شد و تیفوسى هاى سپاهان با شعار علیه سرمربى 

سابق خود باعث دلخورى شدید او شدند.
نیمه اول آن بــازى بدون گل به پایان رســید و برخى 
بازیکنان ســپاهان که تجربه همکارى با ویســى را 
داشــتند، به رختکن اســتقالل خوزســتان رفتند تا از 
سرمربى ســابق خود دلجویى کنند. نیمه دوم با گلزنى 
جالل الدین علیمحمدى در دقیقه 73 دنبال شــد اما 
وحید مردانى که به همــراه یونس دلفى در آن زمان به 
تازگى در تیم ملى جوانان درخشــیده بود، در دقیقه 89 
بازى را به تساوى کشاند تا ویســى از آن مهلکه جان 

سالم به در ببرد.
بى شک شرایط استقالل خوزســتان و نیاز این تیم به 
ســه امتیاز بازى آنقدر حیاتى و تعیین کننده است که 
ویسى و شاگردانش با فراموشى اتفاقات بازى رفت تنها 
به دنبال برد در این بازى باشــند. حاال باید منتظر ماند 
و دید این بازى جنبه انتقامى بــه خود خواهد گرفت یا 
شاهد یک اکشن با پایانى تلخ براى آبى هاى خوزستان 
خواهیم بود. ســپاهان مى تواند با بــرد در این دیدار 
خیال خود و هوادارانــش را راحت کند و اجازه ندهد که 
ویسى با پیروزى احتمالى در این دیدار  براى چند هفته 
بساط مصاحبه ها و افسانه ســرایى هاى خود در مورد 
زردپوشــان را دوباره پهن کند. ضمن اینکه هواداران 
سپاهان خیلى دوست دارند که تیم شان یکى از عوامل 
سقوط تیم ویسى به لیگ یک لقب بگیرد و براى عبدا... 
سرود سقوط را ســر دهند!این دیدار را هم مى توان در 
زمره دیدارهــاى حیثیتى این هفته قلمــداد کرد. باید 

منتظر اتفاقات و حواشى احتمالى آن باشیم.

جدال پر هیجان سپاهان- استقالل خوزستان

سرود سقـوط!  دیدار دو تیم در بازى 
رفت حواشى زیادى به 

داشت تا جایى که  دنبال
ویسى بعد از پایان
 بازى بدون حضور 
در نشست خبرى، 

مستقیمًا به 
فرودگاه 

رفت

نصــف جهــان
2 تیمى که دیدارشان 
به واسطه برخى موضوعات 
هاى  مى توانــد جذابیت
به خصوصى داشته باشد 
در شرایطى با هم مبارزه 
مــى کننــد کــه هنوز 
هــر دو مــى توانند از 

ککاندیداهاى ســقوط به لیگ دســته یک 
بباشند.

هفته بیســت و نهم و ما قبل 
پپپپپپپپپاپایانى لیگ برتر فوتبال 
ببابباببابابابابابابابابا توجه به حساسیت 
بببببببببباازىهــا بــراى 
تتشخیص تیم هاى 
کننــده  ســقوط
یک شــنبه  رروــروز  ام

2 اردیبهشت ماه و به صورت همزمان برگزار مى شود و 
سپاهان اصفهان باید با استقالل خوزستان پیکار کند.

زردها پس از کســب دو پیروزى متوالى در ســه هفته 
گذشته موفق به بردن نشده اند و همین امر سبب شده 
تا آنها کماکان خطر سقوط را احساس کنند؛ شاگردان 
منصور ابراهیم زاده در صورت کســب پیروزى در این 

دیدار به طور قطعى در لیگ برتر ماندنى خواهند شد.
استقالل خوزستان اما در شرایط بحرانى ترى نسبت به 
3سپاهان قرار دارد و تنها 3 امتیاز تا منطقه سقوط فاصله 
دارد و شاگردان ویسى عالوه بر جنگیدن براى ماندن 
در لیگ به دنبال جبران حواشــى بازى رفت هستند؛ 
ویسى نیز که فصل گذشته در سپاهان بود انگیزه زیادى

براى بردن تیم سابق خود و نشان دادن ارزش هاى خود 
است. به ویژه اینکه او از سپاهان اخراج شد و هواداران 

سپاهانى در اواخر کار او حسابى از خجالتش در آمدند.
8این بازى از ساعت 18 امروز و در ورزشگاه غدیر اهواز 
این  آغاز مى شود و محمد حســین زاهدى فر قضاوت
دیدار را بر عهده دارد و جلیل شعرانى، على دودانگه و 
علیرضا حیدر پناه نیــز وى را در این امر یارى مى کنند؛ 

یداله جهانبازى هم ناظر این بازى است.
 ســپاهان در این بازى ســیاوش یزدانــى را به دلیل 
و مروان نویدکیا محرومیت در اختیار ندارد و رســول

حســین به علت مصدومیت قادر به همراهى سپاهان 
نیستند.

اسماعیل شریفات از اســتقالل خوزستان نیز به دلیل 
ممصدومیت در این بازى حضور نخواهد داشــت اما به 
نظر مى رسد سایر بازیکنان مشکلى براى همراهى تیم 

خود نداشته باشند.
به مصاف  9 این دو تیم در تاریخ لیــگ برتر فوتبال9 بار
یکدیگر رفته انــد که حاصل آن شــش پیروزى براى 
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سرو سعید آذرى در مورد شایعه پیشنهاد از باشگاه فوالد و سپاهان براى مدیریت در فصل آینده گفت:  همیشه 
این مسائل هست کسى هم تا االن به من حرفى نزده است. ذوب آهن خانه من است و تا من را بیرون 
نکنند از اینجا نمى روم. دو سال سخت را در باشگاه پشت سر گذاشتیم و با وجود کاهش بودجه مبارزه 
کردیم، زمین ساختیم و شرایط  سخت را تحمل کردیم. من باشگاه ذوب آهن را خانه خودم مى دانم. اگر 
بخواهند در باشگاه ذوب آهن مى مانم و اگر نخواهند مدیر قدرتمند ترى بیاید و کار را در دست بگیرد. 
منحنى صعودى ذوب آهن در این سال ها بسیار خوب بوده است اما این صعود فقط حاصل کار من نبود 
بلکه اعضاى هیأت مدیره باشــگاه، مدیران کارخانه و همه عوامل باشگاه در این سیر صعودى نقش 

داشته اند.
وى افزود:  از ســال 1360 که من براى ذوب آهن وزنه زده ام تا امروز خود را کارگر ذوب آهن مى دانم و 
افتخار مى کنم که در مجموعه ذوب آهن حضور داشته باشم. من کارمند ذوب آهن هستم. البته در این 
فوتبال همه پیشنهاد دارند اما باید ببینیم این پیشنهاد تا چه حد عملیاتى مى شود. در پنج سال اخیر تمام 

توان مدیریتى خود را به کار گرفتم و اکنون هم ذوب آهن به جمع 16 تیم برتر آسیا صعود کرده است.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با اشاره به مشکالت مالى این باشگاه گفت:  اگر تا دو سه روز آینده به باشگاه 
کمک نشود وضعیت بسیار سختى در ادامه مسابقات آسیایى خواهیم داشت و اکنون نیاز مبرم به حمایت 

کارخانه ذوب آهن داریم. من مصاحبه افتخارى مدیرعامل محترم باشگاه استقالل را مى خواندم 
که در صحبت هایش گفته 20 میلیارد تومان از بدهى هاى 
باشگاه را پرداخت کرده است براى من این صحبت ها 
جالب بود. مى خواهم بدانم بودجه باشگاه استقالل 

چقدر است که این باشــگاه فقط 20 میلیارد تومان 
از بدهى هایش را پرداخت کرده ضمن اینکه توانســته 

پول بازیکنانش را هم بدهد، مربــى و بازیکن بین المللى 
هم در اختیارداشته باشد. در حالیکه بودجه باشگاه ذوب آهن 12 
میلیارد تومان است که مجمع باشگاه آن را تصویب کرد. بنابراین 
اگر به باشگاه ذوب آهن کمک نشود شاهد یک مبارزه یکطرفه 
خواهیم بود. امیدوارم شرکت سهامى ذوب آهن به ما کمک 
کند زیرا دستمزد یکى دو بازیکن خارجى ما عقب افتاده 
است و ما نیازمند حمایت هستیم. مى خواهم از عبدا... پور 
مدیر شرکت هواپیمایى تابان تشکر کنم همچنین از 

جناب تقوى مدیر امور مالیاتى کشور هم تشکر کنم که 
براى خروج از کشور میالد فخرالدینى نهایت همکارى 
را با باشگاه ذوب آهن انجام داد و میالد هم در تاشکند 
براى ما خوب بازى کرد و بازیکن تأثیرگذارى بود. از 
مهندس لطفى مدیرعامل شســتا هم تشکر ویژه اى 
دارم با این حال اگر به باشــگاه ذوب آهن کمک نشود 
شرایط ما ســخت خواهد شــد تا اینجاى کار هم که در لیگ 
قهرمانان باال آمده ایم با سختى ها و دشوارى هاى زیادى همراه 

بوده است.

آذرى: تا بیرونم نکنند
 از ذوب آهن نمـــى روم 

ر صحبت هاکه د
باشگاه را پر
جالب بود

چقدر است
از بدهى ه
پول بازیک

هم در اختیارده
یلیارد تومانمی

اگر به باشگا
خواهیم بو
کند زیر
استو
مدیر
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 از مدت ها قبل شــایعه عالقه باشــگاه دیناموزاگرب به جذب صادق محرمى در رسانه ها منتشر شده و 
حتى گفته شد که نمایندگان این باشگاه کروات، هفته گذشــته به تهران آمده اند تا بازى پرسپولیس و 
الســد را از نزدیک ببینند. در شــرایطى که مدیر برنامه هاى بازیکن جوان قرمزها احتمال لژیونر شدن

 او در پایان فصل را باال مى داند، سرپرســت پرسپولیس مدعى اســت که براى صادق هیچ پیشنهادى 
نیامده. گرشاسبى به تســنیم گفته:« تا این لحظه هیچ پیشنهاد رسمى از ســوى باشگاه دیناموزاگرب 
براى صادق محرمى نیامده و خودش هم در این مورد صحبتى با ما نکرده اســت. البته باید بگویم ما به

 زور بازیکنى را که قراردادش تمام شــده باشــد، نگــه نمى داریم. به محرمى هم گفتــه ام که خودش 
فکر کند و ببیند که در پرســپولیس بیشــتر رشــد مى کنــد یا باشــگاهى دیگر و هــر تصمیمى را که

 به نفعش است، اتخاذ کند.»

در شرایطى که صحبت هاى کارلوس کى روش در کنفرانس خبرى 
بعد از بازى با الجزایر درباره آماده نبودن بازیکنان لیگ برترى اش 
براى حضور در جام جهانى با واکنش شــدید مربیان لیگ برترى 
مواجه شد، دیدگاه سرمربى تیم ملى کشورمان از دید همتاى او در 
تیم نوجوانان کامًال منطقى است. عباس چمنیان سرمربى موفق 
تیم ملى نوجوانان به سایت باشگاه خبرنگاران گفته:«شک نکنید 
فوتبال ایران در برخى استانداردها با سطح اول جهان فاصله دارد 
و در این موضوع تردیدى نیســت. از لحاظ فنى و بدنى با فوتبال 
درجه اول دنیا فاصله داریم و زمانیکه کارلوس کى روش اظهاراتى 
نسبت به آمادگى بازیکنان مطرح مى کند نباید آن را کتمان کنیم. 
در رده نوجوانان هم با این مشکل مواجه هستیم و باید با افزایش 
استانداردها به حدى برسیم که در سطح جهان حرفى براى گفتن 
داشته باشــیم. باید در فرصت باقى مانده تا آغاز  جام جهانى این 
اختالف را کاهش دهیم. مطمئنم با برنامه اى که کى روش مدنظر 

دارد، تیم ملــى با آمادگى کامل بــه جام جهانى
 مى رود. »

چمنیان در واکنش به انتقادات از کى روش، 
در جبهه حامیان ســرمربى تیم ملى قرار 
گرفته:« اعتقاد دارم اگر قرار است درباره 
افراد قضاوت کنیم باید ابتدا خودمان را 

جاى آنها بگذاریم. اینکه بیرون گود باشیم 
دوســتانى که و کى روش را قضاوت کنیم، منطقى نیست. اگر 

اکنون در فضاى انتقاد از سرمربى تیم ملى هستند خودشان را جاى 
کى روش بگذارند، متوجه بار مســئولیت و فشارى که در آستانه
 جام جهانى روى او قرار دارد مى شوند. هیچکس نباید در بحث 
ارتقاى فوتبال ایران با کى روش تردید کند چراکه موفقیت هاى 
این فوتبال هیچگاه به اندازه حضور این مربى پرتغالى روى نیمکت 

تیم ملى استمرار نداشته است».

به تازگى در فضاى مجازى عکسى منتشر شــده که فرزاد حاتمى مهاجم فعلى تراکتورسازى و اسبق 
استقالل و پرسپولیس را در حال کشیدن قلیان نشان مى دهد. انتظار این بود که حاتمى بعد از انتشار 

عکس ها در فضاى مجازى، الاقل یک عذرخواهى کوچک از جامعه فوتبال بکند. اما انگار از این 
خبرها نیست. واکنش او را به این اتفاق بخوانید:

«زندگى شخصى آدم به خودش ارتباط دارد و نباید دیگران دخالت کنند. اهمیت نمى دهم چه 
کسى از من عکس مى گیرد. هشتاد درصد فوتبالیست هاى ایرانى قلیان مى کشند، در اروپا نود 
درصد بازیکنان سیگارى هستند و مشــروبات الکلى هم مصرف مى کنند. مگر دست زیدان، 
کاناوارو و توتى سیگار ندیده ایم؟ در مســتند زندگى رونالدو که سه سال پیش پخش شد، شاهد 

بودیم که کنار خانواده اش در حال خوردن مشروب است. اینها زندگى شخصى یک بازیکن است. 
شاید صحبت از الگو بودن کنید، اما من زیدان را مثال مى زنم. او سیگار مى کشید و در عوض دریبل 

زیدانى هم مى زد. من دریبل زدن او را الگو قرار مى دهم و کارى به زندگى شــخصى اش ندارم. قلیان 
کشیدن من یا هر بازیکنى به خودش ارتباط دارد. آیا بوفون ســیگار نمى کشد؟ آیا باید بگوییم او دیگر الگو 

نیست؟»
 

رئیس سابق کمیته داوران فوتبال ایران در یک گفتگوى 
رادیویى از رخ دادن یک تخلــف بزرگ در فوتبال ایران 

خبر داد.
رضا غیاثى که سال ها پیش ریاست کمیته داوران فوتبال 
را برعهده داشت و در حال حاضر نیز به عنوان یک چهره 
ویژه و باتجربه به فوتبال ایران خدمت مى کند، امروز در 
یک گفتگوى رادیویى به صورت مبهم از رخ دادن یک 
اشتباه داورى از پیش تعیین شده خبر داد، چیزى که مسئله 
تبانى را به ذهن مى آورد. به گفته غیاثى قرار بوده در یک 
مســابقه فوتبال در یک دقیقه یک پنالتى به سود تیمى 
گرفته شود که این مسئله به اطالع فدراسیون مى رسد اما 
بعد از تغییر داور بازهم این اتفاق رخ مى دهد. غیاثى هنوز 
جزئیات بیشترى در این زمینه نداده اما حرف هاى او در 

همین حد نیز تکان دهنده و عجیب است.

 متن مصاحبه رضا غیاثى را در ایــن گفتگوى رادیویى 
بخوانید:

  مدعیان به دیدار آقاى تاج بروند
 من بــا فریدون اصفهانیــان صحبت کــردم، به دلیل 
این که آخریــن هفته هاى لیگ یک و برتر را ســپرى

مى کنیم، امکان دارد این صحبت هــا روى داورى ها 
اثر گذار باشــد، این جریانات که فرمودید سال 87 اتفاق 
افتاده، آقاى رهبرى فر  و آقاى عزیزى یک ادعایى کردند. 
ما گفتیم فردا آقاى اصفهانیان خدمت آقاى تاج بروند از 
طریق آقاى تاج از آقایان خواهش کنند که بروند با رئیس 
فدراسیون صحبت کنند و بگویند این داوران چه کسانى 
بوده اند. چون داوران آن دوره زمانه، ناظران ما هستند. 
این اگر که آن جا واقعیت داشته باشد و اثبات شود، واقعا 

واویال است که ما اینها را میفرستیم ناظر باشند و خودشان 
فاسدند ما میفرستیم بروند براى داور دیگرى ناظر باشند.

ما مجبوریم، مجبوریم که به کمیته اخالق 
شکایت کنیم

براى این است که ما خواهش کردیم تشریف ببرند خدمت 
آقاى تاج یا ســاکت بگویند منظور ما این داوران بودند، 
همه جامعه داورى نبود. این طور کلى گویى همه جامعه 
داورى را زیر ســئوال مى برد و کار ما را مشکل مى کند
 و از طرفــى داوران غرغر مى کنند که شــما از ما دفاع
نمى کنید، از طرفى خود ما بــه وظیفه صیانت از داورى 
عمل نکردیــم. به این دلیــل من از آقایــان خواهش 
کردم بعد گفتم اگر آقایان حاضر به معرفى نشوند اما چون 
داورى را زیر سئوال بردند و مشکل براى جامعه داورى 

ایجاد کردند، ما مجبوریــم، مجبوریم به کمیته اخالق 
شکایت کنیم.

 باوجود تغییر داورى، تبانى اتفاق افتاد
همین امروز آقاى عزیزى جواب مــن را امروز داده اند 
و گفته که یک واســطه به من گفته 20 میلیون بدهید 
تا نتیجه بازى را عوض کنم. چه کســى نتیجه را تعیین 
مى کند یا بازیکن یا داور! خوِد ما مسائلى را مواجه بودیم، 
مسئوالن یک باشگاه پیش ما آمدند و با ما جلسه گذاشتند 
و گفتند هفته بعد در فالن بازى دقیقه 37 پنالتى گرفته 
مى شود و نتیجه بازى 1-0 مى شود و ما آمدیم داور بازى 
را تغییر دادیم و یک داور دیگر گذاشتیم اما آن اتفاق افتاد! 
حاال ما مقصریم؟ داور مقصر است؟ نه اصال! این یکى که 

گفتم براى همین امسال است.

ظاهراً  مهاجم ســابق پرسپولیس 
و بازیکن فعلى تیــم الغرافه قطر 
سرش براى دردســر درد مى کند و 
هنوز ماجراى باشــگاه  ریزه اسپور و 
فسخ قرارداد و تاوان ســخت آن براى 
این بازیکن و پرسپولیس تمام نشده شاید دوباره 
یک شــکایت جدید در فیفا به نامش ثبت شــود! از 
انتقال طارمى به الغرافه حدود 6 ماه مى گذرد و این بازیکن 
چندى پش از سوى مدیربرنامه  قطرى این انتقال تهدید به 
شکایت شد و پس از امتناع بازیکن ایرانى الغرافه بابت پرداخت 
حق انتقال مدیربرنامه ، او از طریق وکیل ایتالیایى، باشــگاه 

پرسپولیس و طارمى را تهدید به شکایت کرد.
با توجه به مســتندات ارائه شده از ســوى وکیل ایتالیایى 
مدیربرنامه  قطرى، در صورت شکایت به فیفا  قطعاً فدراسیون 
جهانى فوتبال به ســود او راى خواهد داد و براى آن که این 
اتفاق رخ ندهد، باشگاه پرســپولیس و طارمى حدود 10 روز  
مهلت دارند تا طلب 100 هــزار دالرى او را پرداخت کنند. 
موضوعى که وکیل ایتالیایى طى نامه اى  به باشگاه پرسپولیس 
اعالم کرده اســت. البته در این ماجرا باشــگاه پرسپولیس 
کاره اى نیســت و طارمى موظف بوده حــق مدیربرنامه را 
پرداخت کند. ماجرا از این قرار اســت کــه در زمان توافق 

پرسپولیس و الغرافه بر ســر انتقال طارمى، مقرر شد باشگاه 
قطرى به این بازیکن  500 هزار دالر بدهد و  500 هزار دالر 
دیگر هم بابت رضایت  نامه مهاجم تیم ملى به پرســپولیس 
پرداخت کند. پس از این توافق قرار شد پرسپولیس و طارمى 
هر  کدام 10 درصد از کل مبلغ دریافتى را به مدیربرنامه قطرى 
پرداخت کنند که  مجموعًا  100  هزار دالر است. گویا در همان 
جلسه طارمى بنا به دالیل شخصى پرداخت سهم پرسپولیس 
به مدیربرنامه  قطرى را تقبل مى کند و قرار مى شود کل  100  

هزار دالر را بدهد.
البته این  100  هزار دالر جداى از  100 هزار دالرى است که 
قرار شد طارمى بابت بخشى از پول رضایت نامه اش به باشگاه 
پرســپولیس پرداخت کند. جالب این جاست که مسئوالن 
باشگاه قطرى پس از توافق طارمى و پرسپولیس، پرداخت 
پول مدیربرنامه  را هم متقبل شدند و قرار شد پول را به باشگاه 
یا طارمى بدهند تا به مدیربرنامه  بدهد. ظاهرا همان زمان  100 
هزار دالر به طارمى پرداخت شد اما این بازیکن بنا به دالیلى 
نامشخص هنوز پول مدیربرنامه  را به او نداده و کار به تهدید و 
شکایت کشیده است. حاال طارمى کمتر از  10  روز فرصت دارد 
تا پول مدیربرنامه  را پرداخت کند، در غیر این صورت او به فیفا 
شکایت خواهد کرد و با توجه به مسبوق به سابقه بودن طارمى 

و پرسپولیس، قطعاً  نتیجه خوبى در انتظار آنها نخواهد بود.

تخلف بزرگ در فوتبال ایران؟

محرمى از دینامو پیشنهاد ندارد؟

                                 

 از مدت ها قبل
حتى گفته شد
الســد را از نزد
 او در پایان فص
نیامده. گرشاس
براى صادق مح
ر بازیکن زور

ظاه
و با

سرش
هنوز
فسخ قرا

این بازیکن و پرس
یک شــکایت جدید
انتقال طارمى به الغرافه حد
چندى پش از سوى مدیربرن
شکایت شد و پس از امتناع باز
حقانتقال مدیربرنامه ، او از ط
پرسپولیس و طارمى را تهدید
توجه به مســتندات ارائه با
مدیربرنامه  قطرى، در صورت
جهانى فوتبال به ســود او ر
اتفاق رخ ندهد، باشگاه پرسـ
0مهلت دارند تا طلب 100 هـ
موضوعى که وکیل ایتالیایىط
اعالم کرده اســت. البته در
کاره اى نیســت و طارمى م
پرداخت کند. ماجرا از این قر

م

ىىىىهانى مل بــه جام ج

 از کى روش، 
یم ملى قرار 
ست درباره
خودمان را 
ن گود باشیم

دوســتانى که منطقى نیست. اگر 
بى تیم ملى هستند خودشان را جاى 
 مســئولیت و فشارى که در آستانه

 مى شوند. هیچکس نباید در بحث 
ش تردید کند چراکه موفقیتهاى 
ضور این مربى پرتغالى روى نیمکت 

.«

ن 
گر الگو 

حامى جدید کــى روش

  به خودم مربوط است!
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تمام منابع غذایىتمام منابع غذایى که  که 
خاصیت آسپرین را دارندخاصیت آسپرین را دارند

با خیال راحت سیر و پیاز بخورید!

یــک متخصــص قلــب و عــروق گفت: 
افرادى که از فشــار خون بــاال برخوردار هســتند، با 
ریسک سکته مغزى یا ســکته قلبى مواجه مى شوند، 
همچنین اگر به درمان این بیمارى توجه نشــود، این 
بیمارى مى توانــد در عملکرد کلیه هــا اختالل ایجاد 

کند.
مرتضى آبــدار اصفهانــى درخصوص ارتباط فشــار 
خون و بیمارى هاى قلبى و عروقــى اظهار کرد: اگر به 
درمان این بیمارى توجه نشــود، مى تواند در عملکرد 

کلیه ها اختالل ایجاد کند و قلب شــما خــارج از اندازه 
معمول بزرگ شــود و کارآیى خود را با این کار از دست

 بدهد.
وى گفت: این امر ســبب اخالل در کار قلب مى شود و 
چه بسا خطر سکته قلبى شما را تشــدید مى کند. وى 
همچنین ادامــه داد: اگر فردى از بیمارى فشــار خون 
رنج مى برد، کم کردن آن تا میــزان 5 میلى لیتر جیوه، 

مى تواند خطر ســکته قلبى شــما را به میزان 
20درصد تقلیل دهد.

این متخصص قلب و عروق با بیان اینکه فشــار خون 
یعنى فشــار خونى که درشــریان ها یا سرخرگ هاى 
بدن جریــان دارد، گفت: براى اینکه خــون در رگ ها 
جریان یابد، به مقدارى فشار نیاز دارد و اگر دیواره هاى 
سرخرگ ها قابلیت انعطاف طبیعى خودشان را از دست 
بدهند و سفت شوند،به موازات آنها، رگ هاى کوچک تر 

نیز منقبض یا تنگ تر مى شوند. 

ارتباط 
فشار خون 

و بیمارى هاى 
قلبى

الزم نیست بعد از خوردن سیر و پیاز نگران بوى بد دهان 
خود باشید؛ این بار مى توانید بدون خجالت و به راحتى، 
با دیگران صحبت کنید، حتى اگر ســیر و پیاز خورده 
باشید. چطور؟ ادامه این مطلب را بخوانید تا با بهترین 

روش هاى از بین بردن بوى سیر دهان آشنا شوید.
ترکیبات مهــم فرارى که موجب بوى ســیر در دهان 
مى شــود عبارتند از آلیل متیل سولفید، آلیل متیل دى 
سولفید، آلیل مرکاپتان، دى آلل دى سولفید، دى متیل 
دى سولفید و متیل مرکاپتان و مقادیر جزئى دى متیل 
سلنید. سایر ترکیبات گوگرد نیز وقتى آلیسین سیر در 
معده و کبد شکسته مى شــود، تولید مى شوند. براى از 
بین بردن بوى سیر از خانه مى توانید چند ساعت پنجره 
خانه را باز بگذارید و یا اینکه یک ظرف یا کاســه اى از 

جوش شیرین را در اتاقى که بو گرفته است، قرار دهید.

براى از بین بردن بوى ســیر گیاهخوار 
شوید

ویژگى هاى مشابهى که ســبب اکسیداسیون ( قهوه 
اى شدن پوست میوه هنگام رســیدن) میوه مى شود، 
مى تواند با بوى بد سیر و پیاز مقابله کند؛ خصوصًا میوه 
هایى نظیر سیب، گالبى، آلو، هلو، زردآلو، آلو سیاه، انگور، 
آلبالو و بادمجان. همه ما مى دانیم که اگر سیبى را ببرید 
و بیرون بگذارید، قهوه اى مى شود. این رنگ توسط یک 
آنزیم ایجاد مى شود که تنها کار آن، کم کردن جذابیت 
میوه نیست، بلکه به عنوان یک دئودورانت طبیعى براى 
بوى بد سولفید هاى ناشى از سیر در دهان عمل مى کند. 
سبزیجات خاصى از قبیل اسفناج، کاهو و گوجه فرنگى 
تأثیر بســزایى در مقابله با بوى بد سیر و پیاز دارند. این 
ســبزیجات را با وعده هاى غذایى پر از سیر و پیاز میل 
کنید. ریحان و جعفرى از جمله گیاهانى هستند که در 

مقابله با بوى بد سیر و پیاز مؤثرند. این دو گیاه را به غذاى 
خود بیافزایید یا بعد از مصرف سیر و پیاز، اندکى جعفرى 
بجوید. براى تازه کردن بوى دهانتان، غذاهاى نعناع دار 
بخورید. جعفرى و نعناع تازه و چاى نعناع مى تواند بوى 

سیر و پیاز را به کلى از بین ببرد. 

از آبلیمو معجزه بگیرید
وقتى سیر خرد شده مصرف مى کنید، نوشیدن آبلیمو در 
از بین بردن بوى سیر مؤثر است. اسید موجود در آبلیمو، 
آلینیاز را خنثى مى کند، آلینیاز، آنزیمى است که هنگام 
خرد کردن سیر تولید مى شــود و باعث به وجود آمدن 

بوى ناخوشایند آن مى شود.

خردل، دشمن بوى سیر
از خردل استفاده کنید. یک قاشــق چایخورى خردل 
بردارید و آن را دور دهانتان بمالید و یک دقیقه بعد آن را 
ُتف کنید. بعد یک نصف قاشق چایخورى دیگر خردل 
برداشته و آن را قورت دهید. این وارد معده تان شده و بو 

را در بدنتان از بین مى برد.

این نوشیدنى ها بوى سیر را از بین مى برد
چاى سبز شامل پلى فنول اســت، ترکیبات شیمیایى 
گیاهى که سبب خنثى شــدن ترکیبات سولفورى آزاد 
شده در سیر و پیاز مى شوند. آنتى اکسیدان هاى موجود 
در چاى سبز نیز براى مقابله با بوى بد سیر و پیاز مؤثر 
هستند. شیر نیز براى مقابله با بوى بد سیر و پیاز بسیار 
مؤثر است. شیر، بوى نامطبوع دهان را کاهش مى دهد. 
آبلیمو شــیرین، لیمو ترش، گریپ فروت و قره قوروت 
همانند بسیارى از نوشیدنى ها در کاهش بوى نامطبوع 

سیر و پیاز مؤثر هستند.

یک پژوهشگر طب سنتى با اشاره به اینکه حجامت 
براى پیشگیرى از بیمارى هایى همچون آلرژى مؤثر 
است، گفت: حجامت، کمک به پاکسازى خون و بدن 
از مواد زائدى مى کند که در زمســتان در بدن جمع 

شده است.
مهدى میرغضنفرى اظهار کرد: حجامت ابتداى بهار 
بر اساس توصیه هاى طب سنتى ایرانى مزایاى زیادى 
براى بدن دارد و بهتر است افرادى که شرایط حجامت 

را دارند، براى انجام آن اقدام کنند.
وى افزود: حجامت براى پیشگیرى از بیمارى هایى 
همچون آلرژى، جوش و دمل ها، کسالت و سنگینى 

مى تواند مؤثر واقع شود.
این پژوهشگر طب ســنتى تأکید کرد: افراد مبتال به 
بیمارى هاى خاص، اطفال زیر دو ســال، سالمندان، 
افراد داراى مزاج هاى سرد یا خشک، افراد خیلى الغر 
یا خیلى چاق، افراد دچار ضعف شدید و کمبود فشار 

نباید حجامت کنند.
میرغضنفرى گفت: افراد با مزاج گرم یا داراى غلظت 
یا چربى خون یا اسید اوریک باال، افراد داراى جوش و 
دمل هاى پوستى صورت و داراى احساس سنگینى و 
حرارت باالى سر و بدن، حجامت برایشان مؤثر است.

وى با بیــان اینکه افراد نیازمنــد حجامت باید حتمًا 
به مراکز اســتاندارد درمانى و داراى پزشک مراجعه 
کنند تا مراحل قبل، حین و بعد از حجامت، به درستى 
اجرا شود، خاطرنشــان کرد: عالوه بر بهار روزهاى 
15، 17، 19، 21 و 24 اســفند براى حجامت توصیه 

مى شود.

افرادى که حجامت 
براى آنها ممنوع است

گریپ فروت
 یکى از بهترین میوه ها براى 
افزایش متابولیسم و کاهش 
وزن است، اما منبع غنى از اسید 
سالیسیلیک نیز محسوب مى شود 
که ماده فعال در قرص آسپرین 
است.

اسفناج
منبع غذایى سرشار از فیبر و مواد مغذى است. این سبزى همچنین خاصیت ضد عفونى کننده دارد 

و مى تواند اثرات منفى ناشى از رادیکال هاى آزاد را خنثى کند. فیبر موجود در اسفناج، منجر به کاهش 
کلسترول بد مى شود. اسفناج نیز غنى از اسید سالیسیلیک است و مى تواند به جلوگیرى از لخته شدن خون 

کمک کند..

آناناس
یکى از میوه هاى گرمسیرى غنى از فیبر و مواد شیمیایى 
گیاهى است. آناناس نیز به کاهش کلسترول بد خون کمک 
مى کند و ثابت شده، منجر به جلوگیرى از لخته شدن خون 
مى شود و آن هم به لطف وجود اسید سالیسیلیک. 

سیب
 یکى از گزینه هاى غذایى سرشار از 
سالیسیالت طبیعى است. 
سالیسیالت ها پایه و اساس آسپرین 
هستند. سیب همچنین غنى از فیبر است 
که به کاهش التهاب در بدن کمک مى 
کند و مى تواند براى افراد در معرض خطر 
بیمارى هاى قلبى عروقى مفید باشد. 
افرادى که از حمله قلبى جان سالم به در 
برده اند، نیاز به دریافت ُدز روزانه آسپرین 
دارند تا خطر ابتال به حمله بعدى را کاهش 
دهند. درمان روزانه با آسپرین، خطر ابتال 
به حمله قلبى بعدى را 20 درصد کاهش 
مى دهد.

ادویه ها
 ادویه جاتى مانند پاپریکا، پونه کوهى، 

آویشن و زردچوبه، اینها نه تنها عطر و طعم 
بى نظیرى به غذا مى دهند، بلکه غنى از 

اسید سالیسیلیک هستند و مصرف آنها به 
افراد در معرض خطر بیمارى هاى قلبى و 

عروقى پیشنهاد مى شود.
آسپرین با خواص ضد انعقادى، براى پیشگیرى از حمله 

قلبى و سکته مغزى شناخته شده است.
با این حال، آسپرین تنها به شکل دارو وجود ندارد، بلکه 

بسیارى از منابع غذایى را اگر روزانه به بدن برسانید، همان 
نقش آسپرین را در بدن خواهند داشت. بهترین گزینه هاى 

غذایى جایگزین این دارو معرفى شده اند:

گریپ فروت
 از بهترین میوه ها براى 
کیش متابولیسم و کاهش 
ت، اما منبع غنى از اسید 
مک نیز محسوب مى شود 
ه فعال در قرص آسپرین 
است.

 یکى از گزینه هاى غ
سالیسیالت
سالیسیالت ها پایه و
هستند. سیب همچنین غ
که به کاهش التهاب در
د کند و مى تواند براى افراد
بیمارى هاى قلبى عرو
افرادى که از حمله قلبى
برده اند، نیاز به دریافت ُدز
ب دارند تا خطر ابتال به حمله
دهند. درمان روزانه با آسپر
20 0به حمله قلبىبعدى را

میى جایگزین این دارو معرفى شده اند:

 ترك کــف پــا، در زنان نســبت به مردان شــیوع 
بیشــترى دارد. کف پا به دالیل متعــددى از جمله 
اضافه وزن، عفونت هاى قارچى، اگزما و کم آبى بدن 

ترك مى خورد:
اگزما

 در صورت وجود اگزما، ابتدا باید علت اصلى را ریشه 
یابى کرد و بعد از به دست آوردن نتیجه، درمان درست 
را به کار برد. البته یکــى از علت هاى ایجاد اگزما مى 
تواند ناشى از شغل فرد باشد. مثًال افرادى که پاهایشان 
دائمًا داخل مواد شیمیایى قرار دارد، در این مواقع باید 

پاها از این مواد دور نگه داشته شوند.

کراتودرمى
 یک بیمارى مادرزادى است. راه رفتن افراد مبتال به 
این بیمارى را مى توان به کســانى که روى شیشه یا 
سنگالخ راه مى روند تشــبیه کرد. براى همین پیاده 
روى و راه رفتن طوالنى مدت براى این افراد مناسب 
نیست، چراکه با درد زیاد همراه است. این بیمارى هم 
جزو بیمارى هایى است که نباید با ترك هاى پاشنه پا 
عادى اشتباه گرفته شــود. با این حال چون این یک 
بیمارى ارثى اســت، نمى توان انتظار بهبودى کامل 

را داشت اما با کمک داروهاى تجویزى مى توان این 
بیمارى را تحت کنترل گرفت.

کم آبى بدن 
پوسته پوسته شدن کف پا مى تواند نشانه کم آبى بدن 
باشد. براى همین الزم اســت که به مقدار کافى آب 
بنوشید. نوشیدن مقادیر کافى آب و مایعات باعث حفظ 

آب بدن و دفع سموم از آن مى شود. 

اضافه وزن
 افرادى که مشــکل اضافه وزن دارند و در دسته افراد 
چاق قرار مى گیرند، به دلیل فشارى که روى پوست 
کف پا تحمیل مى شود، پاشــنه پاى شان مستعد به 
وجود آمدن تــرك هاى عمیق مى شــود. به عالوه 
شغل هایى وجود دارند که به طریقى پوست کف پا در 
معرض خیسى و رطوبت یا مواد شوینده قرار مى گیرد 
مانند مربیان شنا که بیشتر مســتعد خشکى پاشنه یا 

کف پا هستند.

پسوریازیس
 این بیمارى به طور نادر در کف دست یا کف پا مشاهده 

مى شــود، اما اگر ترك هاى پا همراه با پوست قرمز و 
ملتهب باشد، این ترك ها ناشى از بیمارى پسوریازیس 
است. پوســت حالت چرمى شکل دارد و چون قابلیت 
ارتجاعى خود را از دست مى دهد، پوست کف پا دچار 
ترك مى شــود که همراه با درد اســت. این دسته از 
ترك هاى پــا درمان متفاوتى نســبت به ترك هاى 
معمولى کف پا دارند. یعنى عالوه بــر نرم کننده ها، 
باید از کــرم هاى مخصوص بــراى درمان ضایعات 

پسوریازیس استفاده شود.

عفونت هاى قارچى
 این بیمارى بیشــتر در ســنین باال و افراد مســن 
دیده مى شود. در نگاه اول ممکن است فرد فکر کند 
به مشکل خشکى پوست ساده دچار شده است اما اگر 
ترك ها با پوسته ریزى هاى چشمگیر همراه باشد و 
عالوه بر کف پا، ناخن و اطراف ناخن را هم درگیر کند، 
آن زمان است که باید به بیمارى قارچ پا مشکوك شد. 
در این مواقع یک بررســى آزمایشگاهى براى کشف 
علت انجام مى شود و اگر بیمارى قارچى تأیید شود، 
آن وقت داروهاى مناسب تجویز و بعد از مصرف طى 

مدت کوتاهى فرد بهبود پیدا مى کند.

ترك هاى عمیق 
کف پا را 
جدى بگیرید

آگهى مزایده عمومى

اداره کل راه آهن اصفهان

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذارى موارد ذیل الذکر از طریق مزایده عمومى به افراد حقیقى و حقوقى اقدام نماید.

نوبت  دوم

ف
مبلغ سپرده شرکتمدتمحل اجراءموضوع مزایدهشماره مزایدهردی

 در مزایده

واگذارى محل جهت اجاره یک باب تجدید 43/96/2/م1
مغازه نانوایى

منازل سازمانى ایستگاه
1/422/000 ریالیکسالراه آهن اصفهان

واگذارى محل جهت اجاره رستوران 43/97/1/م2
و آشپزخانه و پارکینگ

سالن مسافرى و ایستگاه
5 ٪ مبلغ کل پیشنهادى یکسال راه آهن اصفهان

یکساله

م الف: 163750

تذکر 1: کلیه مستأجران فعلى ایستگاه راه آهن اصفهان در صورت تسویه حساب کامل، مجاز به دریافت اسناد مزایده مى باشند.
تذکر 2: داشتن مجوز فعالیت از اتحادیه صنف در زمینه مرتبط با موضوع مزایده الزامى است.

1- مهلت و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 97/02/05 با در دست داشتن معرفى نامه کتبى به نشانى: اصفهان- جاده 
شیراز- بعد از ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن- امور قراردادها

2- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 13 ظهر روز سه شنبه مورخ 97/02/18 به نشانى: دبیرخانه امور ادارى
3- زمان بازدید: از تاریخ 97/02/01 تا تاریخ 97/02/03 از ساعت 9 الى 11

4- زمان و محل تشکیل جلسه مزایده ها و قرائت پیشنهادها: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/02/19 به نشانى: دفتر مدیریت
5- هزینه اسناد مزایده: مبلغ 300000 ریا ل

HTTP://IETS.MPORG.IR 6- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهى و کارشناس رسمى دادگسترى به عهده برندگان مزایده مى باشد.

وزارت راه و شهرسازى
شرکت راه آهن جمهورى اسالمى ایران(سهامى خاص)

اداره کل راه آهن اصفهان
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مامور راهنمایى و رانندگى قالبى که 17 فروردین ماه سال جارى به 
جرم کالهبردارى در جلوى آموزشگاه هاى رانندگى از طعمه هایش به 
بهانه هاى مختلف «اخذ گواهینامه بدون نیاز به سیر مراحل قانونى»، 
«اخذ طرح ترافیک» و «کم کردن خالفى خودرو» دســتگیر شد، 

تاکنون به اخاذى از 20 نفر اعتراف کرده است.
چندى قبل مأموران پلیس تهران در جریان فریبکارى مرد جوانى با 
لباس پلیس راهور قرار گرفتند. کارآگاهان در گام نخست تحقیقات 
پى بردند که مرد جوان با پوشیدن لباس پلیس راهور با نام «سروان 
امید احمدیان» در جلوى آموزشگاه هاى رانندگى و پلیس +10 اقدام 
به شناسایى طعمه هایش کرده و سپس با ادعاى ارائه گواهینامه بدون 
نیاز به گذراندن کالس هاى آموزشى و تهیه طرح ترافیک دست به 
کالهبردارى زده است. مأموران موفق شدند پاتوق این مرد فریبکار 
را در خیابان آذربایجان و جمهورى شناســایى و 17 فروردین ماه در 

عملیاتى غافلگیرانه موفق به دستگیرى وى شدند.
متهم در تحقیقات ابتدایى خود را با نام جعلى «مهدى شــیرزاده» 
معرفى کرد و سعى داشت با ابراز پشــیمانى از شاکیان پرونده اش 
رضایت بگیرد که کارآگاهان پس از بررســى سوابق وى پى بردند 
که این متهم یکى از متهمان ســابقه دار اســت که بارها به دلیل 

کالهبردارى و سرقت به زندان رفته است.
«جانقلى» 39 ســاله اهل شــهرهاى جنوبى کشــور 11 ســابقه 
کالهبردارى و سرقت در پرونده اش دارد و از چهار سال پیش وقتى 
فهمید که بیمارى ایدز دارد از دنیاى افیونــى خداحافظى کرد و به 
دلیل تصادفى که در گذشته داشته کمى فراموشى پیدا کرده است. 
خبرنگار رکنا با این مجرم سابقه دار گفتگویى انجام داده که در ادامه 

مى خوانید.
سابقه دارى؟

بله، 11 بار به دلیل جرم هاى کالهبردارى و سرقت به زندان رفتم.
االن به چه جرمى دستگیر شدى؟

جعل عنوان پلیس راهور.
در کــدام مناطق دســت به کالهبــردارى 

مى زدى؟

در خیابان جمهورى، چون جاى دیگرى را درتهران بلد نیستم.
به چه شــیوه هایى طعمه هایت را شناسایى 

مى کردى؟
در جلوى آموزشــگاه رانندگى وقتى کســى براى ثبت نام به آنجا 
مراجعه مى کرد با گوشى موبایلم صحبت مى کردم و مى گفتم که 
گواهینامه ات آماده است و نیازى به ثبت نام و رفتن به کالس ندارى 
به همین دلیل طعمه هایم با شنیدن حرف هایم به سمتم مى آمدند و 
با توجه به اینکه لباس پلیس راهور به تن داشتم خیلى زود اطمینان مى 
کردند و مى خواستند که براى آنها نیز گواهینامه صادر کنم، به همین 

ترتیب افراد دیگرى نیز به صورت زنجیرى به من متصل مى شدند.

چه مدت این کالهبردارى را انجام مى دادى؟
یک ماه و در این مدت از 20 نفر کالهبردارى کردم.

از هر طعمه ات چقدر پول مى گرفتى؟
از 300 هزار تومان تا سه میلیون تومان پول گرفتم.

بیسیم و لباس را از کجا تهیه کردى؟
چندى قبل براى زیارت به مشــهد رفته بودم که داخل یک مغازه 
قدیمى یک بیسیم خراب دیدم و خریدم، لباسم که تنها کاپشن و کاله 

آن مخصوص پلیس بود را از میدان گمرك تهیه کردم.
ازدواج کردى؟

بله، یک پسر 12 ساله دارم اما چهار ســالى است که از همسرم جدا 

شدم.
چرا طالق گرفتى؟

اعتیاد داشتم و چهار سال پیش بود که فهمیدم بیمارى ایدز دارم.
از چه طریق به این بیمارى مبتال شدى؟

از طریق تزریق مواد مخدر ایدز گرفتم.
چطور متوجه بیمارى ات شدى؟

یکبار خون اهدا کردم که بعد از چند روز زنگ زدند و خواستند به آنجا 
بروم و پزشکان اعالم کردند که من بیمارى ایدز دارم.

مى دانستى به چه بیمارى اى مبتال شدى؟
نه، االن هم نمى دانم که چه بیمارى اى گرفتم و فقط شنیدم بعد از 

چند سال کبدم از کار مى افتد و از بین مى روم.
بعد از طالق دیگر ازدواج نکردى؟

یک زن صیغه اى دارم.
از بیمارى ات خبر دارد؟

نه. اما نکاتى که پزشکان گفته اند را رعایت مى کنم.
از پسرت هم خبر ندارى؟

3ماه است که خبرى ندارم، زنگ هم نزدم چون برایش پدرى نکردم.
وقتى از طعمه هایــت کالهبردارى مى کردى 

عذاب وجدان نداشتى؟
یکبار یکى از طعمه هایم به من پول داد که برایش گواهینامه تهیه 
کنم اما وقتى بلند شد که راه برود متوجه شدم یکى از پاهایش مشکل 
دارد و لنگان لنگان قدم بر مى داشت که دلم برایش سوخت و پولش را 
پس دادم و گفتم که خودم پول را پرداخت مى کنم تا گواهینامه ات را 
بگیرم. اما بقیه آنها وضعیت مالى شان خوب بود به همین دلیل عذاب 

وجدان نداشتم و برایشان هم گواهینامه را تهیه مى کردم.
شنیدم از یک دکتر زن هم کالهبردارى کردى؟

بله، به علت تصادفى که کرده بودم دچار فراموشــى شده بودم و در 
این مدت به دلیل جدایى همسرم و بیمارى ایدز حال خوبى نداشتم 
به همین علت با لباس شخص به پزشــک مراجعه کردم و 40 هزار 
تومان نیز ویزیت پرداخــت کردم اما براى بــار دوم با لباس پلیس 
راهور به مطب پزشــکم مراجعه کردم که هیچ پولى از من دریافت 

نکرد.
چطور از او کالهبردارى کردى؟

قرار شد براى یکى از اقوامش گواهینامه تهیه کنم.
چرا زمان دســتگیرى دوبار اسمت را به دروغ 

گفتى؟
چون سابقه دار بودم نمى خواستم دستم رو شود.

بنا به این گــزارش، بازپرس شــعبه چهارم دادســراى ناحیه 32 
تهران با تقاضاى چاپ عکس متهم خواســت تا کسانى که در دام 
این مرد گرفتار شــده اند به اداره 13 پلیس آگاهــى تهران مراجعه 

کنند.

مدیرکل بررسى سوانح و حوادث سازمان هواپیمایى آخرین اطالعات 
درباره علت وقوع ســه ســانحه اخیر هوایى؛ پرواز تهران-یاسوج، 
هواپیماى جت ترکیه اى و بالگرد شــرکت نفت فالت قاره و زمان 

انتشار گزارش هاى نهایى این سه سانحه را تشریح کرد. 
به گزارش ایلنا،  حسن رضایى فر درباره آخرین اخبار از بررسى علت 
سانحه هواپیماى جت متعلق به مالک ترکیه اى که اواخر سال گذشته 
در ایران ســقوط کرد و منجر به کشته شدن تمام 11 سرنشین این 
هواپیماى شخصى شد، گفت:CVR و FDR جعبه سیاه این هواپیما 
دانلود و اطالعات در اختیار سه کشور ترکیه، ایران و کانادا قرار گرفته 
است. وى افزود: اطالعات نشان مى دهد که براى این هواپیما نقص 
فنى در بخش نشان دهنده هاى سرعت هواپیما پیش آمده است اما در 

حال حاضر کشف جسد خلبان هواپیما در اولویت قرار دارد و هنوز جسد 
خلبان این هواپیما یافت نشده است و سازمان پزشکى قانونى ایران و 
ترکیه جسد ده نفر از سرنشینان را تأیید کرده اند و تیم تجسس در حال 
بررسى منطقه براى یافت جسد خلبان این هواپیماست. رضایى فر 
تأکید کرد: مشکلى که بررسى علت این سانحه وجود دارد این است 
که شرکت کانادایى بمباردیه به دلیل تحریم ها همکارى هاى الزم 

را انجام نمى دهد.
 

علت سقوط بالگرد شرکت نفت  تا 2 هفته دیگر 
مشخص مى شود

مدیرکل بررسى سوانح و حوادث سازمان هواپیمایى همچنین با اشاره 

به سانحه اخیر بالگرد شرکت نفت فالت قاره که به منجر به فوت سه 
نفر از سرنشینان و مفقودى یک نفر دیگر شد، اظهار کرد: خوشبختانه 
کمک خلبان این بالگرد در سانحه نجات پیدا کرده است و مى توان 
براى بررسى علت وقوع این سانحه اطالعات مورد نیاز را در اختیار 
کارشناسان سازمان هواپیمایى قرار داد. وى افزود: سازمان هواپیمایى 
در حال بررسى عوامل وقوع این سانحه است و الشه بالگرد که به 
دلیل طوفانى و مواج بودن دریا 10 مایل از اسکله دور شده بود، پیدا 
شده و با توجه به اینکه بالگرد جعبه سیاه ندارد، یکى از راه هاى کشف 
علت وقوع سانحه بررسى الشه بالگرد است. رضایى فر با بیان اینکه 
در حال حاضر به یافته هایى درباره علت وقوع این سانحه رسیده ایم، 
گفت: گزارش نهایى علت سقوط بالگرد شرکت نفت فالت قاره را تا 

دو هفته دیگر اعالم عمومى مى کنیم.

اعالم گزارش نهایى علت سانحه «آسمان» تا 8 
اردیبهشت

رضایى فر همچنین درباره گزارش نهایى از علت سانحه هواپیمایى 
«آسمان» اظهار کرد: گزارش نهایى سازمان هواپیمایى از علت وقوع 
سانحه هواپیماى پرواز تهران-یاسوج تقریباً به اتمام رسیده است. 
وى ادامه داد: طبق توافق با شرکت ATR فرانسه قرار بر این است 
که هشتم اردیبهشت ماه با حضور فرانسوى ها گزارش نهایى منتشر 
شود. گزارش نهایى گسترده تر از گزارش مقدماتى است و به زودى 

در دسترس عموم قرار مى گیرد.  

جسد خلبان جت شخصى ترکیه اى  کجاست؟

بامداد روز شنبه ســه نفر از محیط بانان پارك ملى دز 
در حوالى دزفول در جریان گشــت آبى و تعقیب و گریز 
متخلفین صید غیرمجاز ماهى، مورد اصابت گلوله قرار 

گرفتند.
فرهاد قلى نــژاد، رئیس اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان دزفول با اشــاره به وقوع یک فقره حادثه 
تیراندازى که بامداد روز شــنبه در پارك ملى دز رخ داد 
بیان کرد: در جریان گشــت آبى و محیط بانان متوجه 

حضور صیاد متخلف در این پارك شدند. 
وى تصریح کرد: محیــط بانان به این صیاد هشــدار 
دادند ولى وى ضمــن بى توجهى به هشــدارها اقدام 
به شــلیک گلوله با اســلحه شــکارى به محیط بانان 

کرد.
قلى نژاد با بیان اینکه ســه محیط بــان در این حادثه 
مصدوم شــدند اذعان کرد: مصدومان بــراى مداوا به 
بیمارستانى در شــوش منتقل شــدند و تحت درمان 

هستند.
 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول با 
اشــاره به اینکه حال دو محیط بان مساعد است افزود: 
یکى از محیط بانان از ناحیه کتــف مورد اصابت گلوله 
اسلحه شــکارى قرار گرفته اســت. این مقام مسئول 
اظهار کرد: صیاد متخلف بعد از شلیک با قایق از محل 

متوارى شد.

سارقان سریالى خودپردازهاى تهران دستگیر شدند.
 در پى سرقت چهار دستگاه خودپرداز بانک هاى تهران از 
سوى سارقان ماکسیما سوار، سرانجام تیم هاى ویژه پلیس 
آگاهى توانستند این سارقان را دستگیر کنند. این سارقان در 
گروه هاى چهار تا شش نفره از اوایل اسفندماه سال گذشته  
و طى دو ماه با استفاده از دو خودرو به سرقت چهار دستگاه 

عابر بانک اقدام کردند.  
هفته اول اســفند 96 فردى در تماس با پلیس از ســرقت 
دستگاه خودپرداز بانک در کنار مرکز خرید ونک خبر داد. با 
حضور پلیس در محل سرقت مشخص شد سارقان نیمه شب 
با ورود به شعبه 24 ساعته خودپرداز یکى از بانک ها در کنار 
مرکز خرید ونک یک دستگاه خودپرداز با بیش از 24 میلیون 
تومان پول را به ســرقت بردند. بررسى دوربین هاى محل 
نشان مى داد شــش مرد قوى هیکل، با دو دستگاه خودرو 
نیسان وانت و ماکسیما مقابل محل سرقت قرار گرفته اند و با 
کندن دستگاه از دیوار، دستگاه خودپرداز حاوى 24 میلیون 

تومان پول را به سرقت بردند و از محل متوارى شدند. 

سرقت عابربانک یک آموزشگاه موسیقى
تیم هاى ویژه پلیس آگاهى تهران با دســتور رئیس پلیس 
تحقیقات خود را براى کشف راز سرقت عابر بانک آغاز کرده 
بودند که 22 اسفند مسئوالن آموزشگاه موسیقى پارس در 
خیابان مالصدرا از سرقت دستگاه عابر بانک داخل آموزشگاه 
خبر دادند. با حضور مأموران در محل مشخص شد این بار 
هم چهار سارق قوى هیکل باز هم با خودروى وانت دست 
به سرقت زده اند و پس از کندن دستگاه از محل قرارگیرى، 
آن را داخل وانت انداخته و فرار کرده اند. به گفته مسئوالن 
آموزشگاه و بانک، 67 میلیون تومان پول نقد در عابر بانک 

وجود داشت. موضوعى که در این سرقت غیر عادى بود قطع 
شدن سیستم شب قبل از سرقت بود. موضوعى که باعث شد 

مأموران فرضیه داخلى بودن سرقت را تقویت کنند. 

این بار میدان مادر، ATM 2 با هم سرقت شد
روز 23 فروردین ماه سال جارى ســارقان بار دیگر با یک 
دستگاه وانت نیسان و ماکسیما به میدان مادر در میرداماد 
رفتند و وارد بانک 24 ساعته کارآفرین شدند. پنج سارق قوى 
هیکل با کندن دو دستگاه خودپرداز آنها را بار نیسان کردند و 
متوارى شدند. به گفته پلیس این بار نیز، مانند اولین سرقت 

24 میلیون تومان پول نقد سرقت شد.

 ســارقان باهوش ردى از خــود به جاى 
نمى گذاشتند 

آنچه در سرقت هاى انجام شــده از سارقان به جامانده بود 
نشــان مى داد، آنها بین چهار تا شش نفر هستند که قوى 
هیکل بودند و در ساعات پایانى روز دست به سرقت هاى 
خود مى زدند. نکته اى که در تمام این سرقت ها مشخص 
شــد هوش ســارقان در عدم قراردادن خودروهایشان در 
تیررس دوربین ها بود. در هر چهار سرقت انجام شده توسط 
این ســارقان، هیچ ردى از خودرو آنها به دســت نیامد. در 
نخستین و آخرین سرقت آنچه از تصاویر سارقان ثبت شد، 
نشان مى داد که آنها مسلح نیستند. با سریالى شدن سرقت 
دستگاه هاى خودپرداز در تهران، با دستور رئیس پلیس شهر، 
تیم ویژه اى از کارآگاهان پلیــس آگاهى تحقیقات خود را 
براى دستگیرى سارقان آغاز کردند و سرانجام روز گذشته 
پلیس آگاهى پایتخت خبر دستگیرى این سارقان را اعالم 

کرد.

پنج شنبه و جمعه گذشــته دو چوپان در  دو ماجراى جداگانه در مرکز و شمال کشور مورد حمله دو 
حیوان وحشى قرار گرفتند. در ساعت 16 و50دقیقه روز جمعه، خبر حادثه حمله خرس به چوپانى به 
مرکز ارتباطات اورژانس استان چهار محال و بختیارى اعالم شد. در این حادثه که در روستاى گوشه 
شهرستان فارسان اتفاق افتاد یک چوپان 38 ساله بر اثر حمله خرس از ناحیه پا و دست دچار آسیب شد 
که توسط تیم اورژانس پس از انجام اقدامات درمانى اولیه به بیمارستان سیدالشهدا(ع) فارسان منتقل 
شد. پنج شنبه هفته گذشته نیز یک قالده پلنگ به چوپان جوانى در روستاى «سوار» بخش پیشکمر 
کالله در استان گلستان حمله و وى را زخمى کرد. این مرد 36 ساله توسط اهالى نجات داده شد و با 

اورژانس به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) کالله منتقل شد.

قاتل فرارى پس از چهار سال در شهرستان خاش زمینگیر شد.
رئیس پلیس شهرستان خاش در تشریح این خبر گفت: در پى وقوع یک فقره قتل مسلحانه مردى 33 
ساله در اسفند ماه سال 1392 و فرار قاتل از صحنه جرم بررسى موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

کارآگاهان پلیس آگاهى این فرماندهى قرار گرفت. 
سرهنگ احمد ثمره حسینى افزود: کارآگاهان در تعاقب پایش هاى اطالعاتى ردى از قاتل فرارى 
را در یکى از روستاهاى اطراف شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان شناسایى کرده  و با 
هماهنگى مقام قضائى وى را در یک عملیات ضربتى و غافلگیرانه دســتگیر کردند. رئیس پلیس 
شهرستان خاش در پایان با اشاره به علت و انگیزه قتل به دلیل اختالفات شخصى گفت: متهم در 
تحقیقات اولیه به بزه انتسابى خود اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده مقدماتى براى سیر مراحل 

قانونى تحویل مقام قضائى شد.

جسد زن جوان در کنار رودخانه جاجرود کارآگاهان پایتخت را با یک پرونده جنایى مواجه کرد.
ساعت 16و30دقیقه روز جمعه مأموران کالنترى 146 حکیمیه در تماس با بازپرس کشیک پایتخت 
اعالم کردند جسد زن جوانى کنار یک رودخانه در جاجرود کشف شــده است، بنابر اظهارات اولیه 
مأموران، افرادى که براى تفریح به آن منطقه رفته بودند با مشاهده جسد زن جوان، پلیس را با خبر 

کرده بودند.
دقایقى بعد از اعالم این خبر بازپرس امور جنایى تهران به همراه اکیپ تشــخیص هویت آگاهى و 
کارشناسان پزشکى قانونى در محل کشف جسد حاضر شدند. بررسى هاى اولیه حاکى از آن بود که 
مقتول زن حدوداً 25 ساله اى اســت که آثار خفگى روى گردن وى مشاهده مى شد همچنین آثار 
چندین ضربه چاقو روى بدن مقتول وجود داشت و بررسى ها نشان داد که حدود 24 ساعت از مرگ 
وى مى گذرد. با توجه به اینکه مقتول هیچگونه مدارك هویتى به همراه نداشت، جسد براى بررسى 
بیشتر به پزشکى قانونى منتقل شد و تحقیقات براى شناسایى هویت و عامل یا عامالن قتل وى در 

دستور کار کارآگاهان قرار گرفته است. 

 شلیک صیادان به
 3 محیط بان

حمله  حیوانات وحشى به 2چوپان   سارقان خودپردازهاپس از 2ماه، به دام افتادند

پایان فرار 4 ساله قاتل در خاش 

کشف جسد چاقوکارى شده زن جوان 

عذاب وجدان ندارم
اولین گفتگو با بیمارى که در لباس پلیس کالهبردارى مى کرد
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خــدا را! خدا را! دربــاره یتیمــان، نکند آنهاگاهى ســیر و گاه 
گرسنه بمانند و حقوقشان ضایع شود! خدا را! خدا را! درباره 
همسایگان، حقوقشــان را رعایت کنید که وصیت پیامبر (ص) 
شماست؛ همواره به خوشرفتارى با همسایگان سفارش مى کرد 

تا آنجا که گمان بردیم براى آنها ارثى معین خواهد کرد.
موال على (ع)

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)

علیرضا نقوى- شهردار انارك

شهردارى انارك به استناد مجوز شماره 329 مورخ 96/12/22 شوراى محترم اسالمى شهر انارك در نظر دارد اجراى بخشى از خدمات شهرى شامل نظافت 
معابر، جمع آورى زباله، نگهدارى فضاى سبز، انجام امور خودرویى و اکیپ عملیات عمرانى اضطرارى شهر انارك را در سال 1397 به اشخاص حقوقى واجد شرایط 

با مشخصات زیر واگذار نماید.
شرایط مناقصه:

1- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 125/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکى یا فیش واریز نقدى به حساب 0105748167000 بانک ملى به نام شهردارى 
انارك

2- برآورد اولیه اجراى پروژه از محل اعتبارات شهردارى با مبلغ 2/500/000/000 (دو میلیارد و پانصد میلیون ریال) مى باشد.
3- مدت اجراء: دوازده ماه شمسى

4- تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1397/02/01 لغایت 1397/02/10
5- تاریخ تحویل پاکت ها: تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 1397/02/10
6- تاریخ بازگشایى پاکت ها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه 1397/02/11

7- محل دریافت اسناد مناقصه: دبیرخانه شهردارى انارك
8- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 

9- براساس ماده 8 آیین نامه مالى شهردارى ها رد صورتى که برندگان اول، دوم و سوم مناقصه پس از ابالغ قانونى حداکثر تا 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود 
سپرده هاى آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

10- هزینه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
11- با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات کشور کلیه شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست در پایگاه مذکور به آدرس 

اینترنتى: http://ietsp.mporg.ir ثبت نام و کد کاربرى دریافت و همراه پاکت هاى پیشنهادى خود تحویل نمایید.
12- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

شماره تماس: 46202298- 031

چاپ اول آگهى مزایده عمومى (نوبت دوم)

محمود بخشى- شهردار گزبرخوار

شهردارى گز برخوار در نظر دارد طبقه زیرین مجتمع تجارى توحید با کاربرى تجارى به 
مساحت 122 مترمربع به نشانى شهر گز برخوار، میدان توحید را از طریق مزایده عمومى و 
در قالب قرارداد اجاره بهاء ماهیانه به مدت یک سال واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت 
دریافت اسناد و مدارك مزایده، تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه 97/02/26 به دبیرخانه 
شــهردارى گز برخوار مراجعه نمایند. ضمناً اطالعات تکمیلى مزایده فوق را از طریق 
وب سایت شهردارى به نشانى www.gazborkhar.ir در دسترس مى باشد. همچنین 
امور مالى با شماره تلفن 45721961- 031 داخلى 120 در ساعا ت ادارى آماده پاسخ گویى 

به سئواالت احتمالى مى باشد. 

چاپ اول

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

 روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و 
خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

مناقصه عمومى خرید، حمل، نصب و راه اندازى دو دستگاه دیگ بخار همراه با متعلقات و یک دستگاه دیگ فوالدى آب گرم و دو 
دستگاه سختى گیر رزینى و یک عدد سختى گیر مغناطیسى و با 4 دستگاه مخزن ذخیره، 2 دستگاه مبدل صفحه اى 2 دستگاه 
منبع کویلى 4 دستگاه منبع انبساط بسته جهت بیمارستان شهید محمد منتظرى نجف آباد و دمونتاژ یک دستگاه دیگ بخار موجود 
متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان به آدرس 

poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند. 
شرایط متقاضیان حقوقى: 

1) تصویر پروانه ساخت و راه اندازى از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا اتحادیه مرتبط با مراجع ذیصالح. 
2) ارائه مستندات، مبنى بر ساخت دستگاه ها توسط متقاضى در کشور و مستندات و کاتالوگ هاى دستگاه هاى پیشنهادى شامل: 

مشخصات کامل تخصصى، فنى و کلیه متعلقات دستگاه، امکانات و قابلیت هاى دستگاه و پیشنهاد فنى 
3) ارائه حداقل دو مورد گواهى حسن انجام کار (تحویل قطعى) طى 5 سال گذشته و تأیید کارفرماى مربوطه از عملکرد و خدمات 

پس از فروش دستگاه ها 
4) گواهى بازدید یکى از اعضا شرکت از محل پروژه 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 150/000/000 ریال 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى 
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز یک شنبه مورخ 1397/02/02 لغایت روز شنبه مورخ 1397/02/08

م الف: 165152
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آغاز فصل اول کاوش 
شهر زیرزمینى سفیدشهر 

مدیـر اداره میـراث فرهنگـى، صنایـع دسـتى و 
گردشگرى شهرستان آران و بیدگل از آغاز کاوش در 

شهر زیرزمینى سفیدشهر خبر داد.
مجید نـورى اظهـار کـرد: در مرحلـه اول کاوش، با 
توجه به بررسى ها و مطالعات اولیه، کاوش از سرداب 
«خانه تاریخى بقال» توسـط گروه باسـتان شناسى 
اداره میـراث فرهنگى در ایـن منطقه آغاز شـد.وى 
افزود: طبـق پیش بینى ها و مطالعات اولیه، وسـعت 
این دستکندها به عنوان پناهگاهى با وسعت حداقل 

نیمى از زیربافت تاریخى سفیدشهر است.
مدیـر اداره میـراث فرهنگـى، صنایـع دسـتى و 
گردشـگرى شهرسـتان آران و بیـدگل با اشـاره به 
اینکه مطالعات اولیه در این شهر زیرزمینى در اواخر 
دى ماه سال گذشته آغاز شده اسـت و هنوز تخمین 
زدن قدمت این شـهر، نیـاز به کاوش دقیق توسـط 
باستان شناسـان دارد، گفت: در مرحله اول کاوش با 
شناسـایى آثار به جاى مانده، قدمت این اثر دستکند 

مشخص مى شود.

خسارت10میلیارد ریالى 
سرمازدگى به باغداران نطنز 
مدیر جهاد کشـاورزى شهرسـتان نطنز گفت: بر اثر 
سـرمازدگى و بارش برف در نیمه دوم فروردین 97، 
نزدیک به ده میلیـارد ریال به باغداران روسـتاهاى 

نطنز خسارت وارد شده است.
عبدالرضا مهدى بادى با اشـاره به بار نشسـتن انواع 
میوه هاى باغى و بارش برف و سرما، اظهار کرد: طى 
یک هفته اخیر با ورود توده هواى سرد و بارانى همراه 
با بارش برف و سرما در شهرستان نطنز، آسیب جدى 
به درختان منطقه وارد شده است. وى افزود: بیشترین 
خسارت سـرمازدگى بر روى درختان انگور، گالبى، 
سـیب و گردو در بخش مرکزى شهرستان وارد شده

 است.
مدیر جهـاد کشـاورزى نطنز خسـارت وارد شـده را 
بـاالى 50 درصد عنوان کـرد و گفت: میزان سـطح 
خسـارت هزار هکتار اسـت که در حـدود ده میلیارد 

ریال برآورد مى شود.

افزایش نگران کننده 
سوانح رانندگى در لنجان

خدامـراد صالحـى، معـاون فرمانـدار لنجـان گفت: 
در سـال 95 آمار متوفیان درون شـهرى شهرستان 
9 نفر بـوده کـه متأسـفانه این رقـم در سـال 96 به 
20 نفـر افزایش یافته کـه این میـزان افزایش 122 
درصـدى تصادفـات فوتى درون شـهرى را نشـان

 مى دهد.

بندهاى خاکى میمه در 
بارش هاى اخیر پرآب شدند

مدیر منابع طبیعى شهرسـتان شاهین شـهر و میمه 
گفت: بندهاى خاکى دسـتکن، طرح هاى ذخیره آب 
وزوان و آبخوان هاى روستاى ُسه در بخش میمه در 

بارش هاى اخیر پرآب شدند.
مهدى اکبـرى افـزود: بارش هاى بهـارى روزهاى 
اخیر، عالوه بر پرشـدن برخى از بندهـاى خاکى، به 
کاهش سرعت سیالب و تقویت سفره هاى زیرزمینى 

کمک کرده است.

افزایش سقف وام هنرمندان 
به 10 میلیون تومان

رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى شهرسـتان 
دهاقان گفت: در دیدار با اعضاى بیمه هنرمندان، صد 
سهمیه به هنرمندان دهاقانى اختصاص یافت و سقف 
وام هنرمندان از سه میلیون به ده میلیون ارتقا یافت.

سـعید طبیبیان اظهـار کـرد: شهرسـتان دهاقان در 
زمینه هنر از اسـتعدادهاى فراوانى برخوردار بوده که 
باید حمایت مادى و معنوى شـامل حال آنان شود تا 

ارتقا یابند.

خبر

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: براى 
زمینه هایى که مستعد سرمایه گذارى در موقوفات است 

و براى تولید داخل، همکارى الزم را خواهیم داشت.
حجت االســالم رضا صادقى گفــت: در امامزادگان و 
موقوفات در بحث حمایت از کاالى ایرانى، غرفه هایى 
آماده سازى شده تا تولیدکنندگان ایرانى در این غرفه ها 
تولیدات خود را در معرض دید قرار  دهند و معرفى  کنند 
و در تالش هستیم تا در کنار امامزادگان سراسر استان، 
این غرفه ها را آماده کنیم و تولیدکننــدگان را به مردم 

معرفى کنیم.

صادقى در خصوص وجود برخــى اجناس غیر ایرانى در 
بقاع متبرکه مثل تســبیح هاى چینى و عدم استفاده از 
کاالى ایرانى در اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان بیان کــرد: فکر نمى کنــم کاالى غیر ایرانى 
در اداره اوقاف وجود داشته باشــد، در مورد تسبیح هاى 
خارجى نیز نظر مســاعدى نداریم و تالش مى کنیم که 

حتى تسبیحات را از تولیدات داخل تأمین کنیم.
وى ادامه داد: همچنیــن در مورد چادر نیــز با توجه به 
اینکه بیشــترین مصرف چادر را داریم، توصیه مى کنم 

تولیدکنندگان به سمت تولید چادر ایرانى بروند.

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: در استان 
اصفهان 57 درصد از اهداکنندگان خون، اهداکنندگان 
مستمر هستند که حداقل در ســال دو مرتبه خون اهدا 

مى کنند.
مجید زینلى اظهار کرد: ذخایر خونى اســتان اصفهان 
در حال حاضــر در وضعیت مناســبى قــرار دارد، اما 
چون خون یک بافت زنده اســت و به صــورت روزانه 
به خــون و فرآورده هاى خونــى نیاز اســت، از مردم 
درخواســت مى شــود تا به صورت تدریجى و مستمر 
به مراکز انتقال خون مراجعه و اقــدام به اهداى خون

 کنند.

وى افزود: در استان اصفهان 57 درصد از اهداکنندگان 
خون اهداکنندگان مستمر هستند که حداقل در سال دو 

مرتبه خون اهدا مى کنند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: 97 درصد از 
خون هاى اهدایى توسط مردان و تنها 3 درصد به وسیله 
بانوان و خانم هاست و نیازمند مشارکت بیشتر بانوان در 

این امر خیر هستیم.
وى خاطرنشــان کرد: هر فرآورده 450 سى سى خون 
به ســه فرآورده خونى تبدیل مى شود و به این معناست 
که با یک بار اهداى خون در ســال، جان سه نفر نجات 

داده مى شود.

57 درصد از اهداکنندگان 
خون، اهداکننده مستمر هستند

سرمایه گذارى اوقاف براى 
تولید ملى

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
در صورت ادامه روند کاهش بارش در هفته هاى پیش رو، 
احتمال کاهش تخصیص 25 درصدى در بخش صنعت 
و 15 درصدى در بخش شرب مى رود، چرا که آبى وجود 

ندارد که میان بهره برداران توزیع شود.
هاشــم امینى با اشــاره به وضعیت منابع آب شرب در 
اصفهان گفت: در سال گذشــته میزان بارش در حوضه 
آبریز زاینده رود در حدود هزار و 200 میلیمتر بود که این 
رقم در سال آبى جارى، با احتساب بارندگى هاى اخیر به 
477 میلیمتر رسیده که این رقم، بیانگر این مسئله است 
که در ســال آبى جارى میزان بارندگى در حوضه آبریز 
زاینده رود، یک سوم بارش ها در ســال گذشته در این 

حوضه بوده است. 
وى ادامه داد: همچنین در ســال گذشــته، آورد ســد 
زاینده رود در حدود یک میلیارد و 200 میلیون مترمکعب 
بوده که این رقم، هم اکنون به 360 میلیون مترمکعب 

کاهش یافته است.
وى با اشــاره به نقش میزان آورد آب سد زاینده رود در 
تأمین پایدار آب شرب مشترکین گفت: در حال حاضر آب 
شرب بیش از شــش میلیون نفر از مردم استان اصفهان 
و استان هاى همجوار، از سد زاینده رود تأمین مى شود، 
در حالى که میزان آورد سد زاینده رود در سال آبى جارى، 
یک چهارم میزان آورد آب در سال گذشته است؛ این در 
حالى است این حجم آورد سد زاینده رود، عالوه بر رفع 
نیاز آبى براى مصارف شــرب به منظور تأمین مصارف 

کشاورزى و صنعت هم لحاظ مى شود.
■■■ 

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به 
تخصیص آب در حوضه آبریز زاینده رود پرداخت و اعالم 
کرد: از بهمن ماه سال گذشته به منظور توزیع عادالنه آب 
در حوضه آبریز زاینده رود، 20 درصد سهم تخصیص آب 
در صنعت و 10 درصد سهم شرب کاهش یافت، اما گمانه 
زنى ها بر این است که اگر بارندگى هاى قابل توجهى در 
ماه هاى باقیمانده از فصل بارش صورت نگیرد، احتمال 
کاهش تخصیص 25 درصــدى در بخش صنعت و 15 
درصدى در بخش شرب مى رود؛ چرا که آبى وجود ندارد 

تا میان بهره برداران توزیع شود.
امینى با بیان اینکه مردم اگــر مى خواهند در نیمه اول 
ســال جارى با چالش جدى در دسترســى پایدار به آب 
شرب مواجه نشوند، باید مصرفشــان را مدیریت کنند، 
اظهار کرد: هم اکنون بیش از چهــار میلیون و 70 هزار 
نفر در 56 شهر و 300 روستا تحت پوشش طرح آبرسانى 
اصفهان بزرگ قرار دارند، بنابراین اگر این تعداد روزانه 
مصرف خود را مدیریت کنند، به گونه اى که آب کمترى 
نسبت به گذشته مصرف کنند، مسلماً با مشکل کم آبى در 
فصل تابستان مواجه نمى شوند؛ اما اگر بخواهند همان 
شــیوه مصرف را که در سنوات گذشــته داشتند، دنبال 

کنند قطعًا با مشــکل کم آبى در فصل تابستان روبه رو 
مى شوند.

■■■ 
مدیرعامل شــرکت آبفاى اســتان اصفهان به کاهش 
دبى منابع محلى و از دسترس خارج شدن 80 فقره چاه 
متفرقه و ده حلقه چاه فلمن که با دبى بیش از 6000 لیتر 
در ثانیه نقش قابل توجهى در تأمین آب شرب مردم در 
فصل تابستان داشتند، اشاره کرد و تصریح کرد: در چند 
سال اخیر به دلیل وقوع خشکسالى هاى متوالى، در حدود 
80 فقره چاه متفرقه و ده حلقه چاه هاى فلمن از دسترس 
خارج شدند، در حالى که همه ساله با افزایش روز افزون 

جمعیت شهر اصفهان، نیاز آب شرب در اصفهان افزایش 
مى یابد، با وجود این، با توجه به کاهش قابل توجه آورد 
سد زاینده رود و نیز خشک شدن چاه هاى فلمن و متفرقه، 
در حال حاضــر حداکثر 750 لیتر در ثانیــه منابع جدید 

محلى در مدار بهره بردارى قرار دارد.
وى ادامه داد: حفر 70 فقره چاه در سطح استان در دستور 
کار بوده که انتظار مى رود با در مدار قرارگرفتن چاه هاى 
جدید، بتوان حداقل یک مترمکعب در ثانیه به منابع تأمین 
آب شرب در فصل تابستان افزود، البته سناریوهاى الزم 
در خصوص تأمین آب اصفهان در صورت کاهش منابع 
آبى سد زاینده رود نیز تدوین شــده تا در موقع ضرورى 

اجرا شود.
■■■ 

امینى نصب شیرهاى فشارشــکن را در اصفهان یکى 
از راه هاى توزیع عادالنه آب برشــمرد و خاطرنشــان 
کرد: شرکت آبفاى اســتان به منظور توزیع عادالنه آب 
در اصفهان، اقدام به نصب شــیرهاى فشــار شکن در 
مناطق مختلف کرده تا آب شــرب با فشــار یکسان در 
میان مشــترکین توزیع شــود، همچنین شرکت آبفاى 
استان اصفهان با توجه به اینکه نصب شیرآالت کاهنده 
مى تواند حداقل 30 درصد مصــرف آب را کاهش دهد 
در صدد توزیع انبوه شــیرآالت کم مصرف میان مردم

 است.

نصب شیرهاى فشار شکن آب در مناطق مختلف شهر
80 فقره چاه متفرقه و 10 حلقه چاه فلمن از دسترس خارج شدند

در صورت ادامه 
روند کاهش بارش 
در هفته هاى پیش 
رو، احتمال کاهش 

تخصیص 
25 درصدى آب در 
بخش صنعت و

 15 درصدى در 
بخش شرب
 مى رود

ساسان اکبرزاده
«به مناسبت هفته فرهنگى اصفهان، سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان از سوم تا نهم 
اردیبهشــت ماه ســال جارى، بیــش از 62 برنامه در 
موضوعات مختلف به منظور تقویت نشــاط اجتماعى 
مردم براى همه اقشار و شهروندان در محالت، به اجرا 

مى گذارد.» 
معاون شهردار و رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شــهردارى اصفهان، در ســالن اجتماعات 
کتابخانه مرکزى شهردارى اصفهان در جمع خبرنگاران 
با بیان این مطلب، به تشریح برنامه هاى هفته فرهنگى 

اصفهان پرداخت. 
محمد عیدى اظهار کرد: تا سال گذشته ما در اردیبهشت 
ماه هفته نکوداشت اصفهان را برگزار مى کردیم ولى با 
توجه به اینکه هفته نکوداشت اصفهان آذرماه خواهد بود 
ما هفته فرهنگى اصفهان را که فصل جذب گردشگرى 
هم هست، سوم تا نهم اردیبهشت ماه قرار دادیم و سعى 
داریم با احترام به حقوق همه شــهروندان، همه بتوانند 
از امکانات فرهنگى در کوتاه ترین زمان استفاده کنند. 

وى ادامــه داد: همه تــالش ما در برنامــه هاى هفته 
فرهنگى اصفهان، استفاده مخاطبین در سنین مختلف 
و حتى معلولین از این برنامه هاست و امید است سمن ها 

نیز مشارکت خوبى داشته باشند. 
رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه باید ســرمایه هــاى اجتماعى را 
افزایش داده و انگیزش براى حل مسائل شهرى ایجاد 
شــود گفت: بزرگداشــت فرهیختگان در بخش هاى 
مختلف، اجراى برنامه هــاى محله محور در محالت، 
برجســتگى هویت اصفهــان، اکران فیلــم و نمایش 
تئاتر، معرفى دستگاه هاى موسیقى اصفهان، مسابقات 
ورزشى، برگزارى جشنواره محیط زیست و زاینده رود، 
تجلیل از سینماگران آزاد، افتتاح هفته فرهنگى اصفهان، 
نشست هاى ادبى، شب شعر و طنز، نمایشگاه فیزیک و 
سالمت، بازى هاى بومى و محلى و... بخشى از برنامه 
هاى هفته فرهنگى اصفهان اســت. این درحالى است 
که ما در مناطق 15گانه شــهردارى اصفهان در هفته 

فرهنگى اصفهان، نیز بیــش از 101 برنامه را عملیاتى 
مى کنیم. 

عیدى گفت: در برنامه هاى هفتــه فرهنگى اصفهان، 
سازمان زیباسازى، حمل و نقل و ترافیک و...، مشارکت 
داشته و هیچ تشکلى که برنامه داشته باشد را رد نکردیم. 
وى ویژه برنامه هایى درباره امیرقلى امینى با همکارى 
مطبوعات، بزرگداشت اســتاد ارچنگ با همکارى اتاق 
بازرگانى، بزرگداشــت دکتر مهدى کیوان با همکارى 
آموزش و پــرورش و... را از دیگر برنامــه هاى هفته 
فرهنگى اصفهان برشــمرد و از رونمایى ســه کتاب 
مستندنگارى پروژه تاریخ شفاهى بازار اصفهان، تاریخ 
شــفاهى تئاتر اصفهان و کتاب پا به پــاى زاینده رود 
خبر داد و افزود: شــعار هفته فرهنگى اصفهان، امسال 

«شهرى که دوستش دارم» است.  
رئیس ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان تأکید کرد: ما باید به سوى شهر فرهنگى برویم 
و براى تحقق شهر فرهنگى در اصفهان باید سه عنصر 
زیست پذیر، انسان محور و معناگرا با شاخص پایدارى 

نهادینه شود. 
عیدى گفت: ما معتقدیم اصفهان کالنشــهر نیســت 
بلکه جهان شهر است و شــاخصه هاى بومى داشته و 
ظرفیت بومى براى جهانى شــدن دارد. بنابراین ما باید 
براى جهانى شدن، ابتدا ظرفیت هاى بومى را شناخته و 

بشناسانیم و این وظیفه ماست. 
■■■ 

معاون فرهنگى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان هم گفت: ده برنامه درگذر فرهنگى 
اصفهان و توزیع عادالنه برنامه هــاى هفته فرهنگى 

اصفهان در 200 محله اصفهان از برنامه هاى ماست. 
حمید دهقانى با بیان اینکه در برنامه هاى هفته فرهنگى 
اصفهان، سعى شده تا 400 هزار حاشیه نشین اصفهان 
دیده شوند گفت: اصلى ترین هدف ما تقویت حس تعلق 
اصفهانى ها به شــهر اســت و 20 برنامه اکران فیلم، 
برگزارى ده نمایشگاه، 40 برنامه در معاونت فرهنگى 
و هنرى، ده برنامه اجتماعــى و... از دیگر برنامه هاى 

ماست. 
■■■ 

معاون ورزشى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان نیز از 20 برنامه ورزشى مختلف 
به ویژه براى بانوان در هفته فرهنگى اصفهان خبر داد 
و گفت: ما در تمام مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان، 
برنامه هاى ورزشى و مســابقات داریم و طى روزهاى 
سوم تا نهم اردیبهشت ماه سال جارى ما برنامه دوچرخه 
سوارى 1200 دوچرخه سوار از گلستان شهدا تا میدان 
امام(ره)، 500 اســکیت باز نونهال و نوجوان از آمادگاه 
تا میدان امــام(ره)، برنامه هزار باســتانى کار، دیدار با 

پیشکسوتان هیئت ها و... را خواهیم داشت. 
حبیب ا... ناظریان به شهروندان پیشنهاد کرد در هفته 
فرهنگى اصفهان بیش از گذشته صبح ها به ورزش در 
پارك هــا بپردازند تا پارك ها زیباتر باشــد. وى اظهار 
امیدوارى کرد ایستگاه هاى ورزشى شهردارى اصفهان 
از 133 ایستگاه تا پایان ســال جارى به 150 ایستگاه 

ورزشى برسد. 
■■■ 

مرتضى رشــیدى، معاون اجتماعى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان هم گفت: در 
هفته فرهنگى اصفهــان، ما افتتاح هــاى مختلفى را 
داریم و جشــن زمین پاك، حمل و نقل پاك و پردیس 

نمایشگاهى سالمت را برگزار مى کنیم. 

هفته فرهنگى اصفهان از فردا آغاز مى شود

نماینده مردم شهرستان هاى کاشــان و آران و بیدگل در 
مجلس شوراى اسالمى از آغاز عملیات اجرایى منطقه ویژه 

اقتصادى کاشان در خرداد ماه سال جارى خبر داد.
جواد ســاداتى نژاد گفت: آخرین مجوزهــاى منطقه ویژه 
اقتصادى کاشان مربوط به مسائل زیست محیطى بود که مدت ها در اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
معطل ماند تا روزهاى پایانى سال گذشــته با پیگیرى هاى فراوان موافقت ها تا حدودى انجام شد و در حال نهایى 

شدن است.
وى افزود: 250 هکتار از زمین هاى منطقه ویژه اقتصادى در مرحله نخست فنس کشى مى شود که موجب نقش آفرینى 

و تحول بسیار بزرگى در حوزه اشتغال و اقتصاد این منطقه خواهد بود. 
ساداتى نژاد با اشاره به پیگیرى برخى امور مربوط به تملک زمین، استعالم ها و مجوزها بیان کرد: علت توقف ساخت 
منطقه ویژه اقتصادى، نداشتن مجوز زیســت محیطى بود و از این رو، تاکنون نیز هیچگونه کار عمرانى انجام نشده

 است. 

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با اشاره 
به لزوم ارتقاى سواد و فرهنگ ســالمت در جامعه گفت: 
450هزار ســفیر ســالمت در اســتان اصفهــان فعالیت

 مى کنند.
کمال حیدرى با اشاره به تشکیل پرونده الکترونیک سالمت براى شهروندان گفت: از مردم مى خواهیم که از این بستر 
استفاده کنند و وضعیت سالمتى خود را با مراجعه به پایگاه هاى مورد نظر بسنجند. وى ادامه داد: این اقدامات رایگان 

است و امیدواریم مردم از این ظرفیت استفاده کنند.
وى بــا اشــاره بــه وضعیــت ســالمتى در روســتاها افــزود: ارائــه خدمــات در روســتاها مطلوب اســت و 
مــردم این مناطــق، به خوبــى از ایــن خدمــات اســتفاده مى کننــد در حالــى کــه در کالنشــهرها اینگونه

 نیست.
 

عملیات اجرایى 
منطقه ویژه اقتصادى 
کاشان آغاز مى شود

450 هزار
 سفیر سالمت در استان 

فعالیت مى کنند
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نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: مجرى طرح «پاالیشگاه میمه» پیشنهاد 
کارشناســان در خصوص دریافت مرحله اى زمین احداث 
پاالیشگاه را نپذیرفته است، بنابراین از او دعوت کردیم در 
جلسه اى، نظرات توجیهى خود را بگوید تا باالخره یکى از 

طرفین قانع شود. 
حسینعلى حاجى دلیگانى اظهار کرد: منتظر شنیدن نظرات 
مجرى طرح پاالیشگاه میمه هستیم تا دالیل خود را براى 
درخواست 2000هکتار زمین احداث این طرح بگوید. وى 
خاطرنشــان کرد: مجرى این طرح نفتى درخواست کرده 
است که براى اجراى واحد پاالیشگاهى 2000 هکتار زمین 

در اختیارش قرار بگیرد. حاجى دلیگانى اظهار کرد: این مقدار 
زمین درخواســتى را در صورتى مى شود به سرمایه گذار یا 
سرمایه گذاران واگذار کرد که دالیل توجیهى آن بیان شده 
و مورد تأیید کارشناسان قرارگرفته باشــد. وى ادامه داد: 
به مجرى این طرح پیشــنهاد کردیم زمین درخواستى را 
مرحله به  مرحله و در اندازه هاى کوچک تر دریافت کند و پس 
از اجراى طرح هاى عمرانى ساخت در هر قطعه دریافتى، 
قطعه بعدى به او واگذار شود. وى اضافه کرد: بر این اساس، 
در مرحله نخست به مجرى طرح  300هکتار پیشنهاد شده 
است تا احداث پاالیشگاه را شروع کند و در مراحل بعدى، 

قطعات 300 هکتارى به وى واگذار خواهد شد.

شهردار اصفهان گفت: رایزنى هایى براى اعالم فروش 
اســناد عمومى و اختصاص بودجه به خط 2 مترو شــده 
است که تاکنون مجوز فروش 500 میلیارد تومان اوراق 

مشارکت را کسب کرده ایم.
قدرت ا... نــوروزى اظهار کرد: احداث خــط دوم مترو از 
یکسال پیش آغاز شده است، اما به دلیل مشکالت مالى، 
سرعت پیشرفت آن خوب نبود و از این روند راضى نیستم. 
وى افزود: طول مســیر این خط که درحدود 25 کیلومتر 
است، از خیابان آیت ا... غفارى در شهرك امام حسین(ع) 
شروع مى شود و پس از عبور از خیابان زینبیه و میدان امام 
على(ع)، میدان امام(ره) را دور مــى زند و به میدان امام 

حسین(ع) مى رسد و سپس به ســمت غرب اصفهان و 
خمینى شهر حرکت مى کند.

شهردار اصفهان ادامه داد: در حال حاضر احداث 14کیلومتر 
و 700 متر از مسیر خط دوم مترو در دستور کار قرار دارد.

نوروزى اضافه کرد: قرارداد حفارى تونل از سمت شمال با 
پیمانکار بسته شده است و تا چند ماه آینده، قطعات مورد 

نیاز وارد کشور و حفارى تونل آغاز مى شود.
وى ادامه داد: جابه جایى تأسیســات ایستگاه سوم که در 
خیابان عاشــق اصفهانى قرار دارد، با تأخیر روبه رو شده 
است، زیرا سال گذشته بودجه خاصى براى اجراى دومین 

خط مترو در نظر گرفته نشده بود.

 احداث پاالیشگاه میمه در 
مرحله کارشناسى

فروش اوراق مشارکت براى 
خط2 مترو

برگزارى مسابقات قرآنى 
دانش آموزان غرب استان

فریدونشـهر، میزبـان مسـابقات قرآنى با حضـور 750 
دانش آموز از غرب اسـتان بود. در این مسـابقات که در 
رشته هاى حفظ، قرائت، تفسـیر، نهج البالغه، صحیفه 
سـجادیه، اذان، مداحى، احکام و انشاى نماز برگزار شد، 
350 دانش آموز دختـر و 400 دانش آموز پسـر به مدت 
دو روز با یکدیگر رقابت کردند. داورى این مسـابقات را 
داوران کشورى و بین المللى بر عهده داشتند و نفرات برتر 

به مسابقات کشورى راه پیدا خواهند کرد.

توزیع 150 ُتن برنج در 
بازار لنجان

سـروش سـهل الدیـن، مدیـر اداره تعـاون روسـتایى 
شهرستان لنجان گفت: 150 ُتن برنج به ارزش پنج میلیارد 
ریال با هدف تنظیم بازار و تعادل قیمت در بازار شهرستان 

لنجان، با قیمت مصوب دولتى در حال توزیع است.

قدردانى از فرمانده هاى سپاه
همزمان با فرارسـیدن میـالد امام حسـین (ع)، جافرى 
شهردار شهرضا و رئیس شوراى اسالمى شهر با حضور 
در ناحیه مقاومت بسیج سپاه،گروه مهندس رزمى پدافند 
نیروى هوا فضاى سپاه و آمادگاه شهید محمدمنتظرى 
شهرسـتان شـهرضا، ضمن دیدار با فرماندهان سپاه، از 

زحمات شبانه روزى این افراد قدردانى کردند.

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

شماره: 139621702023019259- 96/12/27 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023001498 مورخ 1396/12/27 آقاى محمد عندلیب به شــماره 
شناسنامه 1615 کدملى 1287938108 صادره از اصفهان فرزند ناصر نسبت به 14 و یک هفتم سهم مشاع از 72 
سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 212/81 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3422- اصلى واقع در 

بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139660302023001500 مورخ 1396/12/27 آقاى مهدى عندلیب به شــماره 
شناسنامه 41672 کدملى 1282343386 صادره از اصفهان فرزند ناصر نسبت به 14 و یک هفتم سهم مشاع از 72 
سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 212/81 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3422- اصلى واقع در 

بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 3- برابر رأى شماره 139660302023001502 مورخ 1396/12/27 آقاى ناصر عندلیب به شماره شناسنامه 
94 کدملى 1286336708 صادره از اصفهان فرزند محمود نســبت به 43 و پنج هفتم ســهم مشاع از 72 سهم 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 212/81 مترمربع مفروزى از پال ك شماره 3422- اصلى واقع در بخش 
2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/01/18 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1397/02/02 م الف: 40065 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/ 1/100
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابــر رأى شــماره 139660302023001488 مورخ 1396/12/27 آقاى حیدر بهادرى به شــماره 
شناسنامه 395 کدملى 6219394941 صادره از فریدن فرزند امیر آقا بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
19/10 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5715- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى 
اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/01/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/02 م الف: 4 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /101 /1
بند الف آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیات هاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى بخش 16 ثبت اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى که شخص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضایى تقدیم نمایند. آراء صادره از هیات: 
1- راى شــماره 0442 مورخ 96/09/07 آقاى مالکیت اقاى محمد ابدالى به شناســنامه شــماره 32 کدملى 
5110291969 صادره شاهین شــهر فرزند حسن بصورت، ششدانگ یکباب ســاختمان تجارى و خدماتى، به 
مساحت 95/57 مترمربع پالك شماره 301 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان 
اصفهان تأئید که در ازاء خریدارى مشــاع به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباس ابدالى حاجى آبادى 

محرز گردیده است.
2- راى شــماره 0440 مورخ 96/09/04 آقاى مالکیت آقاى محمد ابدالى به شناســنامه شــماره 32 کدملى 
5110291969 صادره اصفهان فرزند حسن بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 21/58 مترمربع پالك 
شماره 301 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان تأئید که در ازاء خریدارى 

مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمود ابدالى حاجى آبادى محرز گردیده است. 
3- راى شــماره 0552 مورخه 95/10/13 آقاى محمد زهیرى به شناســنامه شــماره 5100223766 کدملى 
5100223766 صادره اصفهان فرزند رضا بصورت یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه، ششدانگ به مساحت 
93/20 مترمربع پالك شماره 301 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان که 
در ازاء خریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن ابدالى حاجى آبادى محرز گردیده است. 
4- راى شماره 0441 مورخ 96/09/04 آقاى محمدحسن رضایى حاجى آبادى به شناسنامه شماره 2574 کدملى 
1285104129 صادره اصفهان فرزند حیدر بصورت ششدانگ یکباب خانه، به مساحت 195/60 مترمربع پالك 
شماره 301 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شــاهین شهر استان اصفهان که در ازاء خریدارى 

مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدحسن ابدالى محمودآبادى محرز گردیده است. 
5- راى شماره 0439 مورخه 96/09/04 خانم پروا روفى گر حقیقت به شناسنامه شماره 889 کدملى 1289465037 
صادره اصفهان فرزند على اصغر بصورت ششدانگ یکباب خانه، ششدانگ به مساحت 94/70 مترمربع پالك شماره 
301 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان که در ازاء خریدارى مشاعى 
به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین قمى حاجى آبادى محرز گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 

97/1/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/2/2
بند ب هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى

6- برابر راى شماره 241- 04/06/96 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــاهین شــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى 

آقاى رمضان یوسفیان جزى فرزند نادعلى بشماره شناســنامه 7708 صادره از شاهین شهر و کدملى به شماره 
5110086664 در یک باب خانه به مســاحت 65 مترمربع پالك 1794 فرعى از 437 اصلى واقع در بخش 16 
خریدارى از مالک رسمى مشاعى اولیه، مفروز گردیده اســت. که آگهى آن در دو نوبت و در مورخه 14/09/96 و 
29/09/96 منتشر که در متن آگهى سهوا پالك اصلى به شماره 437 اصلى اشتباها 301 اصلى قید گردیده است که 
بدین وسیله اصالح و مجددا در یک نوبت منتشر مى گردد لذا از تاریخ انتشار آگهى در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت یکماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. و گواهى طرح دعوى را 
به این اداره ارسال نمایند، بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/1/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/2/2 م الف: 2882 ناصر 

صیادى صومعه- رئیس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /12/725
ابالغ راى

کالسه پرونده: 961003 شماره دادنامه: 9709976793700038-  97/1/15 مرجع رسیدگى: شعبه هفتم شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: بهرام نوروزى فرزند علیرضا به نشانى اصفهان، چهارباغ عباسى، نبش سیدعلیخان 
مجتمع میهن طبقه دوم با وکالت داود نیک نام خواندگان: 1- حجت ا... نبى فودانى فرزند کریم به نشانى خمینى 
شهر، درچه، فودان، کوى کانال آب سوپر تک نبى کدپستى: 8431817145، 2- رحیم خسروى فرزند شاه قلى به 
نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست بهرام نوروزى فرزند علیرضا با وکالت داود نیک 
نام به طرفیت 1- حجت ا... نبى فودانى فرزند کریم 2- رحیم خسروى فرزند شاه قلى به خواسته مطالبه مبلغ سى 
میلیون ریال وجه یک فقره چک به شــماره 616827- 96/5/20 – 30/000/000 ریال عهده بانک کشاورزى 
شعبه درچه به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت 
وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مورخه 96/12/21 و دفاعیات 
غیرمؤثر خوانده ردیف اول در جلسه رسیدگى شورا و نظر به اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده چک حکایت از 
مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وى دارد و نظر به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلى که حکایت از پرداخت 
وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتى اعضاى شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/12/21 و 
با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و مستندا به ماده 9 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 310، 311، 
313 از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجتمع تشخیص  مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ سى میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
چک 96/5/20 تا زمان اجراى حکم بر اساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت یک میلیون و پانصد 
و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره نسبت به خوانده ردیف اول 
حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و نسبت 
به خوانده ردیف دوم غیابى بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در شعبه و بیست روز پس از آن 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 852 شعبه هفتم شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /1/520
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970351101966 شماره پرونده: 9609980351100467 شماره بایگانى شعبه: 960525 
خواهان: آقاى محمدرضا فهامى فرزند اصغر با وکالت خانم آناهیتا جلیلى ســه بردان فرزند خدادوست به نشانى 
استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، شاهین شهر، خ عطار بین فرعى یک و دو شرقى، ساختمان هلیا 
واحد سوم طبقه دوم کدپستى 8313653354 خوانده: آقاى محمد راشدى نیک فرزند محمد ولى به نشانى مجهول 
المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه وجه چک راى دادگاه: 
در خصوص دعوى آقاى محمدرضا فهامى فرزند اصغر با وکالت خانم آناهیتا جلیلى سه برادران به طرفیت آقاى 
محمد راشدى نیک فرزند محمد ولى به خواسته مطالبه مبلغ 250/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
35- 026113- 1630 مورخ 94/8/10 عهده بانک ملت شعبه مجتمع خلیج فارس شیراز و مطالبه خسارات دادرسى 
و تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و وجود اصل 
چک و گواهینامه عدم پرداخت آن در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن و استحقاق دارنده آن در 
مطالبه وجه سند داشته و نظر به عدم حضور بالوجه خوانده با وصف ابالغ قانونى و رعایت انتظار کافى و مصون 
ماندن دعوى خواهان و مســتندات وى از هر گونه ایراد و اعتراض موجه و مؤثرى، دعوى خواهان را وارد و ثابت 
تشخیص داده لذا به استناد مواد 249 و 309 و 313 قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
اصالح موادى از قانون چک مصوب سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198 و 502 و 515 و 519 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى مصوب سال 1379 حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 6/880/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
پرداخت مبلغ 238/000 ریال بابت هزینه اوراق و دفتر خدمات قضایى و پرداخت مبلغ 7/200/000 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول آن براساس 
شاخص نرخ تورم کاال از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران اعالم گردیده در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى بوده و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه بوده و  پس از 
انقضاى مهلت واخواهى، ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان مى باشد. م الف: 

867 جعفر زاده رئیس شعبه یازدهم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /1/521
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9710113640200076 شــماره پرونده: 9409983640201122 شماره بایگانى شعبه: 941168 
آقایان 1- رضا لکهائى ریزى فرزند محمد 2- اصغر باقرى ریزى فرزند تقى 3- حسین سلیمیان ریزى فرزند رضا 
4- تقى باقرى ریزى فرزند رضا 5- ابوالقاسم کریمیان ریزى فرزند حسین 6- رجبعلى ضیایى ریزى بدینوسیله 
نظر به مجهول المکان بودن شما باستناد ماده 73 ق آ د م بدینوسیله به شما ابالغ مى گردد دعوى آقاى عباسعلى 
هدایت کلیشادى به طرفیت شما مبنى بر الزام به انتقال ســند و دعواى قاسم مظاهرى فرزند حسین و قربانعلى 
مظاهرى فرزند حسین مبنى بر دادخواست تقابل به کالسه 941168 و 950624 بایگانى در این دادگاه ثبت و جهت 
رسیدگى مورخ 1397/04/06  ساعت 8:30 وقت رسیدگى تعیین گردیده است. مراتب به شما ابالغ تا جهت اطالع 
از مفاد دادخواست در این دفتر حاضر و ضمن اعالم آدرس دقیق محل سکونت خود از موضوع مطلع و در موعد مقرر 

جهت رسیدگى حاضر شوید. م الف: 124 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /1/522
اخطار اجرایى

شماره: 294/96- 1397/1/28 به موجب راى شماره 685 تاریخ 96/8/29 حوزه شعبه ششم حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه حسن پورریاحى فرزند رضا شغل بازخرید به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و دوازده میلیون و هشتصد و سى هزار ریال نفقه خواهان از 
تاریخ 94/4/1 لغایت 96/5/1 تقدیم دادخواست بابت اصل  خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال 

بابت هزینه کارشناسى و پرداخت مبلغ نهصد و سى و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان 
به لحاظ غیابى بودن راى صادره اجراى حکم توســط دایره اجرا منوط به معرفى ضامن معتبر از سوى محکوم له 
نرگس محمدى فرزند محمد شغل: خانه دار نشانى: فوالدشهر محله A -4 سپاهان 3 فرعى 6 پالك 71 مى باشد. 
ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 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 استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 116 شعبه ششم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /1/523
ابالغ

شماره دادنامه: 9609973640201631 شماره پرونده: 9609983640200805 شماره بایگانى شعبه: 960824 
خواهان: آقاى محمدباقر دوستى خواه فرزند محمدزمان به نشانى استان اصفهان استان اصفهان شهرستان لنجان 
شهر فوالدشهر خیابان شهید مطهرى خیابان فرعى وصال جنوبى 2 کوچه شش الف پالك 584/1 خوانده: خانم 
فاطمه دهدارى فرزند آقاجان به نشانى خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى محمدباقر 
دوستى خواه فرزند محمدزمان به طرفیت خانم فاطمه دهدارى فرزند آقاجان به خواسته صدور حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 3624000000 ریال بابت وجه دو فقره چک به شماره هاى 1) 672700، 2) 672699، 1) 
95/6/20 به مبلغ 624000000 ریال، 2) 96/7/5 به مبلغ 3000000000 ریال عهده بانک کشاورزى به انضمام 
خسارات ناشى از تاخیر تادیه با عنایت به متن دادخواست و مدارك تقدیمى خصوصا گواهى عدم پرداخت صادره از 
بانک محال علیه که حکایت از استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور 
در ید مدعى داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نظر به اینکه 
خوانده با وصف ابالغ قانونى دعوتنامه که از طریق نشر آگهى صورت گرفته در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و 
دفاعى در قبال خواهان معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود ارائه و اقامه ننموده است لذا دادگاه دعوى خواهان 
را محمول بر صحت و ثابت دانسته و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور  مدنى و مواد 310 و 312 و 313 از قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 
قانون اصالح موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیارد و ششصد و بیست 
و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات ناشى از تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت زمان 
پرداخت براساس شاخص ساالنه تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران و پرداخت مبلغ یکصد 
و بیست و چهار میلیون و نهصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ به خوانده قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 
بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 111 کافى رئیس شعبه 

دوم دادگاه عمومى حقوقى لنجان /1/524
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9710113640200060 شــماره پرونده: 9609983640201021 شماره بایگانى شعبه: 961046 
جناب آقایان و خانم ها 1- محمدعلى رمضانى فرزند خدامراد 2- بهنام رمضانى فرزند خدامراد 3- هاشم دهقانى 
(سامانى) 4- مهناز رمضانى فرزند خدامراد 5- توران رمضانى فرزند خدامراد 6- سهیال رمضانى فرزند خدامراد 
7- آیدا دهقانى 8- آتوسا دهقانى بدینوسیله نظر به مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به شما ابالغ مى گردد دعوى آقاى عباس طغیانى فرزند قربانعلى به طرفیت شما مبنى بر اعالم بطالن بیع و 
الزام به استرداد و مازاد ثمن به مبلغ 50000000 ریال و الزام به استرداد الشه چک به کالسه بایگانى 961046ح2 
در این دادگاه ثبت و جهت مورخ  1397/03/13 ساعت 8:30 صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده است مراتب به شما 
ابالغ تا جهت اطالع از مفاد دادخواست در این دفتر حاضر و ضمن اعالم آدرس دقیق محل سکونت خود و تحویل 
نسخه ثانى دادخواست و ضمایم از موضوع مطلع و در موعد مقرر جهت رسیدگى حاضر شوید. م الف: 110 شعبه دوم 

دادگاه عمومى (حقوقى) لنجان (زرین شهر) /1/525
احضار متهم 

شماره نامه: 9710113642300073 شــماره پرونده: 9609983641700694 شماره بایگانى شعبه: 961579 
احضار متهم محمد سارى به این وسیله به جنابعالى ابالغ مى گردد آقاى مهران قربانى حسین آبادى فرزند بهروز 
و نسرین نیسى حویزه فرزند محمود و مهدیه نیسى خویزه فرزند محمود شکایتى علیه شما دایر بر ایراد ضرب و 
جرح عمدى مطرح نموده که پس از ارجاع در شــعبه پنجم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب لنجان به کالسه 
961579 ثبت و تحت رسیدگى است بنا به اعالم و درخواست شاکى به لحاظ مجهول المکان بودن شما با استناد 
ماده 174 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید
 کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به اتهام و دفاع ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه 
حاضر شوید ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت به طور کامل مطلع شده در صورت عدم حضور به 
موقع  اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 105 شــعبه پنجم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

لنجان (زرین شهر) /1/526
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى مظاهر اشراقى  دادخواستى به مبلغ 45/000/000 ریال 
به طرفیت آقاى کیامرز موسوى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 710/96 در شعبه چهارم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر 
شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 97/3/19 ساعت 8/30 در جلسه شورا حاضر 
و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیراینصورت وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 103 شعبه چهارم حقوقى شوراى 

حل اختالف لنجان (مجتمع شماره یک) /1/527
حصر وراثت

مهدى جاللى ورنامخواستى داراى شناسنامه شماره 1160186154 به شرح دادخواست به کالسه 21/97 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رسول جاللى ورنامخواستى بشناسنامه 
13 در تاریخ 1396/04/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
على جاللى ورنامخواستى فرزند رسول ش.ش 4588 ت.ت 1353 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- هادى جاللى 
ورنامخواستى فرزند رسول ش.ش 2271 ت.ت 1362 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- حمید جاللى ورنامخواستى 
فرزند رسول ش.ش 62 ت.ت 1359 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- مجید جاللى ورنامخواستى فرزند رسول 
ش.ش 5284 ت.ت 1361 صادره از لنجان (پسر متوفى) 5- مهدى جاللى ورنامخواستى فرزند رسول ش.ش 
1160186154 ت.ت 1370 صادره از لنجان (پسر متوفى) 6- مریم جاللى ورنامخواستى فرزند رسول ش.ش 61 
ت.ت 1351 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- صدیقه جاللى ورنامخواستى فرزند رسول ش.ش 203 ت.ت 1349 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- خدیجه جاللى ورنامخواستى فرزند رسول ش.ش 1413 ت.ت 1366 صادره 

از لنجان (دختر متوفى) 9- زهرا جاللى ورنامخواســتى فرزند رسول ش.ش 1412 ت.ت 1366 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبو ر را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 101 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /1/528
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139604002129000332/1 شــماره بایگانــى پرونــده : 9600398 شــماره ابالغیــه: 
139705102129000097 ابالغ اجرائیه به محمد معینى ریزى احد مدیونین پرونده اجرائى کالسه 9600398 
بدین وسیله به محمد معینى ریزى، نام پدر: حسن، شماره شناسنامه: 158، شماره/ شناسه ملى: 1170437265، 
متولد: 1331/01/10، به نشانى: زرین شهر- خ شهید بهشتى- کدپستى 8471755656 ابالغ مى شود که بانک 
کشاورزى زرین شهر به استناد اجرائیه سند رهنى شــماره 67101 دفتر اسناد رسمى شماره 37 زرین شهر جهت 
وصول مبلغ 891/321/053 (هشتصد و نود و یک میلیون و سیصد و بیست و یک هزار و پنجاه و سه) ریال بابت 
اصل طلب و ســود و خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/07/11 و از این تاریخ تا روز تسویه بدهى روزانه مبلغ 
155/000 (صد و پنجاه و پنج هزار) ریال بانضمام حق الوکاله طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به کالسه 9600398 در این واحد تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1396/11/05 مامور، محل اقامت 
شما به شرح متن سند (آدرس فوق) شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد 
اسناد رسمى الزم االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند رهنى فوق با تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده فروخته و از حاصل 
فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتى استیفا خواهد شد. م الف: 130 محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى لنجان /1/529
حصر وراثت

محمد رمضانى چمگردانى داراى شناسنامه شماره 109 به شرح دادخواست به کالسه 25/97 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان داود رمضانى چمگردانى بشناسنامه 1160090017 در 
تاریخ 96/11/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد 
رمضانى چمگردانى فرزند رمضان ش.ش 109 ت.ت 1344 صادره از لنجان (پدر متوفى) 2- زهرا کرمى چمگردانى 
فرزند علیرضا ش.ش 84 ت.ت 1347 صادره از لنجان (مادر متوفى) 3- زهرا الوندى ســده فرزند حسن ش.ش 
1160253870 ت.ت 1371 صادره از لنجان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از  متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 129 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /1/530
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 710/96- 97/1/29 ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى جواد مومنى درخواستى به 
مبلغ پنجاه میلیون ریال به طرفیت آقاى سیدمهدى عقیلى و مهرداد سلیمیان که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 710/96 در شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن 
آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 
97/3/23 ساعت 4  عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود. م الف: 126 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /1/531
ابالغ 

شماره: 887-96/12/17 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: حسین حیدرى 
فرزند على به نشانى چمگردان، خ اباذر ك ولى عصر بن بست درنا خواندگان: 1- رضاقلى مطلق فرزند احمد به 
نشانى چمگردان محله گلستان ك دانش  2- خیبر جلیل پیران به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: 
شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقاى حسین حیدرى فرزند على به 
طرفیت 1- رضاقلى مطلق فرزند احمد 2- خیبر جلیل پیران مبنى بر انتقال سند قطعى و رسمى اتومبیل پراید مدل 
86 به پالك 332/81 س12 و با احتساب مطلق خسارات دادرسى و قانونى مقوم به یکصد و ده میلیون ریال، شورا 
با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به اینکه به موجب استعالم صورت گرفته مالکیت خودرو مذکور به نام خوانده 
ردیف دوم به ثبت رسیده است و همچنین مبایعه نامه مضبوط در پرونده و با توجه به اینکه خوانده ردیف دوم در 
جلسه رسیدگى حضور نیافته و الیحه اى از جانب ایشان واصل نگردیده است خواسته خواهان را محرز دانسته لذا 
مستنداً به مواد 198 و 502 و 519 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 
10 و 219 و 225 قانون مدنى حکم به الزام خوانده ردیف دوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند 
مالکیت خودرو مذکور به نام خواهان و پرداخت مبلغ 1/505/000 ریال بابت خسارات دادرسى در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه از شورا و سپس 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد و اما 
در خصوص خوانده ردیف اول با توجه به استعالم صورت گرفته از پلیس راهور در خصوص مالکیت خودرو مستندا 
به ماده 89 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى ناظر به بند 4 ماده 84 قانون 
فوق الذکر قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد. راى صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 113 یوسفى قاضى شعبه چهارم 

حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /1/532
مزایده اموال غیر منقول

شــماره :970232  - اجراى احکام شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
970232  اجرائى موضوع علیه رضا بیرانوند فرزند هرمز وله فرنازقلى زاده فرزند جان محمد در تاریخ دو شــنبه 
97/02/24 به منظور فروش یک باب آپارتمان داراى 62/18 مترمربع داراى انشعابهاى آب ، برق ، گاز ملکى آقاى 
محکوم علیه واقع در فوالدشــهر – ب1 ورودى 371- مجتمع مسکونى  طبقه 8 پ 58 که داراى سابقه ثبتى به 
شماره 582/7045 مى باشد و ملک مذکور مفروز مى باشد و متعلق حق غیر مى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح 
جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 350/000/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز 
قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده 
کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمناً کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى 
مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى 
به شماره 2171290288005  ایداع نموده باشند و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت 

ضبط خواهد شد. م/الف : 0051 مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان/ 2/101 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: بیش از 1700میلیون دالر کاال پارسال از استان 
اصفهان به خارج از کشور صادر شده است که این مقدار، 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل آن، بیش از 44 درصد 

افزایش را نشان مى دهد. 
اســرافیل احمدیــه همچنیــن از پرداخــت بیش از 
1730میلیــارد تومان به واحدهاى تولیدى مشــکلدار 
خبرداد و با اشاره به وجود 2900 واحد تولیدى مشکلدار 
در استان، گفت: 430 میلیارد تومان را ستاد رونق و بالغ 
بر 1300میلیارد تومان را نیز بانک ها به صورت مستقیم 

پرداخت کرده اند.
وى با اشــاره به اینکه با راه اندازى این واحدها، تثبیت 
35هزار شــغل صورت گرفته اســت، گفت: افزون بر 
1700 میلیارد تومان نیز بــه واحدهاى نیازمند پرداخت 

شده است. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
خاطر نشان کرد: استان اصفهان از نظر تعداد طرح هاى 
تولیدى با پیشرفت فیزیکى باالى 60 درصد، درکشور 
رتبه نخست را دارد و براى تکمیل آنها، افزون بر 15 هزار 

میلیارد ریال نیاز است. 
احمدیه افــزود: درصــورت تأمین منابــع اعتبارى و 
تســهیالتى و وارد کردن طرح هاى نیمه تمام موجود 
به چرخه تولید، ظرفیت ایجاد 30 هزار فرصت شــغلى 

مستقیم دراستان اصفهان ایجاد خواهد شد.

افزایش 44 درصدى صادرات 
از نصف جهـان

دومین نشست مدیریت شهرى دوره پنجم شــوراى اسالمى شهر سده لنجان 
برگزار شد. 

شهردار سده لنجان در این نشست گفت: رکود اقتصادى حاکم بر کشور کار را نه 
تنها براى شهردارى سده لنجان، که براى همه شهردارى ها سخت کرده است. 
با این حال با برنامه ریزى هایى که درمدیریت شهرى انجام مى شود و با توجه به 
سنجش پذیرى برنامه ها، با وجود مشکالت اقتصادى، سال جارى وضعیت بهترى 
را براى شهر تخمین مى زنیم. ناظم الرعایا اظهار کرد: یک فصل جدید در شهردارى 
سده لنجان آغاز شده است، تکریم و پاسخگویى نسبت به ارباب رجوع از اولویت 
کارى کارمندان شهردارى است، چرا که این مردم هستند که این پست و جایگاه 

را به ما داده اند و شایسته بهترین برخورد هستند.

شهردار سده لنجان:
 وضعیت بهترى را براى سده لنجان 

تخمین مى زنیم 

رئیس مرکز آموزش فنى و حرفه اى شهرسـتان آران و بیدگل گفت: 1700نفر در 
مجموع سال 1396 از آموزش هاى فنى و مهارتى در رشته هاى گوناگون مرکزهاى 

دولتى این شهرستان بهره مند شدند.
حبیـب ا... پورابراهیمى گفت: 233 هزار نفر سـاعت سـال گذشـته آموزش هاى 
فنى و حرفه اى در شهرستان آران و بیدگل ارائه شد که 119 هزار و 332 نفر ساعت 

در شعبه هاى ثابت و 79 هزار و 815 نفر ساعت در شعبه هاى سیار شهرى بود. 

1700 نفر در آران آموزش هاى فنى دیدند
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40 جانباز دستگاه هاى 
اجرایى اصفهان تجلیل شدند

آییـن تجلیـل از 40 جانباز دفـاع مقدس شـاغل در 
دسـتگاه هاى اجرایى اسـتان اصفهان دیروز برگزار 

شد.
مشـاور اسـتاندار اصفهـان درمراسـم تجلیـل از 
کارکنـان جانباز این اسـتان گفـت: سیسـتم ادارى 
مـا نیازمنـد ترویج بیشـتر فرهنـگ ایثار و شـهادت

است.
حسـین سیسـتانى با بیان اینکـه جانبـازان انقالب 
اسـالمى بهترین مروجـان فرهنگ ایثار و شـهادت 
در جامعـه هسـتند، افـزود: فرهنگ ایثار و شـهادت 
بایـد هـر روز بیـش از پیـش در جامعـه رواج پیـدا

 کند.

برگزارى مسابقات 
محاسبات ذهنى با چرتکه 

دومین دوره مسـابقات اسـتانى محاسـبات ذهنى با 
چرتکه با حضور 170 دختر و پسـر نونهال و نوجوان 

در اصفهان برگزار شد.
در این مسـابقات که در دو رده سنى نونهاالن پنج تا 
هفت سال و نوجوانان هشت تا 12 سـال در اردوگاه 
شـهید بهشـتى اصفهان برگزار شـد، 170 نونهال و 

نوجوان پسر و دختر با یکدیگر به رقابت پرداختند. 
ایـن مسـابقات در چهـار سـطح برگـزار شـد کـه 
سـه نفر برتر هر سـطح بـه مسـابقات کشـورى راه 

یافتند.  

خبر

14 نیروگاه مقیاس کوچک بــه ظرفیت 125مگاوات در 
حوزه تحت مدیریت شرکت برق منطقه اى اصفهان در 

سال جارى به بهره بردارى مى رسد.
محمدحســین روحانى، معاون برنامه ریزى و تحقیقات 
شــرکت برق منطقه اى اصفهان در این بــاره گفت: بر 
اساس دستور العمل توســعه مولدهاي مقیاس کوچک، 
عمًال احداث این نیروگاه ها از سال 1388 در دستور کار 

شرکت قرارگرفت.
وى افــزود:  از آن زمان تاکنون، بیــش از 100 مگاوات 
ظرفیت این نیروگاه ها به بهره برداري رســیده است و 
در سال جاري نیز با توجه به رشد فزاینده مصرف برق و 

محدودیت در احداث ایستگاه ها و خطوط جدید با سرعت 
بیشتري ادامه می یابد. روحانى گفت: در حال حاضر 18 
نیروگاه در نقاط مختلف استان مشغول به کار است و 14 
نیروگاه جدید در سال جاري به بهره برداري خواهند رسید.
وى مزایاي نیروگاه هاى  مقیاس کوچک را، افزایش 10 
درصدي راندمان این نیروگاه ها نسبت به نیروگاه هاي 
بخار و نیروگاه هاي گازي موجود، کاهش تلفات مربوط به 
انتقال توان از نیروگاه هاي بزرگ تا محل مصرف، افزایش 
ظرفیت ایستگاه ها و خطوط موجود براى استفاده براي 
افزایش مصرف در پیک بار و ایجاد اشتغال و کار آفرینی در 

بخش خصوصی عنوان کرد.

رئیس انجمــن هنرهاى نمایشــى اســتان اصفهان 
گفــت: همزمان بــا برنامــه  سراسرى«اردیبهشــت 
تئاتــر» از هنرمنــدان حــوزه هنرهاى نمایشــى در 
ســطح شهرســتان هاى اســتان اصفهــان تجلیل 

مى شود.
هوشنگ جمشیدیان با اشــاره به برگزارى ویژه برنامه 
اردیبهشــت تئاتر در اصفهان اظهار کرد: در اسفندماه 
سال گذشــته و همزمان با روز جهانى تئاتر ویژه برنامه 
تجلیل از هنرمندان و پیشکسوتان حوزه تئاتر در اصفهان 

برگزار شد.
وى تصریح کرد: اردیبهشــت تئاتر در استان با تجلیل 

از هنرمنــدان حــوزه هنرهاى نمایشــى در ســطح 
شهرستان هاى استان همانند ســمیرم، خمینى شهر و 

نجف آباد برگزار مى شود.
رئیس انجمن هنرهاى نمایشــى اســتان اصفهان با 
اشــاره بــه برنامه هــاى این انجمــن همزمــان با 
هفتــه اصفهــان گفت: بــا همــکارى تــاالر هنر، 
دیــدار بــا هنرمنــدان تئاتــر در این هفتــه صورت

 مى گیرد.
وى افزود: همچنین 11 نمایش خیابانى و ســه نمایش 
صحنه اى در این ایام در محوطه هاى تاریخى شــهر و 

مجتمع فرشچیان اجرا مى شود.

برگزارى«اردیبهشت تئاتر» در 
شهرستان هاى استان

14 نیروگاه مقیاس کوچک به 
بهره بردارى مى رسد

مزایده
در پرونده کالسه 1562/96 ش اجرایى و به موجب دادنامه ... صادره از شعبه .... عمومى نجف آباد محکوم علیه اجراى 
حسین شاطرى فرزند عباسعلى محکوم است به پرداخت ... ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق 
محکوم له و مبلغ ... ریال  و نمه عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف 
آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب کارشناس آقاى محمدعلى معین به شرح ذیل 
ارزیابى گردیده است: احترامًا: عطف به نامه به پرونده کالسه 96/1562 دعوى خانم آرزو آلبو خزایر زاده بطرفیت 
آقاى حسین شاطرى با راهنماى و در معیت مامور کالنترى از یکباب منزل مسکونى واقع در ویالشهر خیابان ویالى 
جنوبى- بن بست جنب پارك دانشجو پالك 6 طبق کروکى زیر بازدید بعمل آمد. عرصه منزل مذکور 420 مترمربع 
و اعیانى آن در طبقه با زیربناى 172/5 مترمربع با سقف آهن و آجر، نماى داخلى گچ، کف موزاییک، دربهاى داخلى 
چوبى، دربهاى نماى خارجى فلزى، گرمایشى گاز، سرمایشى کولر آبى اجرا شده است. باتوجه به موارد فوق ارزش 
شش دانگ منزل مذکور با 28 مترمربع زیرزمین و انشعاب آب و برق و گاز . حیاط سازى به مبلغ 2717000000 ریال 
برآورد میگردد به نظریه کارشناس محمدعلى معین و تاریخ مزایده در 97/02/21 ساعت 11 صبح مى باشد. 319/م 

الف رضایى- قاضى اجراى احکام شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/102
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى نساج دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده محمدرضا عزیزى به شوراى حل 
اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 69/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 97/3/9 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 301/ م الف شعبه 11 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/2/103
ابالغ

 کالسه پرونده: 446/96 شــماره دادنامه: 33-97/1/22  تاریخ رسیدگى: 96/12/12 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 
چهارم حقوقى شوراهاى حل اختالف تیران، خواهان: مجید مختارى فرزند حبیب اله به نشانى اصفهان – تیران و 
کرون- رضوانشهر- گلزار شهدا خ شهید ابراهیم مطلبى، باوکالت: جعفر چرغان فرزند عبدالرزاق به نشانى: نجف 
آباد- خ امام چهارراه شهردارى جنب بانک ملى مرکزى مجتمع نخل ط 2 واحد 2، خوانده: مهدى عینى فرزند عین 
اله به نشانى سمنان- مهدى شهر- طالب آباد- خ کشاورز روبروى کارواش- نماى ساختمان سنگ سفید عسگران، 
خواسته: مطالبه وجه چک دو فقره به میزان 100/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسى و قانونى و تاخیر 
تادیه. گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص 
دادخواست مجید مختارى فرزند حبیب اله باوکالت جعفر چرغان به طرفیت مهدى عینى فرزند عین اله به خواسته 
مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه 2 فقره چک به شــمارهاى 764074 به تاریخ 1396/5/26 و 764075 به 
تاریخ 96/4/25 عهده بانک ملى شعبه مهدى شهر به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله 
وکیل با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه هاى عدم پرداخت وجه چک ها از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به 
اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مورخه 96/12/12 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى شورا و نظر به اینکه 
اصل سند تجارى در ید دارنده چک ها حکایت از مدیونت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وى دارد و نظر به اینکه 
از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک ها نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتى اعضا 
شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/12/12 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به مواد 198 
و 519 و 522 از قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 100/000/000 ربال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ها تا زمان اجراى حکم براساس شاخص اعالمى 
از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 2/410/000 بابت هزینه دادرسى و تمبر الصاقى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
گردد. راى صادره غیابى ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام واخواهى ظرف 
20 روز قابل اعتراض در محاکم عمومى حقوقى تیران مى باشد. 309/م الف- قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى 

حل اختالف تیران/2/104
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونــده: 139604002133000250/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9600363 شــماره آگهى ابالغیه: 
139703802133000004- بدین وسیله به آقاى مسعود حکیمى هشتچین فرزند احمد مقیم: فوالدشهر محله آ4 
فرعى 9 پ 251  که برابر گواهى مأمور مربوط ابالغ واقعى اجرائیه در آدرس اعالمى بستانکار (اصفهان خیابان خاقانى 
بن بست ماه منزل آقاى احمد حکیمى کد پ 8175838791) به شما امکانپذیر نگردیده ابالغ مى گردد که خانم 
مرضیه حسنوند فرزند على جعفر به استناد سند ازدواج شماره 2788 مورخ 82/7/25 تنظیمى در دفتر ازدواج شماره 
156 نجف آباد جهت وصول تعداد پانصد عدد سکه تمام بهار آزادى درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است 
که اجرائیه به کالسه 9600363 در واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى 
مفاد اسناد رسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در این روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد به مدت ده روز فرصت 
دارید نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت ضمن تعلق جریمه حقوق دولتى عملیات 
اجرایى علیه شما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. 315/م الف- فاتحى 

مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/2/105
 ابالغ

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 955/96 دادنامه 1363-96/12/9 مرجع رسیدگى شعبه 
هشتم خواهان: حسین محمدى نشانى: نجف آباد- خ رسالت جنوبى- ك قدوس شرقى- پ36، خوانده: 1. سعید 
فخارى اسفریزى 2. بتول کدخدائى نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 5349 
جمعا به مبلغ 200/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى حسین محمدى به طرفیت . سعید فخارى اسفریزى 2. بتول کدخدائى به 
خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به 
میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال به عنوان هزینه هاى 

دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
96/4/31 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 325/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه 2/106/8
 اخطار اجرایى

شماره 803/96 به موجب راى شماره 1022 تاریخ 96/9/28 حوزه نجف آباد شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ها: 1.نوراله طاهرى2 .ثانى زرین کاله به نشانى هر دو مجهول المکان، 
محکوم علیه ها محکوم هستند به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 108/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/940/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید (25/000/000 ریال 306023-96/03/25) و (19/000/000 ریال 96/04/20-306042) 
و (15/000/000 ریال 306035-96/04/28) و (19/000/000 ریال 306043-96/05/20) و (15/000/000 ریال 
306034-96/05/26) و (15/000/000 ریال 306036-96/06/26) لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه 
ها اجرایى محکوم به پرداخت 1 اصل خواسته به عنوان نیم عشر دولتى در حق دولت مى باشند. محکوم له: ابوالفتح 
عیدى وندى نشانى: نجف آباد خ شریعتى خ شــهید احمدى پ 121، وکیل خواهان: اسماعیل عیدى وندى، ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 329/م الف-شعبه نجف آباد شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/108
 اخطار اجرایى

شماره 1097/96 به موجب راى شماره 1248 تاریخ 96/12/12 حوزه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها 1. کریم دارابى فرزند ســعید 2. سید مجتبى موسوى فرزند ابراهیم به 
نشانى هر دو مجهول المکان محکوم هستند به خوانده ردیف اول محکوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و 
انتقال سند خودرو به ش انتظامى 24 ایران 676 ط 26 و خوانده ردیف دوم محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال 
بابت هزینه دادرسى و پرداخت نیم عشر حق االجرایى و پرداخت مبلغ هفتصد هزار ریال بابت نشر آگهى، محکوم 
له: محمود قربانى فرزند محمدعلى به نشانى: کهریزسنگ خ شهید هاشمى ك احسان بن بست دقت پ 83 کد پ 
8586154455، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 339/م الف-شعبه هفتم 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/109
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى خاکى نجف آبادى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خواندگان 1. سید حمید 
تیرکانى 2. سید عزت ا.. تیرکانى به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 56/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/3/5 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

338/ م الف شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/110
 مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده 960489 نیابت از شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان محکوم علیه شرکت گیتى پسند با مدیریت 
مصطفى وعیدى و علیرضا جنتى به پرداخت مبلغ 215/000/000 ریال که به احتساب آخرین شاخص (بهمن /96) 
محکوم علیه محکوم به پرداخت 236/800/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ 11/686/250 
ریال هزینه االجرا در حق محکوم له گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم 
علیهم که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 18/200 
متر لوله 16 میلیمتر پنج الیه (PEX-AL-PEX) جمعا به ارزش 260/023/400 ریال. کارشناسى به محکوم 
علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان 
برگزارى مزایده: 97/02/19 ساعت 8 الى 9 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر 
محل بازدید از اموال توقیفى: شرکت گیتى پسند مزا یده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را 
پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده مى بایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به حساب سپرده 
واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد 
اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند 
مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از داده شود و در 
روز انجام  مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل تا در مزایده 

شرکت داده شوند. م الف: 109 شعبه چهارم حقوقى دادگسترى شاهین شهر /1/502
ابالغ 

شماره پرونده: 718/96 ش10ح شماره دادنامه: 10- 97/1/18 تاریخ رسیدگى: 1396/12/2 مرجع رسیدگى: شعبه 
دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر خواهان: آقاى مهدى زندیان فرزند رجبعلى با وکالت خانم وجیهه 
نریمانى فرزند على اکبر به نشانى شاهین شهر خ نظامى فرعى 5 شرقى ساختمان ونک واحد یک خواندگان: 1- آقاى 
خالدمنیعات فرزند عبدالنبى به نشانى شاهین شهر مسکن مهر فرعى 2 بهمن شمالى بلوك 314 واحد 43- 2- آقاى 
على جهانگیرى فرزند مهراب به نشانى شاهین شهر خ مخابرات فرعى 6 غربى پ 106- 3 آقاى پیام تخت فیروز 
فرزند محمدرضا 4- آقاى على اکبر روستان فرزند عبدالحسین هر دو به نشانى مجهول المکان. خواسته: تقاضاى 
محکومیت خواندگان مبنى بر تنظیم و انتقال سند رسمى یک دستگاه خودروسوارى پراید به شماره انتظامى 69د372 
ایران 43 مقوم به 3/100/000 ریال به انضمام مطالبه مطلق خسارات دادرسى. گردشکار: خواهان دادخواستى به 
خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات 
قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاکنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل 
نظر ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان 
آقاى مهدى زندیان فرزند رجبعلى با وکالت خانم وجیهه نریمانــى فرزند على اکبر به طرفیت خواندگان: 1- آقاى 
خالدمنعیات فرزند عبدالنبى 2- آقاى على جهانگیرى فرزند مهراب 3- آقــاى پیام تخت فیروز فرزند محمدرضا 
4- آقاى على اکبر روستان فرزند عبدالحسین به خواسته تقاضاى محکومیت خواندگان مبنى بر تنظیم و انتقال سند 

رسمى یک دستگاه خودروسوارى پراید به شماره انتظامى 69د372 ایران 43 مقوم به 3/100/000 ریال به انضمام 
مطالبه مطلق خسارات دادرسى شورا با بررسى اوراق پرونده مالحظه مدرکیه پیوست (قولنامه) که حاکى از وقوع 
بیع فى مابین 1- آقاى خالدمنیعات و آقاى مهدى زندیان 2- آقاى پیام تخت فیروز و انتقال خودرو فوق االشاره به 
خواهان است و پاسخ استعالم اداره راهور به شماره 1452/13/12/2098 به تاریخ 96/12/6 که سند مالکیت مورد 
معامله را به نام خوانده ردیف چهارم اعالم نموده است و خواندگان ردیف اول و دوم در جلسه حاضر و خواندگان ردیف 
دوم و سوم در جلسه شورا حاضر نشده و دفاعیاتى به عمل نیاورده اند لذا شورا دعوى خواهان را محمول بر صحت 
دانسته و به استناد به مواد 220- 362 قانون مدنى خواندگان را محکوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى جهت 
فراهم نمودن مقدمات و انتقال سند رسمى یک دستگاه خودرو سوارى پراید به شماره انتظامى 69د372 ایران 43 و 
مبلغ 365/000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به نام خواهان را صادر و اعالم مى دارد راى صادره 
نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم حضورى ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم حقوقى 
شاهین شهر مى باشد و راى صادره نسبت به خواندگان ردیف سوم و چهارم غیابى ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم حقوقى شاهین شهر مى باشد. م 

الف: 41 رضوانى قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /503 /1
اجراییه

شــماره اجراییه: 9710423759200009 شــماره پرونده: 9609983759200648 شــماره بایگانى شــعبه: 
960666 تاریخ تنظیم: 97/1/21 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه مربوطه 
9609973759201355 محکوم علیهم 1- على حقى فرزند نریمان به نشــانى استان همدان، شهرستان مالیر، 
شهر مالیر، دریاچه کوثر، کوثر 8، واحد 2، 2- عباداله رضائى به نشانى مجهول المکان محکوم اند به نحو تضامنى به 
پرداخت مبلغ دویست و سى و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت شش میلیون و دویست 
و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم قابل 
محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران در حق محکوم 
له محمدهادى مرادى فرزند رحیم به نشانى استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، شهر شاهین شهر، عطار 
ف 8 شرقى، مجتمع ولى عصر واحد 24 محکوم و اعالم مى گردد، ضمنا هزینه نیم عشر دولتى بر عهده محکوم علیهم 
مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک 
ه ا و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و 
اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال 
به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون 

نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 80 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /1/504
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى قباد على عبادى آقاى چیمن نوایى دادخواستى به خواسته مطالبه یک فقره چک 
به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 443/96 ش4ح ثبت و براى روز شنبه مورخ 
97/3/5 ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به 
دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالن تشار 
درج و به شما ابالغ مى گردد و جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شوراى 
حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام 

خواهد شد. م الف: 98 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /1/505
حصر وراثت

خانم شهربانو محمودى به شناسنامه شــماره 24 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شــماره پرونده 30/97 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان ابراهیم کارگر 
فرزند محمد به شناسنامه شــماره 174 در تاریخ 1396/11/27 درگذشته و ورثه وى در هنگامم درگذشت عبارتند 
از: 1- عباس کارگر فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 430 نسبت با متوفى فرزند پسر 2- حسین کارگر فرزند ابراهیم 
شماره شناسنا مه 146 نسبت با متوفى فرزند پسر 3- توران کارگر فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 762 نسبت با متوفى 
فرزند دختر 4- حسن کارگر فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 1323 نسبت با متوفى فرزند پسر 5- مژگان کارگر فرزند 
ابراهیم شماره شناسنامه 4860 نسبت با متوفى دختر 6- رضا کارگر فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 1512 نسبت با 
متوفى پسر 7- امید کارگر فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 9788 نسبت با متوفى فرزند پسر 8- شهربانو محمودى 
فرزند رجب شماره شناسنامه 24 نسبت با متوفى همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 76 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /1/506
ابالغ

شــماره پرونده: 559/96 ش 5 ح شــماره دادنامه: 791- 96/12/19 خواهان: آقاى ارسطو سپهرى قمشه فرزند: 
مسیح اله به نشانى: شــاهین شــهر خ نظامى فرعى 1 غربى پ 40 خوانده: آقاى جاسم کاورى فرد (جاسم محمد 
عزیزالزبیدى) فرزند: محمد به نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه چک گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در  وقت مقرر جلسه شورا، با توجه به 
محتویات پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگى اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست ارسطو سپهرى قمشه به طرفیت جاسم کاورى فرد (جاسم 
محمد عزیزالزبیدى) به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به عهده بانک صادرات به 
شماره 0891/742751- 96/7/10 و مطالبه مطلق هزینه هاى دادرسى و تأخیر تأدیه، نظر به اینکه نامبرده با وجود 
ابالغ نشر آگهى در جلسه مقرر حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده. شورا پس از 
بررسى پرونده و مستندات ارائه شده با توجه به اینکه در روى چک صاحب حساب جاسم محمد عزیزالزبیدى قید ولى 
گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه بنام جاسم کاورى فرد صادر گردیده است و تغییر نام صاحب حساب توسط 
بانک مهر شده، با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده، مستندا به مواد 
198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى 

به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
درخصوص خسارات دیرکرد، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/625/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک (96/7/10) لغایت زمان 
پرداخت براسا شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد 
شد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى (حقوقى) دادگسترى 
شاهین شهر مى باشد. م الف: 85 مجتبى رضوانى- قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر (مجتمع شماره یک) /1/507
مزایده اموال غیرمنقول

در پرونده 960695 اجرایى شعبه سوم درخصوص تقاضاى خانم آذر کرم زاده فرزند احمد به طرفیت آقاى صفرعلى 
زارع و خانم خاور گوجانى و صدور دستور فروش ملک مشاع از سوى دادگاه شعبه سوم دادگسترى شاهین شهر به 
شماره پالك ثبتى 301/56666 بخش 16 ثبت اصفهان و تقسیم بهاى آن میان شرکا به نسبت سهم ایشان که حسب 
استعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالك به شماره 103/963806/26 مورخ 96/10/11 پالك فوق در مالکیت 
رسمى خاور گوجانى و طبق نظریه کارشناسان دادگسترى ملک آپارتمان طبقه دوم واقع در شاهین شهر- خیابان 
عطار- نیم فرعى بین 9 و 10 شرقى- پالك 33 به استحضار مى رساند: این آپارتمان به شماره پالك ثبتى شماره 
301/56666 مفروز و مچزى شده از 25125 فرعى از اصلى و به مالکیت خانم ها خاور گوجانى به مالکیت 4/5 دانگ 
و خانم آذر کرم زاده به مالکیت 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ مى باشد. این آپارتمان با عرصه مشاعى و اعیانى به 
مساحت 139 مترمربع و تراس مسقف به مساحت 6/11 مترمربع در طبقه دوم ساختمان است. مشخصات آپارتمان: 
اسکلت بتنى، سقف تیرچه بلوك، کف سرامیک، دیوارها گچ و نقاشى، آشپزخانه کاشى و سرامیک با کابینت ام دى 
اف، داراى 3 اتاق خواب، سرویس بهداشتى و حمام کاشى و سرامیک داراى دربهاى داخلى چوبه با چهارچوب فلزى 
و پنجره ها فلزى هستند. سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور و سیستم سرمایش کولر آبى است. این ساختمان داراى 
انشعابات آب، برق و گاز است. نتیجه: با توجه به موارد فوق، تحقیقات محلى و در نظر گرفتن جمیع جهات کارشناسى 
ارزش این آپارتمان براســاس قیمت عادله روز مبلغ 2/250/000/000 ریال معادل دویست و بیست و پنج میلیون 
تومان برآورد و ارزیابى مى گردد. و نظریه ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت ملک در اجراى ماده 111 
قانون اجراى احکام مدنى بررسى شده که طبق گزارش مامور اعزامى به محل ملک در تصرف آقاى صفرعلى زارع 
بوده و ملک موقت به ایشان تحویل شده و در اجراى ماده 51 قانون فوق الذکر مقدار شش دانگ از میزان مالکیت 
محکوم علیه در روز چهارشنبه مورخ 97/2/19 ساعت 9 صبح در دادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحد اجراى 
احکام از طریق مزایده در معرض فروش گذاشته مى شود. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به خریدارى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد کند فروخته مى شود. برنده مزایده باید 10 درصد قیمت نهایى مزایده را همراه داشته تا به حساب 
سپرده دادگسترى به شماره 21712902777002 نزد بانک ملى شاهین شهر واریز نماید و مابقى را حداکثر ظرف 
یک ماه پرداخت کند و در صورتى که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه 
هاى مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد. متقاضیان خرید مى تواند در مدت پنج روز قبل از روزى که 
براى فروش معین شده است به این شعبه مراجعه و با معرفى این اجرا اموالى را که آگهى شده مالحظه نمایند. محکوم 
له مى تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید و تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. 
آگهى مزایده عالوه بر انتشار در روزنامه در قسمت اجرا و محل فروش الصاق مى شود. م الف: 99 محسنى- دادورز 

اجراى احکام مدنى شعبه سوم دادگسترى شاهین شهر  /1/508
ابالغ قرار تأمین

کالسه پرونده 835/96 ش 9 ح شماره دادنامه: 25- 97/1/20 مرجع رســیدگى: شعبه نهم شوراى حل اختالف 
شاهین شهر خواهان: سحر بهرامى فرزند على رضا نشانى: شاهین شهر فرعى 7 شرقى پالك 55 خوانده: اختر محبى 
نشانى: مجهول المکان خواسته: صدور قرار تأمین خواسته گردشکار: با بررسى محتویات پرونده در وقت فوق العاده 
و اینکه خواهان ضمن تقدیم دادخواست درخواست تامین خواسته نیز نموده است با توجه به مراتب فوق و مالحظه 
نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار مى نماید. قرار تامین خواسته: 
درخصوص درخواست سحر بهرامى به طرفیت اختر محبى به خواسته صدور قرار تامین خواسته با توجه به محتویات 
پرونده و نظریه مشورتى شورا به شرح صورتجلسه مورخ و مالحظه مستند درخواست خواهان که عبارت است از 3 
فقره سفته/ قرارداد عادى به شماره 408491- 209036- 760494 نظر به اینکه مستند درخواست خواهان از اسناد 
عادى بوده که در مهلت مقرر قانونى/ برابر مقررات قانون تجارت/ تنظیم و واخواست نگردیده، و خواهان خسارت 
احتمالى مورد نظر شورا را به موجب قبض سپرده شماره 228312 س 27 به مبلغ 19/000/000 ریال به حساب سپرده 
دادگسترى واریز نموده است لذا درخواست وى وارد تشخیص و مســتندا به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف 
مصوب 87/2/29 مجلس شوراى اسالمى و ماده 108 و ماد 115 و 116 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى قرار تامین و توقیف معادل مبلغ صد و نود میلیون ریال از اموال بالمعارض خوانده صادر و اعالم 
میگردد. قرار صادره ظرف مدت ده روز پ س از ابالغ قابل اعتراض مى باشد. این قرار پس از ابالغ قابل اجرا مى باشد. م 
الف: 92 حبیب اسالمیان- قاضى شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /1/509

حصروراثت
خانم فرزانه دشتى گلى بشناسنامه شماره 1819189333 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره پرونده 50/97 ش 1 ح تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ابراهیم 
احمد پورى فرزند على یار بشناسنامه شماره 1818894701 در تاریخ 1396/11/30 درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از على احمد پورى فرزند ابراهیم شماره شناسنامه: 1830292463 نسبت با متوفى: فرزند 2- نگار 
احمدپورى  فرزند ابراهیم شناسنامه: 1830382403 نسبت با متوفى: فرزند 3- امیر احمدپورى فرزند ابراهیم شماره 
شناسنامه: 1830672339 نسبت با متوفى: فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 107 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /1/510
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759300595 شماره پرونده: 9609983759301270 شماره بایگانى شعبه: 961502 
تاریخ تنظیم: 1397/01/26 ابالغ دادخواست و ضمائم به ماه پسند انصارى فرزند محمد- خواهان آقاى بیژن انصارى 
دادخواستى به طرفیت خوانده خانم ماه پسند انصارى به خواسته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609983759301270 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) ثبت و وقت رسیگى 
مورخ 1397/03/19 ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان- شهرستان 
شاهین شهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م 

الف: 103 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق)  /1/511

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان گفت: سال گذشته 
با افزایش 459 میلیــون مترمکعبى مصــرف گاز در بخش 
نیروگاهى، گازرســانى به نیروگاه هاى ســطح استان بدون 
لحظه اى توقــف و اعمال محدودیت مصرف، انجام شــده

است.
مصطفى علوى با اشاره به مصرف حدود 21 میلیارد متر مکعب 
گاز طبیعى توسط یک میلیون و 800 هزار مشترك اظهار کرد: 
سال گذشته گاز منازل و اماکن تجارى به جز در مواقع تعمیرات 
شبکه، به صورت مستمر جریان داشته و از طرفى قطع نشدن 
حتى یک ثانیه گاز نیروگاه شهید محمد منتظرى،کمک بزرگى 

در حفظ هواى پاك شهر اصفهان بود.
وى با بیان اینکه اصفهان یک استان صنعتى است و 35 درصد 
گاز دریافتى این اســتان، در بخش صنعت مصرف مى شود، 
گفت: اصفهان از نظر توزیع گاز در جایگاه نخست کشور است 

و نقش بارزى در تولید و صنعت استان دارد.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان تصریح کرد: برنامه 
ریزى براى گازرسانى به 2400 واحد صنعتى در سطح استان 
انجام شده و همچنین در سال هاى 97 و 98 به شرط تأمین 

اعتبار مربوطه اجرایى خواهد شد.
وى با اشاره به گازرســانى به 103 شهرستان از مجموع 107 
شهر استان، گفت: تنها به چهار شــهر در شرق استان شامل 
خور و بیابانک، جندق، فرخى و انارك و همچنین دو روستاى 
چوپانان و چاه ملک گازرسانى نشده است و پروژه گازرسانى به 

این مناطق از طریق CNG در حال انجام است.

تحویل بدون وقفه گاز طبیعى
 به نیروگاه هاى اصفهان

مدیر پیش بینى اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان گفت: هواى اصفهان با 
گرد و خاك محلى همراه مى شود و تا روز دوشنبه(فردا) شاهد وزش باد شدید 

خواهیم بود.
حسن خدابخش اظهار کرد: بررسى نقشه هاى هواشناسى بیانگر جوى ناپایدار 

تا اواخر وقت روز دوشنبه بر روى استان اصفهان است.
وى بیان کــرد: بر ایــن اســاس، روز یک شــنبه (امــروز) در اکثــر نقاط 
اســتان گاهى افزایش ابر و وزش باد به نســبت شدید تا شــدید پیش بینى 
مى شــود که در برخــى مناطق بــه دلیل شــدت وزش باد، وقــوع طوفان 
لحظــه اى همراه با گــرد و خــاك محلى و کاهــش دید افقــى پیش بینى

مى شود.
مدیر پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان ادامه داد: از روز یک شنبه 
تا اواخر وقت روز دوشنبه، شــاهد بارش هاى رگبارى در سطح استان خواهیم 
بود که در برخى مناطــق با رعد و برق و احتمال بــارش تگرگ همراه خواهد

بود.
خدابخش با اشــاره به اینکه امروز گاهــى افزایش ابر و وزش باد به نســبت 
شــدید تا شــدید همراه با گرد و خاك محلــى و بارش پراکنــده پیش بینى 
شــده اســت، اضافه کرد: روز دوشــنبه هوا نیمه ابرى تا ابرى، گاهى وزش 
باد به نســبت شــدید و رگبار باران و احتمــال رعد و برق پیش بینى شــده

 است.

تا فردا  شاهد 
وزش باد شدید خواهیم بود 
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فراخــوان شــرکت در کارگاه بیــن المللى آموزشــى 
فرصت هاى تحقیقاتى مشــترك ایران - ســوییس در 

دانشگاه صنعتى اصفهان منتشر شد.
مسئول میز سوییس در دانشگاه صنعتى اصفهان گفت: 
دانشــجویان و اعضاى هیئت علمى، تا تکمیل ظرفیت 
مى توانند براى نام نویســى به پایــگاه اینترنتى دفتر 
همکارى هاى علمى بین المللى این دانشگاه به نشانى

 iscoweb.iut.ac.ir/fa مراجعه کنند.
سیما فاخران افزود: در این کارگاه، نشست هاى تخصصى 
در پنج محور از جمله فرصت هاى پژوهشى، تبادل استاد و 
دانشجو و طرح هاى مشترك پژوهش محور دانشگاهى 

با حضور هیئت بلند مرتبه سوییس وایران در تاالر شبخ 
بهایى دانشگاه صنعتى اصفهان برگزار مى شود.

وى گفت:کارگاه آموزشى ایران - سوییس 19اردیبهشت 
امسال با حمایت میز سوییس دفتر همکارى هاى علمى 

بین المللى دانشگاه صنعتى اصفهان برگزار مى شود.
گفتنى اســت؛ دانشــگاه صنعتى اصفهان مرجع ملى 
برقرارى ارتباط کشور ســوئیس با دانشگاه هاى ایران 
در زمینه فعالیت هاى دانشگاه ها و مراکز آموزش عالى 
و تحقیقاتى کشــور ســوئیس، فرصت هاى آموزشى و 
پژوهشى و بازدید هاى هیئت اعزامى سوییس به ایران 

است.

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: با راه اندازى محور گردشگرى در غرب شهر 
اصفهان، «حمام تاریخى رهنان» پس از مرمت هاى الزم 

به شکل حمام سنتى ویژه گردشگران بازگشایى مى شود.
فریدون الهیارى با اشاره به اهداف میراث فرهنگى در خارج 
کردن تمرکز گردشگرى از مرکز شهر و هدایت گردشگران 
به بازدید از جاذبه هاى پیرامونى اظهار داشــت: با توجه به 
ظرفیت هاى گردشگرى در تمام نقاط نصف جهان، راه اندازى 
محورهاى گردشگرى این نقاط در شهر اصفهان و همچنین 
محور گردشگرى در بخش هاى کلیدى و ترانزیتى استان 

مدنظر قرار گرفته است.

مدیر کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
اصفهان با اشــاره به وجود چند بناى تاریخى زیبا در این 
منطقه ابراز داشت: مسجد جامع، حمام رهنان، قلعه تاریخى 
و برج هاى کبوتر در منطقه رهنان کمک مى کند تا با ایجاد 
محور گردشگرى در این منطقه، گردشگران را به مناطق 

پیرامونى و دیدنى شهر اصفهان هدایت کنیم.
وى ابراز داشت: مســجد جامع رهنان با 700 سال قدمت 
داراى شاخصه هاى فرهنگى ارزشــمندى است و میراث 
فرهنگى قصد دارد پس از کاوش هاى باســتان شناسى و 
بازیابى آثار اصلى مسجد، این مجموعه تاریخى را به ثبت 

ملى برساند.

بررسى کارگاه  فرصت هاى 
تحقیقاتى ایران – سوییس

بازگشایى«حمام تاریخى 
رهنان» بر روى گردشگران

43 پرنده وحشى قاچاق در 
اصفهان کشف شد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیسـت استان اصفهان از 
کشف و ضبط 43 پرنده قاچاق از انواع پرندگان وحشى از 

یک پرنده فروشى در شهرستان اصفهان خبر داد.
مرتضى جمشیدیان اظهارداشت: 43 پرنده قاچاق از انواع 
پرندگان وحشى که بدون مجوز و به صورت  قاچاق وارد 
کشورشـده بودند، توسـط یگان حفاظت محیط زیست 
اسـتان اصفهان در یک پرنده فروشى شناسایى و کشف 
و ضبط شـدند. وى افزود: این پرندگان شـامل یک مرغ 
بهشتى، 9 کاسکو، سه مرغ مینا، 18 طوطى کوتوله، یک 
طوطى کاکادو، یک کالغ نوك سـرخ، دو طوطى آرا، دو 
توکان، دو طوطى رزیال، دو شاه طوطى و دو طوطى ملنگو 

از پرندگان وحشى و نادر هستند.

جریمه 10میلیارد ریالى
 2 قاچاقچى طال

دو قاچاقچى طـال در اصفهان بـه پرداخت جریمه بیش 
از 10 میلیارد و 975 میلیون ریـال در حق صندوق دولت 

محکوم شدند.
مدیر کل تعزیرات حکومتى اسـتان اصفهان گفت: پس 
از آگاهى از نگهـدارى و عرصه طالى قاچـاق، ماموران 
تعزیرات در بازرسى از دو واحد صنفى متخلف، در مجموع 
پنج کیلوگرم و 236 گرم طالى قاچاق به ارزش بیش از 

چهار میلیارد و 687 میلیون ریال کشف کردند.
غالمرضا صالحى افزود: به سبب نبود اسناد مثبت گمرکى، 
این مقدار طال به نفع دولت جمع آورى و قاچاقچیان طال 
به پرداخت بیش از 10 میلیارد و 975 میلیون ریال به اتهام 
نگهدارى وعرضه طالى قاچـاق در حق صندوق دولت 

محکوم شدند.

450 هزار سفیر سالمت
 در استان فعالیت مى کنند

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره 
به لزوم ارتقاى سـواد و فرهنگ سالمت در جامعه گفت: 
450هـزار سـفیر سـالمت در اسـتان اصفهـان فعالیت 

مى کنند.
کمال حیدرى با اشـاره به تشـکیل پرونـده الکترونیک 
سالمت براى شـهروندان گفت: از مردم مى خواهیم که 
از این بستر اسـتفاده کرده و وضعیت سـالمتى خود را با 
مراجعه به پایگاه هاى مورد نظر بسـنجند. وى ادامه داد: 
این اقدامات رایگان است و امیدواریم مردم از این ظرفیت 
استفاده کنند. وى با اشاره به وضعیت سالمتى در روستاها 
افزود: ارائه خدمات در روستاها مطلوب است و مردم این 
مناطق، به خوبى از این خدمات استفاده مى کنند در حالى 

که در کالنشهرها اینگونه نیست.

کاهش 40درصدى کشت پنبه 
در استان

در پى خشکسـالى ها ومدیریت برداشت آب، کشت پنبه 
در مزارع استان اصفهان بیش از 40 درصد کاهش یافت.

کارشـناس مسـئول پنبـه و دانه هـاى روغنى سـازمان 
جهادکشاورزى اسـتان اصفهان پیش بینى کرد تا پایان 
اردیبهشـت، هزار و 200هکتار از مزارع شهرستان هاى 

آران وبیدگل، کاشان و اصفهان زیرکشت پنبه مى رود.
کیوان بنى اسدى افزود:با توجه به کاهش نزوالت جوى 
و خشکسالى هاى اخیر، آماده توزیع بذر یارانه دار با دوره 
رشد کوتاه وسازگار با شرایط کم آبى و جوانه زنى سریع به 
پنبه کاران استان هستیم. وى گفت:برداشت این محصول 
زراعى از نیمه آبان با پیش بینى میانگین برداشت سه تن در 

هکتار آغاز مى شود.

تحقق 77 درصدى
 درآمدهاى مالیاتى

مدیـر کل امورمالیاتـى اسـتان اصفهان گفت: در سـال 
گذشته، 77 درصد از درآمدهاى مالیاتى اصفهان محقق 
شده اسـت و این درحالى است که استان اصفهان پس از 
تهران، با 200 میلیارد تومان استرداد مالیاتى به مودیان، 

رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.
مراد امیرى گفت: در سـال 96 بیـش از 23 درصد درامد 

مالیاتى استان به دلیل افزایش صادرات تحقق پیدا نکرد.

خبر

معاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
گفت: پیــک موتــورى هاى شــرکت هاى پســتى 
و مــواد غذایى، ملزم بــه اســتفاده از موتورهاى برقى 

هستند.
علیرضا صلواتى اظهار داشت: در راستاى استفاده از حمل 
و نقل پاك، در حال حاضر پارکبانان و خدمه شهردارى 
و خدمات شهرى از موتور و اسکوترهاى برقى استفاده 
مى کنند و این در حالى است که هنوز به طور کامل این 

موضوع نهادینه نشده است.
■■■

وى توســعه حمل و نقــل پــاك را، از اصلــى ترین 
سیاســت هاى فعلى شــهردارى اعالم کرد و افزود: در 
حال حاضر یک ایستگاه شــارژ در سطح شهر اصفهان 
راه اندازى شده است و 50 ایســتگاه دیگر در دستور کار 

داریم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداى اصفهان اعالم 
کرد: به منظور تعیین جایگاه مشخص براى عبور و مرور 
موتورهاى برقى، هم اکنون از محدوده مرکزى و تاریخى 

شهر، این اقدام آغاز شده است. 
وى ادامه داد: همچنین براى تعیین محدوده عبور و مرور 
موتورهاى برقى مطالعاتى صورت گرفته و مذاکرات اولیه 

با استاندارى انجام شده است.
وى بیان داشت: پس از توزیع تعداد قابل توجه موتورها 
در سطح شهر، از تردد موتورهاى دیزلى در این محدوده 

جلوگیرى خواهد شد.
صلواتى با بیان اینکه الزم است شهروندان را تشویق به 
استفاده از حمل و نقل پاك کرد، ادامه داد: ضمن ایجاد 
زیرساخت هاى الزم براى توسعه حمل و نقل پاك، باید 
فضاى الزم را براى استفاده از وسایل حمل ونقل پاك در 

سطح شهر فراهم کنیم.
■■■

وى گفت: در پــى انعقاد تفاهم نامه اى ســه جانبه بین 
شهردارى اصفهان، معاونت علمى ریاست جمهورى و 
یکى از شرکت هاى تولید کننده در فاز اول این تفاهم نامه 

سه ساله، پنج هزار موتورســیکلت برقى کامال ایرانى با 
تسهیالتى شامل 15 میلیون ریال تسهیالت بالعوض 
و 30 میلیون ریال تســهیالت قرض الحسنه که توسط 
معاونت علمى ریاست جمهورى تامین مى شود، عرضه 

خواهد شد.

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهردارى
 اصفهان گفــت: در حــال حاضــر تولیــد کنندگان 
خواســتار تغییــر و تجدید نظــر در قیمــت موتورها 
شــده انــد کــه ایــن موضــوع در حــال بررســى

 است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان خبر داد؛

الزام به استفاده از موتورهاى برقى 
در پیک موتورى هاى اصفهان

اجراى طرح ضربت بهداشتى از دیروز در استان اصفهان 
آغاز شد.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان گفت: 
بازرسان بهداشتى براى حفظ سالمت مردم در سراسر 
اســتان، از دیروز  به مدت یک هفته در مانور اجرایى-

عملیاتى با تخلفات واحدهاى توزیع مواد غذایى برخورد 
مى کنند.

حسین صفارى، نگهدارى غیر اصولى برخى موادغذایى 
در خارج از یخچال و یا در معرض نور آفتاب را، از جمله 
این تخلفات بر شــمرد و افزود: نگهدارى آب معدنى و 
انواع نوشابه، ذرت هاى فرآورى شده، پفک، چیپس و 
محصوالت مشابه در معرض نور مستقیم آفتاب و خارج از 
مغازه و همچنین نگهدارى تخم مرغ در شرایط نا مناسب 

و بیرون از مغازه، از موارد تخلف در این مانور هستند.
وى گفت: شــیرهاى پاکتى، بطرى هاى پاستوریزه و 
دیگر فرآورده هاى لبنى، به همراه سس هاى مایونز و 

دیگر فرآورده ها نباید بیرون از یخچال نگهدارى شوند.
صفارى افزود: افراد خاطى به مراجع قضایى معرفى مى 
شوند و موادغذایى فاسد شــدنى و حساس که شرایط 

نگهدارى الزم را ندارند، توقیف و معدوم مى شوند.

صادرات محصوالت جهادکشاورزى استان اصفهان 
به خارج از کشور 122میلیون دالرى ارزآورى داشته 

است.
مدیر روابط عمومى ســازمان جهادکشاورزى استان 
اصفهان گفت: پارسال 105هزار تن محصول و تجهیز 
کشاورزى به کشــورهاى عراق، افغانستان، امارات، 

کویت، پاکستان، ترکیه و قطر صادر شده است.
داریوش امینى ارزش صادرات محصوالت کشاورزى 
را، 27درصد و وزن آن را هم 10درصد کمتر از ســال 
قبل از آن عنــوان کرد و افزود: عمــده محصوالت 
کشــاورزى صادر شــده شــامل تولیدات دام زنده 
ومحصوالت دامى، گیاهى و نباتــى، صنایع غذایى 
و شیمیایى  وهمچنین اسانس گل و عرقیات و چربى 

وروغن حیوانى است.

شــهردار اصفهــان گفــت: در«هفتــه فرهنگى 
اصفهان»اجراى برنامه هاى متنوع فرهنگى، هنرى 

و سینمایى در سطح شهر برنامه ریزى شده است.
قدرت ا... نوروزى گفت: هفتــه فرهنگى اصفهان از 
سوم تا نهم اردیبهشت با اجراى برنامه هاى مختلف، 
به منظور افزایش شادى و نشاط اجتماعى، معرفى هر 
چه بیشتر و بهتر شهر اصفهان و توسعه گردشگرى 

برگزار خواهد شد.
وى با بیان اینکه از 18 تــا 25 فروردین ماه نیز هفته 
فرهنگى اصفهان در پاریس برگزار شد، تصریح کرد: 
در این هفته فرهنگى، 38 عنوان برنامه در زمینه هاى 
فرهنگى و هنرى اجرا شد و توانست زیبایى ها و هنر 

شهر اصفهان را در پاریس معرفى کند.

آغاز اجراى 
طرح«ضربت بهداشتى» 

در استان

ارزآورى
 122میلیون دالرى 
محصوالت کشاورزى

پیش بینى برنامه هاى 
متنوع فرهنگى در
«هفته اصفهان»

نصف جهــان  برگزارى نمایشــگاه تخصصــى حمل  و 
نقل پاك در اصفهان که قرار اســت از چهارم تا ششــم 
اردیبهشت ماه خودروهاى هیبریدى را به نمایش بگذارد، 
نشان از توجه هر چه بیشتر خودروسازان به این دسته از 

خودروهاى دوستدار محیط زیست دارد.
از تولید اولین خودرو بــا تکنولوژى هیبرید تا امروز حدود 
20 سال مى گذرد و بحران کاهش منابع سوخت فسیلى 
و هزینه باالى ســوخت از یک طــرف و از طرفى دیگر 
پررنگ شدن مسائل زیســت محیطى و افزایش آلودگى 
هوا و خطرات حاصل از آن، سبب شده تا شاهد گسترش 

و توســعه روزافــزون 
تولیــدات خودروهایى با 

این تکنولوژى باشیم.

خودروى هیبریدى 
چیست؟

یک خودروى هیبرید به 
بیان ساده مدلى است که 
از دو منبع انرژى مختلف 
براى به حداکثر رساندن 
راندمان و کارایى استفاده 

مى کند. این سخن معموًال به این معنى است که ترکیب 
کردن انرژى الکتریکى ذخیره شده در باترى ها با انرژى 
احتراقى سوخت هایى چون بنزین، دیزل و یا گاز مایع یک 
خودروى هیبریدى را مى ســازد. خودروهاى هیبریدى 
خودروهایى هســتند که براى حرکت کــردن از ترکیب 
دو یا چند منبع متفاوت قدرتى اســتفاده مى کنند. انواع 

خودروهاى هیبریــدى وجود دارند که از ســوخت هاى 
متفاوتــى نظیر گازهاى پروپان، ســى ان جى، هیدروژن 
یا انرژى خورشــیدى براى تولید قدرت پیش برنده خود 
استفاده مى کنند. نوع تکنولوژى هاى بکار رفته در طراحى 
و ساخت اینگونه سیســتم ها با توجه به شرکت سازنده، 
متفاوت هستند. به طور کل مى توان خودروهاى هیبریدى 
را به عنوان خودرویى دوگانه بــا قدرت ترکیبى بین یک 
موتور درون سوز و یک موتور الکتریکى معرفى کرد که 
تنها با ســوخت گیرى موتور بنزینى، موتــور الکتریکى 
هم توسط انرژى حرکتى موتور شــارژ شده و با حرکت 
هر دو با هم یا تنها موتور 
الکتریکى، باعث صرفه 
جویى در مصرف سوخت 
و کاهش گازهاى آالینده 
محیط زیست مى شوند 
و شــایان ذکر است که 
ایــن تکنولــوژى براى 
اولین بار توسط کمپانى 
تویوتا بــه تولیــد انبوه

 رسید.

تعرفه واردات خودروى هیبریدى 
گمرك ایران از کاهش تعرفه واردات خودروى هیبریدى 
در سال جارى خبر داد. این در حالى است که  اعالم تعرفه 
خودروهاى هیبریدى دردى ماه ســال گذشته و افزایش 
چند برابرى آنها با واکنش و اعتراض برخى فعاالن زیست 

محیطى و همچنین واردکنندگان ، مواجه شده بود.

دستیار ویژه اســتاندار اصفهان از اعالم آمادگى براى انجام 
پرواز مستقیم بین اصفهان و سن پترزبورگ خبر داد.

امیر کریمى در دیــدار با عضو کابینــه حکومتى و نماینده 
استاندار سن پترزبورگ در شوراى قانون گذارى  اظهارداشت: 
براى تحکیم امضــاى خواهرخواندگى شــهر اصفهان و 
ســن پترزبورگ، الزم اســت همکارى هاى دیپلماتیک به 
همکارى هاى کاربردى و عملیاتى خصوصاً در حوزه فرهنگى 
تبدیل شود. بخش خصوصى به ویژه اتاق بازرگانى مى تواند 

وارد همکارى هاى گسترده با شهر سن پترزبورگ شود.
دستیار ویژه استاندار اصفهان با بیان این که مردم اصفهان، 
خاطرات و تعلقات زیادى به ســن پترزبورگ دارند، گفت: 
مقاومت 900 روزه مردم لنین گراد (سن پترزبورگ) در جنگ 
جهانى دوم براى مردم اصفهان، هم ضرب المثل و هم نماد 

مقاومت است.
کریمى اذعان داشــت: اصفهان و سن پترزبورگ مى توانند 
مقاصد خوبى براى سفرهاى توریست هاى دو کشور باشند، 
چراکه اشتراکات بسیار زیادى از نظر فرهنگى و اقتصادى بین 

اصفهان و ســن پترزبورگ وجود دارد.وى تصریح کرد: اگر 
ما مقدمات پروازهاى مستقیم را برقرار کنیم، شرکت هاى 

سرمایه گذارى، ادامه مسیر را طى خواهند کرد.
دستیار ویژه استاندار اصفهان با تأکید بر این که پرواز مستقیم 
مى تواند زمینه ساز سایر همکارى ها در سایر بخش ها باشد، 
عنوان کرد: الزم است نماینده اى براى پیگیرى روزانه این 
تفاهم معرفى شود. وى یادآور شد: براى انجام پرواز مستقیم 

بین اصفهان و سن پترزبورگ، اعالم آمادگى مى کنیم.
الزم به ذکر است که طى مذاکرات یورى شستریکوف، عضو 
حکومت سن پترزبورگ و نماینده اســتاندار سن پترزبورگ 
در مجلس قانون گذارى (فدراسیون روسیه) و امیر کریمى، 
دســتیار ویژه اســتاندار اصفهان، محورهایى براى بسط و 
توسعه همکارى هاى فیمابین معین شد که طبق آن، نسبت 
به تحکیم مشارکت در عرصه هایى نظیر بازرگانى، تبادالت 
گردشــگرى، همکارى هاى علمى و نیز آشنایى با بهترین 
تجارب یکدیگــر در زمینه امور مدیریت شــهردارى ابراز 
عالقه کردند. همچنین هر دو طرف به راه اندازى برنامه هاى 
دانشجویان از طریق دانشــگاه اصفهان در جهت آموزش 
زبان روسى به عنوان زبان خارجى با مشارکت کارشناسان 
دانشگاه دولتى تربیت معلمان روسیه «هرتسین» توجه ویژه 

مبذول داشتند.
عالوه بر این، فرصت هاى همــکارى در عرصه حفاظت و 
ترمیم آثار میراث فرهنگى و معمارى مورد تأکید قرار گرفت و 
هر دو اطمینان دادند که در راستاى حمایت و پشتیبانى مستمر 
و عملى از قصد و تمایل محافل بازرگانى ســن پترزبورگ و 
اصفهان، مبنى بر بسط و توسعه همکارى و مشارکت سودمند 

فیمابین آمادگى الزم وجود دارد.

اصفهان، پارکینگ خودروهاى دوستدار محیط زیست  شوق اصفهان براى توسعه روابط با  سن پترزبورگ

رئیس اداره فرهنگى و هنرى اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
گفت: تا 11 اردیبهشــت ماه، 453 هزار و 865 نفر از دانش آموزان اســتان 
اصفهان در سى وششمین دوره مسابقات فرهنگى و هنرى شرکت مى کنند.

مرتضى شکرى با اشاره به برگزارى سى و ششمین دوره مسابقات فرهنگى 
و هنرى دانش آموزان از یکم(دیروز) تا 11 اردیبهشــت ماه، اظهار داشت: 
سى وششمین دوره مسابقات فرهنگى هنرى دانش آموزى با توجه به اهداف 
سند تحول بنیادین، با رویکرد مهارت آموزى، تا 11 اردیبهشت ماه برگزار 
مى شود که هدف از این مسابقات، حرکت دانش آموزان به سمت کارآفرینى 
و اشتغال است که دستورالعمل آن نیز از سوى وزارتخانه به استان اصفهان 

ابالغ شد.

وى تصریح کرد: در مرحله استانى سى وششمین دوره مسابقات فرهنگى و 
هنرى دانش آموزان، 453 هزار و 865 نفر از دانش آموزان استان اصفهان 
و در مجموع 57 درصد دانش آموزان اســتان براى شــرکت در این دوره از 

مسابقات در سامانه همگام ثبت نام کرده اند.
رئیس اداره فرهنگى و هنرى آموزش و پرورش اســتان تاکید کرد: امروزه 
اساس کار در آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین است که این موضوع، 
نیازمند تعلیم و تربیت است و یکى از موارد ششگانه سند تحول، تربیت هنرى 

و زیبایى شناختى اســت که در این خصوص، کشف استعدادهاى هنرى در 
عرصه هاى مختلف و ایجاد زمینه درك زیبایى هاى هنرى در نظام آموزش و 
فراهم کردن این موضوع براى تمام دانش آموزان، دو ماموریت مهمى است 

که آموزش و پرورش با برگزارى این جشنواره دنبال مى کند.
شکرى تصریح کرد: در ماموریت اول، شناسایى استعداد ها با توجه به تکثر و 
تنوع مسابقات فرهنگى و هنرى از مدرسه تا مرحله کشورى مورد نظر است 
که این ماموریت به خوبى انجام شــده، اما در ماموریت دوم که ایجاد بستر 
مناســب براى همه دانش آموزان به منظور توان خلق آثار هنرى و درك و 
آموزش هاى زیبایى شناختى است، به حمایت همه جانبه مسئولین، کار و 

برنامه دراز مدت نیاز است.

حضور450 هزار دانش آموز در
 مسابقات فرهنگى و هنرى آموزش و پرورش


