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شکالت تلخ موجب تقویت بینایى مى شودمترو به شاهین شهر و بهارستان مى رودسریال هاى ماه رمضان چگونه به تلویزیون آمد توبیخ بخاطر یک عینک دودى!  مى خواستم پولدار شوم، قاتل شدم سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

بهـــترین زمان براى 
مصرف میــوه

ذره بین نظارت روى اصناف اصفهان
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با بیرانوند در جام جهانى
 چه کنیم؟

به وقت داعش، به وقت وحشت

چهارباغ محلى براى 
گفتگو و تبیین 

مسائل شهرى مى شود تابش؛  5
دنیا به کامش!

4

همه مى دانیم خوردن میوه چقدر براى سالمتى 
مفید است، میوه را براى الغرى پیشنهاد مى کنند
 و همیشه در برنامه هاى غذایى که پزشکان تغذیه

 ارائه مى دهند، میوه جایگاه خاصى دارد. 
اگر موقع نامناسبى میوه بخورید، ممکن است تمام فوایدى
 که دارد از بین برود. مهم است بدانیم بهترین زمان براى ...

 بــار دیگر یکــى دیگــر از پیش بینــى هاى 
نصف جهان محقق شد.

19 بهمــن 1396 مطلبى در روزنامه و ســایت 
نصف جهــان بــا  عنوان«تابــش، دنیا به 

کامش!» و با مضمون زیر منتشر کردیم:
«شــاید تا این لحظه که در حال خواندن 
این خبر هستید، این موضوع کامًال رسمى 
و از رســانه هاى باشگاه ســپاهان هم 
اعالم شده باشــد، اما طبق شنیده هاى 

نصف جهان از نزدیکان مسعود تابش ...
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اصفهان از «بهشت» دور شداصفهان از «بهشت» دور شد
در مسابقه انتخاب شهردار براى پایتخت، هر در مسابقه انتخاب شهردار براى پایتخت، هر 33 بازیگر اصفهانى شکست خوردند بازیگر اصفهانى شکست خوردند
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طرح جدید تعزیرات حکومتى از روز شنبه عملیاتى مى شود و تا پایان ماه رمضان ادامه دارد

مهرانه مهین ترابى:

سکانس صحبت هاى مادرانه 
«ماه گل» و «ریحانه» 

بهترین سکانس براى من بود

در میان
10 

خداحافظى با کوچولوهاى آبى!
 اگر امیر قلعه نویى را در میان مربیان حال و حاضر شــاخص ایرانى مکتب اســتقالل در پرانتز بگذاریم، 
جمع آبى ها پر است از مربیان کوچک و البته مدعى که با حضور شفر حاال دیگر صدایشان براى تصاحب 

نیمکت آبى در نمى آید.
منصور پورحیدرى ده دوره، ناصر حجازى و امیر قلعه نویى هر یک چهار دوره، مظلومى و زرینچه و مرفاوى 
هر یک دو دوره. شاید کمتر تیم بزرگى را در دنیا بشود سراغ گرفت که نیمکت مربیگرى اش اینقدر تکرارى 

و خسته کننده بین چند مربى دست به دست شده باشد. مربیانى که فقط در یک نقطه تالقى داشتند...
5

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید. 

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

عملیات اجراى شبکه فاضالب در فرعى هاى  26/2- 1- 97
9/287/587/617465/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىخیابان جانبازان و حکیم صهبا شهرضا

16/798/952/030840/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىاجراى عملیات لوله گذارى فاضالب شهرضا34/2- 1- 97
4/898/789/085245/000/000جارىترمیم آسفالت نوارهاى حفارى منطقه یک54- 1- 97

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/02/29 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/02/30 

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

شماره تلفن گویا: 031-36680030-8 
(داخلى 335) 

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 97/02/19 

آگهى مزایده

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

نوبت اول

شهردارى درچه در نظر دارد براساس مصوبه شماره 97/97/ش مورخ 97/02/15 شوراى اسالمى شهر نسبت به 
واگذارى یک باب مغازه به متراژ حدود 35 مترمربع به صورت اجاره بهاء به مدت چهارسال به مبلغ ماهیانه 8/000/000 
ریال براى سال اول و 14٪ افزایش نسبت به سال قبل براى سه سال دیگر اقدام نماید لذا از متقاضیان درخواست 

مى گردد جهت دریافت اسناد مزایده به امور مالى شهردارى درچه مراجعه نمایند.
تاریخ چاپ آگهى مزایده: چاپ نوبت اول 1397/02/19 و نوبت دوم 1397/02/26 

تاریخ دریافت اسناد مزایده: از زمان نشر آگهى نوبت دوم به مدت 10 روز
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شهردارى: تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1397/03/06

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایى پیشنهادات: ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1397/03/08 در ساختم ان 
ادارى شهردارى درچه

1- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.
آدرس دریافت اسناد مزایده: درچه- میدان امام- ابتداى خیابان نواب صفوى- ساختمان شهردارى

www.dorchehcity.ir :وب سایت شهردارى
تلفن: 33762045- 031 داخلى 17 و 18

آگهى تجدید مزایده

جواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت اول

شهردارى فالورجان به اســتناد مصوبه شماره 5/782 مورخ 96/12/09 شــوراى محترم اسالمى شهر 
فالورجان در نظر دارد زمین واقع در فالورجان- بلوار طالقانى- مقابل ساختمان شهردارى محل توقف 
سابق تاکسى هاى خطوط شــهرى به متراژ تقریبى 1100 مترمربع را طبق شــرایط ذیل براساس قیمت 
کارشناسى جهت پارکینگ عمومى به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یکسال شمسى 

واگذار نماید.
قیمت پایه مزایده: 

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

ب) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 
97/03/03 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.

ج) کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهردارى، ارزش افزوده، چاپ آگهى و... به عهده برنده 
مزایده مى باشد. 

د) شهردارى (کمیسیون) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

 آگهى مناقصه عمومى  مرحله اول

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر مجلسى

شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97/56 مورخ 97/2/18 شوراى اسالمى شهر مجلسى، امور مربوط به حفظ و نگهدارى 
فضاى سبز سطح شهر را با اعتبار حداکثر 7،872،831،932 ریال (هفت میلیارد و هشتصد و هفتاد و دو میلیون و هشتصد و سى و یک هزار 
و نهصد و سى و دو ریال) از محل اعتبارات بودجه سال 1397 براى مدت یکسال از طریق مناقصه عمومى به اشخاص حقیقى و یا حقوقى 
واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین از کلیه اشخاص مذکور دعوت مى گردد، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهى، جهت اخذ 

اسناد مناقصه به امور مالى و ادارى شهردارى مجلسى مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:

1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 393/650/000 ریال معادل 5 ٪ کل مبلغ برآورد تحت عنوان سپرده شرکت در مناقصه به 

حساب شماره 110309651009 شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مجلسى اقدام و یا ضمانت نامه بانکى معتبر ارائه نمایند.
3- در صورتى که برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع شهردارى مجلسى ضبط 

خواهد شد.
4- شهردارى در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى مجلسى به نشانى www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 031-52472852 
(امور مالى شهردارى) تماس حاصل نمایید.

نشانى: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسى- میدان کوثر- شهردارى مجلسى

 نوبت اول
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تیترى که دوباره تکرار مى کنیم
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خداحاف
 اگر امیر قلعه نویى را در میان مربیا
جمع آبى ها پر است از مربیان کوچ

نیمکت آبى در نمى آید.
منصور پورحیدرى ده دوره، ناصر حج
هر یک دو دوره. شاید کمتر تیم بزرگ
و خسته کننده بین چند مربى دست
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عضو هیئت رئیسه مجلس اعالم کرد: بر اساس نظر اعضاى 
هیئت رئیسه مجلس، آراء اخذ شده براى تشکیل وزارتخانه 
میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى در صحن علنى 

کافى بود و نیازى به دوسوم آراء نمایندگان نداشت. 
احمد امیرآبادى فراهانى با اشــاره به بررسى کلیات طرح 
تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع 
دستى در صحن علنى مجلس گفت: با توجه به اعتراض 
نمایندگان درخصوص اینکه موافقت مجلس با تشکیل این 
وزارتخانه نیازمند دو سوم رأى نیست، هیئت رئیسه مجلس 
تشکیل جلسه داد و اعضاى آن عدم نیاز تصویب این طرح با 
دو سوم رأى را پذیرفتند. نماینده مردم قم در مجلس افزود: 

طبق قانون و آنچه در هیئت رئیسه مطرح شد جزئیات طرح 
تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع 
دستى پس از طرح در صحن علنى در صورتى که مغایر با 

برنامه باشد نیازمند دریافت دو سوم رأى نمایندگان است.
نمایندگان در نشست علنى مجلس با کلیات طرح تشکیل 
وزارت میراث فرهنگى مخالفت کرده بودند. رئیس مجلس 
شوراى اسالمى هم در جریان رأى گیرى طرح مذکور  گفت: 
با توجه به اینکه طرح تشــکیل وزارت میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دســتى مغایر با برنامه ششم توسعه 
یعنى کاهش سطوح مدیریت و پست هاى سازمانى است به 

دو سوم رأى نیاز دارد.

مدیرکل مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدر رفت 
آب گفت: تابستان امسال 334 شهر کشور با جمعیتى بالغ 

بر 33 میلیون نفر در معرض تنش آب قرار مى گیرند.
على سیدزاده با بیان اینکه در تابستان پیش رو بسیارى از 
شهرها دچار کمبود آب خواهند شد، گفت: امسال حدود 
36 درصد نسبت به ســال آبى گذشته شاهد کمبود آب 
هستیم و نسبت به چند دهه گذشــته، امسال بیشترین 

کاهش بارندگى را داریم.
وى با بیان اینکه در تابستان امسال تعداد 334 شهر در 
معرض تنش آب قرار مى گیرند، عنوان کرد: این تنش آب 
سطوح مختلفى نظیر سطوح، زرد، نارنجى و قرمز هستند 

که به ترتیب میزان کمبود در ســطوح زرد تا 10 درصد 
نسبت به آب مورد نیاز، سطوح نارنجى 10 تا 20 درصد، 
سطوح قرمز بیش از 20 درصد دچار کمبود آب مى شوند.

ســیدزاده ادامه داد: از لحاظ جمعیتى ده میلیون نفر در 
سطح شهرهایى هستند که در ســطوح زرد قرار دارند و  
تا 10 درصد کمبود آب، شش میلیون نفر داراى وضعیت 
نارنجى، 17 میلیون نفر داراى وضعیت قرمز یعنى بیش از 
20 درصد، دچار کمبود منابعى مى شوند. وى گفت: براى 
جریمه شدن مشترکان پر مصرف آب، پیشنهاداتى ارائه 

شده که هنوز به تصویب نرسیده است.
میراث فرهنگى 

وزارتخانه مى شود؟
33 میلیون ایرانى 

در معرض کم آبى هستند 

 رئیس بانک مرکزى 
استعفا کرد؟

  تسنیم| بهمن احمدى امویى از روزنامه  نگاران 
اصالح طلب نزدیک به دولت در توییتر خود از استعفاى 
ولى ا... سـیف، رئیس بانک مرکزى خبر داد و نوشـت: 
دولت استعفاى سیف را پذیرفته و در حال رایزنى براى 
انتخاب جایگزین او اسـت. پیش تر در برخى شنیده ها 
از نهاوندیان به عنوان گزینه جایگزین سـیف نام برده 

شده بود.

اوضاع تلگرام بعد از فیلترینگ
نماینـده مـردم رشـت در مجلـس    جماران |
گفت در حال حاضر هشـت میلیـون و 200 هزار کاربر 
در پیام رسان هاى داخلى حضور دارند؛ به طور میانگین 
پیام رسان هاى داخلى چهار میلیون و 500 هزار مشترك 
دارند دلیل تفاوت اعـداد به دلیل اسـتفاده برخى افراد 
از چنـد پیام رسـان داخلى بـه صورت همزمان اسـت. 
جعفرزاده با بیان اینکه پس از فیلتر تلگرام از 45 میلیون 
کاربر یک میلیـون نفر ایـن نرم افزار را پـاك کرده اند، 
تأکید کرد: در این مدت تولید محتوا در تلگرام 40 درصد 
کاهش داشـته اسـت؛ همچنین از میزان بازدید از این 

پیام رسان 50 درصد کاسته شده است.

مرتضوى 
صحیح و سالم است

مدیـرکل زندان هاى اسـتان    ایسنا و  ایلنا|
تهران درباره اخبار منتشـره مبنى بر سوءقصد به سعید 
مرتضوى در زندان، اظهار کرد: آقاى مرتضوى در اوین 
اسـت و در صحت و سالمت به سـر مى برد. مصطفى 
محبى افـزود: تمامـى اخبار منتشـره دربـاره وضعیت 
مرتضوى صحت نـدارد.  در همین حال سـعید ایوبى، 
وکیل مرتضوى هم با اشاره به شایعه سوءقصد به جان 
سعید مرتضوى در زندان اوین این مسئله را تکذیب کرد 
و گفت: آقاى مرتضوى اخبار منتشر شده را در گفتگو با 
همسرش تکذیب کرده و گفته در سالمت کامل است.

نجفى زیر تیغ جراحى رفت
محمدعلى نجفى شـهردار سابق    رویداد 24|
تهران، روز دوشـنبه براى درمان بیمـارى خود، تحت 
عمل جراحى قرار گرفت. نجفى شـهردار سابق تهران 
پیـش از این دلیـل اسـتعفاى خـود را بیمـارى عنوان 

کرده بود.

انزجار جوارحى
  عصر ایران| آیت ا... جـوادي آملـی در درس 
اخالقى خود  با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر 
زیر مجموعه والیت اسـت، ابراز کرد: این ارزش دینی 
مراحلی دارد که نخسـتین آن انزجار قلبی و دومین آن 
انزجار جوارحی است؛ بر این اساس اگر زنان نسبت به 
فرد بی حجاب یا بدحجابی انزجار جوارحی نشان دهند، 
بی تردید آن فرد پس از مشـاهده اینکه عموم مردم از 

رفتار او انزجار دارند، بی تردید تغییر رویه خواهد داد.

خاطره ناگفته اى از 
دوران جنگ

  عصر ایران| رئیـس جمهـورى دیـروز پـس 
از بازدید از نمایشـگاه نفـت، گاز و پتروشـیمى به بیان 
خاطره اى از دوران دفاع مقدس پرداخت و گفت: زمان 
جنگ آقایى مدعى بود چیزى درست کرده؛ فرمانده ها 
ماه ها منتظر   بودند که این درست شود. او مى گفت اگر 
این وسیله درست شود سرنوشـت جنگ تغییر خواهد 
کرد. همه آقایان منتظر بودند این دسـتگاه را آزمایش 
کننـد. اول مى گفتند خـود آقاى هاشـمى هـم در روز 
افتتاح بیاید. من گفتم شـما نیا، من هم نمى روم. اصالً  
معلوم نیسـت این چیسـت. فرمانده هـاى رده باال هم 
نروند. خالصه آزمایش که شـروع شد اولین کسى که 
فرار کرد، کسى بود که این وسـیله را درست کرده بود! 
نزدیک بود فاجعه اى رخ دهد و عده زیادى جانشـان را 

از دست بدهند.

خبرخوان
سانسور عجیب در «آنام»

  افکار نیوز | اینکه تلگرام فیلتر شده 
است مسئله اى است و حواشى این فیلتر شدن 
یا نشــدن هم مســئله اى دیگر. در این میان 
رفتار هایى نظیر آنچــه در مجموعه تلویزیونى 
«آنام» مشــاهده کرده ایم کمــى بر اختالف 
نظر ها و فضــاى منفى موجــود دامن مى زند. 
مضاف بر اینکه صدا و ســیما با رفتار هاى این 
چنینى بیشتر از پیش خودش را از مردمى دور 
مى کند که به هر حال خیلى هاشــان تلگرام را 
روى گوشى داشــته اند و اصًال اینکه آیکون 
این پیام رسان در یک ســریال محو شود دور 
از واقعیــت زندگى آنهاســت! در این چند روز 
تصاویرى منتشــر شده که شــطرنجى کردن 
آیکون تلگــرام در مجموعه تلویزیونى «آنام» 
را که از شــبکه 3 ســیما در حال پخش است 

نشان مى دهد.

شناسایى عامل مشکوك 
  فارس| مدیر روابط عمومى ســازمان 
هنرى رســانه اى اوج از شناسایى عامل انتشار 
دهنده تصویر جعلى دستمزدهاى جعلى عوامل 
«پایتخت 5» خبــر داد. محمد ذوقى گفت: در 
این پرونده پلیس فتا وارد عمل شد و در نهایت 
متوجه شدیم اولین کســى که تصویر این نامه 
جعلى را منتشر کرده، فردى به نام جوانمردى 
و از مجریان شبکه صداى آمریکاست. درست 
چهار دقیقه پس از توئیت جوانمردى، ســایت 
کلمه آن را بازنشــر کــرده و در ادامه هم در 
سایت هاى داخلى منتشر شده و دست به دست 

چرخیده است. 

تمجید سفیر انگلیس 
از  ایرانیان

  الف| «راب مک کر» از آوریل امسال کار 
خود را در تهران آغاز کرد و جایگزین «نیکالس 
هاپتون» سفیر سابق انگلستان شد. راب مک کر 
با انتشار عکسى از خود در ایستگاه قطار تبریز 
نوشــت: با خانواده ام از راه زمینى به ایران وارد 
شدیم و سپس با سوار شدن به یکى از بهترین 
قطارها از تبریز به تهران آمدیم و از آنجا با یکى 
از بهترین قطارهایى که ســوار شــده بودم به 
تهران رسیدیم. برخورد فوق العاده گرم با ما در 
تبریز اثبات کننده مهماندوستى ایرانیان بود که 

به آن مشهور هستند.

بى مسئله ها را هم 
برگردانید

   خبر آنالین | روزنامــه «جمهــورى 
اسالمى» نوشــت:یک مجرى تلویزیون پس 
از پنج سال ممنوع التصویرى به لطف مدیریت 
جدید یکى از شــبکه ها به اجرا برگشته است. 
علــت جلوگیــرى از فعالیت ایــن مجرى در 
تلویزیون مسائل اخالقى بوده است! امید است 
ســایر افرادى که هیچگونه مشکل اخالقى، 
اقتصادى و... در کشــور ندارند نیــز بتوانند از 
ممنوع التصویرى خارج شــوند و واقعًا صدا و 

سیما به یک رسانه ملى تبدیل شود.

مرگ 93 بیمار تاالسمى 
به دلیل نبود دارو 

رئیس انجمن تاالسمى از مرگ    ایلنا |
93 بیمار تاالسمى به دلیل عارضه قلبى ناشى از 
عدم دریافت دارو و تزریق داروى بى کیفیت خبر 
داد. میثم رمضانى گفت: در سال گذشته حدود 
87 نفر از بیماران تاالسمى جان خود را از دست 
دادند، فروردین امسال هم هفت نفر از آنها فوت 
شدند. به جز یک مورد، مابقى بیماران تاالسمى 
فوت شده به دلیل عارضه قلبى جان خود را از 
دســت دادند که به دلیل این است که بیمار به 
دالیل مختلف دارو مصرف نکرده یا دارویى که 
مصرف کرده عمًال کارآمد و مؤثر نبوده است و 

نتوانسته نیاز بیمار را برطرف کند.

نصف جهــان  شوراى شهر تهران بعد از چند روز رایزنى 
فشرده و شنیدن برنامه هاى نامزدهاى شهردارى تهران، 
باالخره رأى خود را صادر کــرد تا از هفت گزینه اى که 
براى تصدى شــهردارى در حال رقابت بودند، دو نفر را 
به مرحله نهایى انتخاب متولى پایتخت برساند. به این 
ترتیب با رأى اعضاى شوراى شهر تهران، محمدعلى 
افشانى و سمیع ا...  حسینى مکارم به عنوان کاندیداهاى 

نهایى این رقابت انتخاب شدند.
ســید محمدعلى افشــانى متولد اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد است. او عضو شوراى مرکزى حزب اعتماد ملى 
و استاندار فارس در دولت یازدهم بود. افشانى هم اکنون 
معاون عمرانى وزیر کشور و رئیس سازمان شهردارى ها 
و دهیارى هاى کشور است. سمیع ا... حسینى مکارم هم 
متولد تهران و سرپرست فعلى شهردارى پایتخت بعد از 
استعفاى محمدعلى نجفى است. مکارم در دوره مدیریت 
محمدباقر قالیباف بر  شهردارى تهران به عنوان یکى از 

معاونین او به کار مشغول بود.

خداحافظ، اصفهانى!
چهارم اردیبهشت ماه بود که در پنجاه و هشتمین جلسه 
علنى شوراى شهر تهران، از بین 20 نفر نامزد شهردارى 
پایتخت، هفت نفر براى ارائه برنامه هایشــان به شورا 
انتخاب شدند. براساس رأى گیرى صورت گرفته در آن 
جلسه، سیدمحمدعلى افشانى، محمد ابراهیم انصارى 
الرى، محمود حجتى، ســید محمود حســینى، پیروز 
حناچى، سمیع ا... حســینى مکارم و حجت ا... میرزایى 
آراء اعضاى شوراى شــهر را کسب کردند. در میان این 
نامزدها، اصفهانى ها با محمود حجتى، ســید محمود 
حسینى و حجت ا... میرزایى بیشترین سهم را داشتند و 
بیشتر رسانه هاى کشور، شانس نشستن یک اصفهانى 

بر کرسى شهردار تهران را زیاد ارزیابى مى کردند. 
 از طرفى با توافــق دو حزب اتحاد ملــت و کارگزاران 
سازندگى (که دست باال را در اعمال نفوذ بر دیدگاه هاى 
اعضاى شوراى شهر تهران دارند) انتخاب محمود حجتى 
وزیر کشاورزى دولت دوازدهم به عنوان شهردار تهران 
حتمى به نظر مى رســید اما مخالفت روحانى با خروج 
حجتى از دولت باعث شــد تا اولیــن اصفهانى از دایره 

انتخاب شوراى شهر تهران بیرون برود.   
از آن روز، مشورت ها و چانه زنى ها میان اعضاى شورا 
و احزاب بیرون شــورا با یکدیگر ادامه داشت تا دیروز 
صبح که از دو اصفهانى باقیمانده در لیســت نامزدهاى 

شهردارى،  یکى دیگر هم کم شد. حجت ا... میرزایى از 
نزدیکان به حزب اتحاد ملت که شاید بخت خود را براى 
نشستن بر کرسى شــهردارى تهران چندان باال نمى 
دید، تنها دقایقى پیش از رأى گیرى شوراى شهر براى 
انتخاب دو نامزد نهایى، متــن انصراف خود را از رقابت 
بر سر تصدى پســت شــهردارى تهران تقدیم هیئت 
رئیسه شورا کرد تا چشم ها در اصفهان به تنها اصفهانى 
باقیمانده در لیست یعنى سید محمود حسینى، استاندار 
اســبق اصفهان و از دیگر نزدیکان به حزب اتحاد ملت 
خیره شود. او و سه نفر دیگر، چهار نامزد از هفت نامزد 
نهایى بودند که نام آنها صبــح دیروز در مقابل دیدگان 
اعضاى شوراى شهر پایتخت قرار گرفت تا از میان این 
چهار نفر، دو نفر حذف شوند و دو نفر باقیمانده به مرحله 

نهایى رقابت انتخاب شهردار صعود کنند. 
حول و حوش ســاعت 9 و 30 دقیقه دیــروز، با اعالم 
نتیجه رأى گیرى در شوراى شهر پایتخت معلوم شد که 

حسینى هم اقبالى براى شهردار شدن نداشته و همه چیز 
با دو نام محمدعلى افشــانى و سمیع ا... حسینى مکارم 
به جلسه روز یک شــنبه هفته آینده 23 اردیبهشت ماه 
کشیده شد تا یکى از این دو نفر به عنوان شهردار پایتخت 

ایران به وزیر کشور معرفى شود. 

غافلگیرى
از 21 عضو شوراى شــهر تهران، بیشــترین گرایش 
سیاسى به حزب راستگراى کارگزاران سازندگى و حزب 
چپ گراى اتحاد ملت است اما تنها سه نفر از این 21 نفر 
وابستگى مستقیم به حزب اعتماد ملى دارند. این در حالى 
اســت که تمام نامزدهاى اصلى آن دو حزب اصلى و از 
جمله سه اصفهانى نزدیک به اتحاد ملت از گردونه رقابت 
براى تصدى بر شهردارى تهران کنار گذاشته شدند ولى 
نامزد حزب اعتماد ملى که کســى آنچنان حسابى هم 
روى او باز نکرده بود به فینــال این ماراتن طوالنى راه 

پیدا کرد. این درست مثل قوانین حاکم بر یک مسابقه 
فوتبال است. دوشنبه شب که 21 عضو شورا با رهبران 
احزاب سیاســى بیرون پارلمان شــهر تهران مشغول 
گعده و گفتگو بودند تا تصمیم صبح روز سه شنبه را به 
رســانه هــا اعــالم کننــد، میلیــون هــا ایرانــى 
هــم پــاى تلویزیــون هــاى خــود شــاهد بودند 
کــه چطــور تیــم پرهــوادار پرســپولیس کــه تا
 ثانیه هاى پایانى توانســته بود از پس حریف نچندان 
قدرتمند قطرى برآمده و کار را با تســاوى پیش ببرد، 
نهایتًا در یک غافلگیرى غیرمنتظره با شکســت زمین 
را ترك کرد. این هواداران و آن اعضاى شــوراى شهر، 
حاال در یک نقطه مشــترك به هم رسیده اند. آنها باور 
کرده اند که سیاست و فوتبال هیچکدام قابل پیش بینى 
نیست و تنها یک لحظه کافى است تا همه چیز بر خالف 
آنچه جریان دارد تغییر کند؛ چه مسابقه براى فتح دروازه 

حریف باشد، چه مسابقه براى فتح دروازه «بهشت».

وقتى حجت االســالم حســن روحانى به اســتان خراسان    رویداد 24|
رضوى ســفر کرد، همه منتظر بودند ببینند برخورد دو رقیــب قدیمى انتخابات، 
یکســال بعد از انتخابــات پر ماجــراى 96، چگونه اســت. بســیارى از مردم 
تصویر دیدارهــاى صمیمى نامزدهــاى انتخابــات قبلى را در کنــار هم دیده 

بودند. 
با این حال همان لحظاتى که خبر ســفر رئیس جمهور به استان خراسان رضوى 
مخابره شد، تصاویرى منتشر شد که نشــان مى داد حجت االسالم سیدابراهیم 
رئیسى به بازدید نمایشــگاه کتاب تهران رفته است... رئیسى البته بهانه اى براى 
ندیدن روحانى داشت اما گویا آیت ا... علم الهدى بهانه اى هم نداشت و فقط دلش 
نخواســت به دیدار رئیس جمهور ایران برود. برخوردى شاید کم سابقه در تاریخ 
39ساله جمهورى اســالمى ایران. گویا در دولت اصالحات هم حجت االسالم 

حسنى امام جمعه ارومیه به استقبال خاتمى نرفته بود.

نصف جهان  دوشنبه شــب در پردیس کورش 
تهران صحنه هاى باورنکردنى براى تبلیغ یک 
فیلم اتفاق افتاد. آنها که دوشنبه در این پردیس 
سینمایى حاضر بودند مشاهده کردند که چگونه 
یک فرد با گریم داعشى و اســب و شمشیر، با 
ترســاندن مردم به هدف جذب مخاطب براى 
فیلم «به وقت شام» وسط مردم مى تازد! البته 
پوستر این مراسم عجیب که از چند روز قبل تر 
منتشر شــده بود، با نمایش یک داعشى اسب 
ســوار بر فراز شــهر تهران، خبر از یک «اکران 
ویژه» مى داد اما ایجاد رعب و وحشــت در بین 

مردم داستان دیگرى بود.
ســایت «ســینما ســینما» در ایــن بــاره 
نوشــت: « ایــن اکــران بــا حضــور بازیگر 
نقش داعشــى سوار بر اســب در مجموعه اى
آغــاز شــد کــه زنــان و کــودکان بــا 

چهره هاى وحشــت زده و جیــغ و فریادهاى
 بى امان نظــم کل پردیس را بــه هم ریخته 
بودنــد. چند کــودك گریــه مــى کردند و 
خانــم جوانــى از هــوش رفــت... در ادامه 
چند بازیگــر با هیئت داعشــى و مســلح در 
طبقــات دیگر بــه راه افتاده و بــا همان لحن 
وحشى هاى داعشــى جمالتى را با خشم بیان 
مى کردند و این سیرك فرهنگى- هنرى ادامه 

داشت.»
این تبلیغ عجیــب براى نمایش یــک فیلم و 
واکنش هاى گسترده به آن باعث شد تا ابراهیم 
حاتمى کیا کارگردان «به وقت شــام» با انتشار 
متنى از مردم عذرخواهى و طلب حاللیت کند. 
حاتمى کیا البته تقصیــر را متوجه «بچه هاى 
گروه تبلیغاتى فیلم» دانست و این را هم نوشت 
که: «این نمایش در شأن "به وقت شام" نبود. 

خستگى دو ماه ســفر به شهرهاى ایران بر تنم 
ماند. من تصورم آن بود که قرار اســت کسى 
به شــکل ریش قرمز در فضاى بیرونى کورش 
بایستد و مردم با او عکس بیاندازند. نه اسبى و 
نه جمعى و نه فریادى، آن هم داخل مجتمع در 

مخیله ام نبود و من بى خبر بودم.»
على ســرتیپى، مدیر پردیس سینمایى کورش 
اماضمــن اینکه مى گویــد از نوع ایــن تبلیغ 
بى خبر بــوده، با اصل ماجــرا مخالفتى نکرده 
اســت: «از ابتداى امر ما نمى دانستیم سازمان 
اوج چه ایده اى دارد ولى در نهایت باید بگویم 
که این نوع تبلیغات به هیچ وجه منفى نیست. 
شاید در حاشــیه اجراى این نمایش یک یا دو 
نفر ترسیده باشــند، اما نباید فراموش کرد که 
این گونه برنامه ها معمــوًال برپایه غافلگیرى

 است.»  

فؤاد بابان از گویندگان قدیمى خبر است که بعد 
از 35 سال کار براى صداوسیما کنار رفت.

فؤاد بابان به تازگى در گفتگو با «شهروند» دو 
خاطره جالب از دوران کارى اش تعریف کرده 
اســت. وى مى گوید: در زمانى که هنوز سرکار 
بودم و بازنشسته نشده بودم، یک روز «پشت میز 
خبر بودم، روى میز دوربین، فیلمبردار فراموش 
کرده بود چرخ هاى دوربین را قفل کند و پایش 
را روى قفلش بگذارد که با توجه به شرایطى که 
پیش آمد، دوربین خود به خود شروع به راه افتادن 
کرد و از استودیو خارج شد. از طرفى صندلى من 
هم خوشبختانه دستگیره نداشت. یعنى اصوًال 

صندلى گوینده خبر نباید دستگیره داشته باشد. 
زمانى که دیدم دوربین شروع به راه افتادن کرد، 
همانطور در حالت نشســته به اندازه یک متر از 

جایگاهم خارج شدم و کسى متوجه نشد!
فؤاد بابان درباره توبیخ بخاطر خرید یک عینک 
دودى هم خاطــره جالبى نقل کــرد و گفت: 
موضوع عینک دودى که سر آن موضوع توبیخ 
هم شــدم را تقریبًا تمام آنهایــى که تلویزیون 
مى بینند، شــنیده اند. بعد از اتمام خبر ساعت 2 
که خیلى هم پربیننده بود. با این گمان که برنامه 
تمام است، عینکى که همان روز خریده بودم را 
به آقاى حیاتى نشان دادم و کلى ادا درآوردم تازه 
فهمیدم هنوز روى آنتن هستیم که دیگر کار از 
کار گذشته بود. از استودیو که بیرون آمدم، از باال 

تماس گرفتند که توبیخ شدم.

در مسابقه انتخاب شهردار براى پایتخت، هر 3 بازیگر اصفهانى شکست خوردند

 اصفهان از « بهشت»  دور شد

به وقت داعش، به وقت وحشت

اختالفات علنى تر مى شود توبیخ بخاطر یک عینک دودى! 
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سریال نوروزى «هیئت مدیره» به سبب ریتم 
کشدار و عقب افتادگى داستانى نتوانست جلب توجه کند و براى 

همین هرچند در ابتدا بنا بود 100 قســمتى شــود اما فعًال نیمه کاره مانده اســت. 
پیش بینى درباره سرنوشت این سریال با توجه به کارنامه سینمایى سال هاى اخیر کارگردانش چندان 

دشوار نبود و هرچند در همان آغاز محول کردن کارگردانى «هیئت مدیره» به مازیار میرى در این باره هشدار داده شد 
اما کسى هشدارها را جدى نگرفت تا شکست در پخش رخ دهد.

به گزارش «سینماروزان»، مازیار میرى، کارگردان «هیئت مدیره»  به جاى قبول ضعف هاى مشهود کار، زمان پخش سریال را 
عامل عدم اقبال دانسته است بدون آنکه حواسش باشد چه در ســینما و چه در تلویزیون، نوروز یکى از بهترین زمان ها براى پخش 

محصوالت است.
مازیار میرى در توجیه عدم اقبال مخاطبان به «هیئت مدیره» به خبرگزارى «مهر» گفت: این سریال در ایام نوروز زمان پخش خوبى 

نداشت و از روزهاى 15 و حتى 20 فروردین به بعد مردم خیلى بیشتر آن را دیدند و من بازخوردها را دریافت کردم. 
این کارگردان ادامه داد: ســریال هاى «پایتخت» و «دیوار به دیوار» پیش از این پخش شــده بودند و مردم آنها را مى شــناختند 
و از طرف دیگر شــبکه 5 محدودتر دیده مى شــود. با این حال با توجه به اینکه بازیگران ما در نظرسنجى ســریال هاى نوروزى 
از طرف مردم دیده شــدند و رتبه آوردند یعنى ســریال مخاطب هم داشــته اســت. به دلیــل همین بازخوردها بــود که مدیران 
تلویزیون مى خواهند ســریال در 100 قسمت ساخته شــود و من امیدوارم هرکســى مى خواهد ادامه آن را بســازد به خوبى آن را 

به پایان برساند.
جالب است که مازیار میرى از عالقه مدیران تلویزیون براى تولید ادامه سریال و بى میلى خود به این کار گفته و بیان کرد:  من فعًال 
خیلى خسته هستم و به هزاران دلیل عالقه  مند نیستم که ادامه کار را بســازم. البته همچنان جلسات و مذاکراتى داریم ولى من 

خسته تر و دلخورتر از این هستم که بخواهم ادامه سریال را بسازم.

مراسم رونمایى از آلبوم موسیقى متن فیلم ســینمایى«به وقت شام» 
با حضور ابراهیم حاتمى کیا، هادى حجازى فر، جوزف ســالمه و کارن 

همایونفر در پردیس سینمایى کورش برگزار شد.
کارن همایونفر در این مراسم گفت: من آلبوم هاى مختلفى را کار کردم و 
معموًال براى آن رونمایى نمى گیرم. اما چیزى که براى من جذاب است 
رونمایى از این آلبوم در حضور مخاطبان این فیلم است. وى ادامه داد: 

کنار ابراهیم حاتمى کیا ایستادن خودش یک افتخار است. من این حرف 
را روى صحنه جشنواره فجر هم گفتم و همه جا این را خواهم گفت. نفس 
گرم شما مردم وقتى با این فیلم همراه شد، براى من جاى افتخار دارد. 
فکر مى کنم این موسیقى از این به بعد توسط رادیو و تلویزیون به نمایش 
درآید،  مثل موسیقى «بادیگارد».  این استاد موسیقى اظهار کرد: من بیش 
از صد کار ساخته ام و هیچ کارى سخت تر از ساخت موسیقى «به وقت 

شام» نبود. من این موسیقى را با روح و قلبم تولید کردم.
ابراهیم حاتمى کیا نیز در این مراســم گفت: من بــه تمام بخش هاى 
فیلم مسلط هســتم؛ اما تنها جایى که تسلیم هســتم، موسیقى کارن 
همایون فر است. من فیلمســاز سختگیرى هســتم و هر موسیقى را 
نمى پسندم ولى وقتى آهنگ کارن همایونفر را شنیدم گفتم که آن اتفاق 

که مى خواستیم، افتاد.

تلویزیون امســال هم با پخش ســریال هاى مناسبتى در ســاعات بعد از افطار 
مهمان خانه هاى مردم خواهد بود. هر سال با نزدیک شدن به ایام ماه مبارك رمضان، 
شبکه هاى مختلف سیما تدارك وسیعى براى تولید برنامه هاى متنوع و جذاب در این 

ماه انجام مى دهند چراکه ماه رمضان به دلیل همراهى مردم با رسانه ملى، به عنوان 
یکى از زمان هاى طالیى تلویزیون براى جذب مخاطب محسوب مى شود. امسال نیز 

از این قاعده مستثنى نیست و از سال گذشته تولید برخى سریال ها شروع شده تا به موقع در 
کنداکتور صدا و سیما قرار بگیرند. 

پخش سریال هاى ماه رمضان به طور جسته گریخته اوائل دهه هفتاد از شبکه هاى یک و دو آغاز شد 
اگرچه در آن ابتدا به عنوان مجموعه هاى مناسبتى این ماه مطرح نشده بود. شروع پخش این سریال ها همزمان 

با ایام نوروز در آن سال ها بود و به همین دلیل نمى توان به طور قطع گفت که هدف سازندگان مجموعه هاى 
تلویزیونى که آن زمان به روى آنتن رفتند تنها ماه رمضان بوده و در واقع مناسبتى دو جانبه، هم نوروز و هم ماه 

مبارك رمضان دلیل پخش سریال هایى بود که خسرو ملکان و حسن فتحى کارگردانى شان کردند. 
روند پخش مجموعه هاى تلویزیونى در ماه مبارك رمضان از سال 70 آغاز شد و به جز دو سال 75 و 77 که هیچ 
کدام از شبکه ها تدارکى براى پخش سریال ویژه این ماه ندیده بودند، تا اوایل دهه 80  ادامه پیدا کرد. از ابتداى دهه 
80 نیز پخش مجموعه هاى مناسبتى در تلویزیون ادامه پیدا کرد و در سال هاى میانى دهه 80 به اوج رسید. از جمله 
سریال هاى شاخصى که در سال هاى ابتدایى دهه 80 پخش شدند مى توان به «گمگشته» به کارگردانى رامبد 
جوان، «یادداشت هاى کودکى» ساخته پریسا بخت آور و «چراغ هاى خاموش» کاظم بلوچى اشاره کرد که موفق 
به جذب مخاطبان بیشترى شدند. همچنین در سال هاى میانى دهه80 بود که موج ساخت سریال هاى ماورایى 
نیز به راه افتاد و چند کارگردان از جمله، سیروس مقدم،علیرضا افخمى، حسین سهیلى زاده و محمدحسین لطیفى 
به سراغ ساخت آثارى با این مضمون رفتند که به زعم خیلى ها مناسبت و مطابقت بیشترى با حال و هواى ماه 
مبارك رمضان و لحظات معنوى و عرفانى آن داشت و البته به مذاق خیلى هاى دیگر هم به دلیل فانتزى تخیلى 
بودن قصه شان خوش نیامد. «او یک فرشته بود» به کارگردانى علیرضا افخمى را مى توان اولین سریال با موضوع 
ماورایى دانست که راه را براى ساخت مجموعه هایى دیگر با این حال و هوا در این ایام و سال هاى بعد هموار کرد. 
از سوى دیگر و در مقابل سریال هایى با مضامین جدى یا همان ماورایى و متافیزیکى، آغاز ساخت سریال هاى 
کمدى نیز در دهه 80 بود و رضا عطاران با ساخت ســریال «خانه به دوش» در سال 83 موج کمدى  سازى در 
مجموعه  هاى مناسبتى ماه رمضان را آغاز کرد. این روند در سال هاى بعد نیز ادامه پیدا کرد و خود عطاران نیز 
سردمدار آن شد. مخاطبان از سریال هاى طنز او که البته مشکالت و مسائل اجتماعى را نیز به خوبى در قصه اش 
روایت مى کرد به شدت استقبال مى کردند تا اینکه «بزنگاه» در سال 87 آخرین سریالى بود که بازیگر و کارگردان 

سینما و تلویزیون آن را ساخت و پس از آن هم عطاى تلویزیون را به لقایش بخشید.

علیرضا قربانى، خواننده موسیقى سنتى، تیتراژ سریال 
رمضانى «پدر» به تهیه کنندگى حامد عنقا و کارگردانى 
بهرنگ توفیقى را خواند. قربانى این تیتراژ را با ترانه اى 
از اهورا ایمان و آهنگسازى ستار اورکى براى سریال ماه 

رمضان شبکه 2  سیما خوانده است.
وى عالوه بر ترانه تیتــراژ براى این ســریال قطعات 
آوازى دیگرى نیز اجرا مى کند که به فضاسازى بیشتر 
عاشقانه هاى بین شخصیت ها از جمله دو کاراکترى که 
مهدى ســلطانى و لعیا زنگنه ایفاگر آنها هستند، کمک 

شایانى مى کند.
این خواننده 45 ساله در همکارى هاى قبلى خود با عنقا 

خوانندگى سریال «تنهایى لیال» نوشته 
وى را برعهده داشت. وى چندى پیش  با 

حضور در مراسم رونمایى سامانه کنسرت آنالین کشور 
با طراحى، مدیریت و توسعه عنقا، اولین خواننده اى بود 
که با این ســامانه همکارى و قطعاتى منتخب از آلبوم 

«سودایى» را اجرا کرد.
قربانى، اورکى، ایمان و عنقا در ایــن روزها 

مشغول آماده سازى استودیو 
قطعات مربوط به 
سریال «پدر» 
هســتند کــه 
از ابتــدا براى 
پخــش در ماه 
رمضان  مبــارك 

کلید خورده بود.

سکانس صحبت هاى مادرانه «ماه گل» و «ریحانه» سکانس صحبت هاى مادرانه «ماه گل» و «ریحانه» 
بهترین سکانس براى من بود

مهرانه مهین ترابى، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون  در خصوص حضورش در 
سریال «آنام» گفت: بازى در سریال «آنام» مثل دیگر کارهایم ویژگى هاى خاص 
خودش را داشت و باید موقعیت هایى را در آن تجربه مى کردیم تا به پایان برسد.

وى ادامه داد: «ریحانه»، فکر نمى کنم با نقش هاى دیگرى که تا به حال بازى 
کردم تفاوت خاصى داشت، البته نسبت به دیگر نقش هایم موقعیت هایى که در 
آن قرار مى گرفتم حساس و خاص بود اما به هر حال کار ما همین است و باید هر 

نوع شخصیت و نقشى را تجربه کنیم و به تصویر بکشیم.
مهین ترابى در خصوص اینکه شاید ابتداى ســریال اینطور به نظر مى آمد که 
نقش ریحانه محورى نباشد تصریح کرد:  قصه سریال «آنام» از قبل پیش 
بینى شده بود که شــخصیت ریحانه چطور باید به تصویر کشیده شود، 
اما دلیل اینکه به نظر مى رسید نقشم در این کار محورى نیست به 

این علت بود که روند داستان به گونه اى پیش 
مى رفت که بیشتر فالش بک به 

گذشته داشــت و به دلیل اینکه دوران جوانى من در داستان سریال زیاد پررنگ 
نبود اینگونه به نظر مى رسید که شاید نقش ریحانه کلیدى نیست، این در حالى 
است که این مجموعه کامًال در زمان حال رخ مى داد 
اما بخش هاى گذشــته داستان در قسمت هاى 

طوالنى به تصویر کشیده مى شد.
وى ادامه داد: به طور کلــى من نمى دانم 
این فالش بک هاى طوالنى به گذشــته 
در ســریال «آنام» نقطه قوت آن بود یا 
ضعف، اما من از مسیر نقش کامًال اطالع 
داشتم و با توجه به اینکه مى دانستم قرار 
است چه اتفاقى در داستان بیافتد و گذشته 
آن، چه مسائلى را شــاهد خواهد بود آن را 

بازى کردم.

بازیگر سریال «آنام» در خصوص اینکه چه مقدار با شخصیت ریحانه در سریال 
ارتباط برقرار کرده اســت بیان کرد: فکر مى کنم من و باقــى عوامل براى این 
کار زحمات بسیارى کشــیدیم و واقعًا زحمات زیادى که در طول شش ماه و نیم 
گذشته کشیده ام باعث شد این کار بسیار زیاد در یاد من بماند، چراکه تمام پاییز و 
زمستان را در رفت و آمد و همچنین بیشتر شب ها در سرما و گرما سر کار بودیم، 
اما خوشــحالم که مردم این مجموعه را در نهایت مى بینند و از آن راضى هستند 
چراکه همیشه قصد من در کارهایى که در آن بازى مى کنم این است که پیامى 
که قصه دارد را به بهترین شکل ممکن به تصویر بکشم تا به مردم منتقل شود و 

آنها را سرگرم کند.
مهین ترابى در خصوص اینکه کدام ســکانس ســریال «آنام» را بیشتر از دیگر 
سکانس ها دوست دارد اظهار کرد: ســکانس هاى حسى و احساساتى زیادى در 
سریال «آنام» وجود داشت، چون به هرحال موقعیت سریال و داستانش موقعیت 
خاص و تأثیرگذارى بود. همه سکانس ها از نظرم خوب بود اما من فکر مى کنم 
سکانس روبه رو شدن «ریحانه» و «ماه گل» که در واقع اسم اصلى اش «مارال» 

است در سریال یکى از سکانس هاى قوى این مجموعه بود.
وى ادامــه داد: ایــن ســکانس در واقع تقابــل بین دو مــادر اســت، با همه 
پیچیدگى هایى که بین آنها وجود دارد، از طرفى مادرى که دخترى را 30 ســال 
برایش زحمت کشیده و بزرگ کرده، نمى دانسته که اصًال فرزند خودش است و از 
طرف دیگر مادرى که حاصل ازدواج عاشقانه اش را از دست داده است، در بخش 
کالمى سکانس بسیار مشکلى بود و من حس مى کنم بازى در این سکانس خیلى 

سخت و البته برایم از باقى سکانس ها جذاب تر بود.
بازیگر نقش ریحانه در ســریال «آنام» در خصوص طراحى لباس این مجموعه 
افزود: اصًال از طراحى لباس این مجموعه راضى نبودم و بســیار از طراحى لباس 
این کار دلخور هستم و اذیت شدم و متأسفم که به این موضوع مهم یعنى طراحى 
لباس در آثار نمایشى آنطور که باید و شــاید اهمیت داده نمى شود و امیدوارم این 
حرف هایم به گوش دست اندرکاران این عرصه برسد هر چند که سال ها گفته ام 
ولى ترتیب اثرى داده نشده است، چراکه حیف است در قبال این همه زحمتى که 
توسط نیروهاى انسانى در آثار کشیده مى شــود، بابت چند تکه لباس، کار شکل 

خوبى به خود نگیرد.
مهین ترابى در خصوص پایان ســریال «آنام» تصریح کرد: پایان سریال «آنام» 
را که نمى توانم نظر دقیقى دربــاره آن بدهم اما حتمًا براى مخاطب پایان جذابى 

خواهد داشت. 

مهرانه مهین ترابى:

مهرانه مهین ترابى، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون  در خصوص حضورش در 
سریال «آنام» گفت: بازى در سریال «آنام» مثل دیگر کارهایم ویژگى هاى خاص 
خودش را داشت و باید موقعیت هایى را در آن تجربه مى کردیم تا به پایان برسد.

وى ادامه داد: «ریحانه»، فکر نمى کنم با نقش هاى دیگرى که تا به حال بازى 
داشت، البته نسبت به دیگر نقش هایم موقعیت هایى که در کردم تفاوت خاصى

آن قرار مى گرفتم حساس و خاص بود اما به هر حال کار ما همین است و باید هر 
نوع شخصیت و نقشى را تجربه کنیم و به تصویر بکشیم.

مهین ترابى در خصوص اینکه شاید ابتداى ســریال اینطور به نظر مى آمد که 
نقش ریحانه محورى نباشد تصریح کرد:  قصه سریال «آنام» از قبل پیش 
بینى شده بود که شــخصیت ریحانه چطور باید به تصویر کشیده شود، 
دلیل اینکه به نظر مى رسید نقشم در این کار محورىنیست به اما

این علت بود که روند داستان به گونه اى پیش 
مى رفت که بیشتر فالش بک به 

گذشته داشــت و به دلیل اینکه دوران جوانى من در داستان سریال زیاد پررنگ 
نبود اینگونه به نظر مى رسید که شاید نقش ریحانه کلیدى نیست، این در حالى 
است که این مجموعه کامًال در زمان حال رخ مى داد 
اما بخش هاى گذشــته داستان در قسمت هاى 

کشیده مى شد. طوالنى به تصویر
وى ادامه داد: به طور کلــى من نمى دانم 
این فالش بک هاى طوالنى به گذشــته 
در ســریال «آنام» نقطه قوت آن بود یا 
ضعف، اما من از مسیر نقش کامًال اطالع 
داشتم و با توجه به اینکه مى دانستم قرار 
اتفاقى در داستان بیافتد و گذشته  است چه
آن، چه مسائلى را شــاهد خواهد بود آن را 

بازى کردم.

ر میرى در شکست سریال 
جیه مازیا

تو

ت مدیره»:
نوروزى «هیئ

ى نداشت!
 زمان پخش خوب

علیرضا قربانى براى «پدر» مى خواند

رونمایى از موسیقى متن«به وقت شام» 

سریال هاى ماه رمضان 
چگونه به تلویزیون آمد 

محیا حمزه
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نصف جهان  بار دیگر یکى دیگــر از پیش بینى هاى نصف جهان 
محقق شد.

19 بهمن 1396 مطلبى در روزنامه و سایت نصف جهان با  عنوان 
«تابش ، دنیا به کامش!» و با مضمون زیر منتشر کردیم:

«شــاید تا این لحظه که در حال خواندن این خبر هســتید، این 
موضوع کامًال رسمى و از رســانه هاى باشگاه سپاهان هم اعالم 
شده باشد، اما طبق شــنیده هاى نصف جهان از نزدیکان مسعود 
تابش وى اگر تا شنبه انتخاب نشده باشد، قرار است که به زودى 
و طى چند هفته و شاید چند ماه دیگر به عنوان مدیرعامل باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان معرفى شود. وى که پس از استعفاى محسن 
طاهرى به عنوان سرپرست موقت از سوى هیئت مدیره منصوب 
شد، بارها در مصاحبه ها و گفتگوهایش با رسانه ها، اعالم کرده 
که تمایل دارد تا به عنوان مدیرعامل سپاهان منصوب شود و این 

توانایى را هم دارد. 
بهرام ســبحانى مدیرعامل فوالد مبارکه هم چندى پیش اعالم 
کرد که به هیچکدام از گزینه هاى مطروحه براى این باشگاه فکر 

نمى کند و گزینه هاى دیگرى مدنظر او هستند.
اینطور کــه برخى دوســتان نزدیــک تابش که آنهــا هم جزو 
پیشکسوتان ســپاهان هســتند در محفلى نقل کرده اند، هیئت 
مدیره باشگاه و مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه اصفهان بر روى 
انتخاب تابش در این مقطع زمانى اتفاق نظــر دارند و به احتمال 
زیاد ، به زودى تابش که به عنوان بازیکن، مربى، مدیرعامل، قائم 
مقام ومعاونت ورزشى سال هاى سال در سپاهان بوده به عنوان 
مدیرعامل سپاهان منصوب مى شود. مسئولیتى که در دهه 70 نیز 
آن را تجربه کرده بود و به نظر مى رســد با وجود برخى اشکاالت 
و ضعف ها، انتخاب تقریبًا مناســبى براى محبوب ترین باشگاه 

اصفهان باشد.»
این خبر ما در 19 بهمن سال گذشته بود که حاال بعد از چند ماه رنگ 
واقعیت به خود گرفته است. سایت باشگاه سپاهان دیروز رسمًا در 
خبرى، مدیرعاملى مسعود تابش در باشگاه سپاهان را اعالم کرد. با 
بسته شدن پرونده کابوس وار لیگ هفدهم و در اوج گمانه زنى هایى 
که در خصوص انتخاب مدیرعامل جدید به گوش مى رسید با حکم 
مدیرعامل کارخانجات فوالد مبارکه تابش از سمت سرپرست موقت 
به سمت مدیرعاملى منصوب شد تا به این ترتیب حواشى پیرامون 

صندلى مدیریت باشگاه براى لیگ هجدهم به پایان برسد.
در متن حکم مدیرعامل جدید باشگاه که در سایت منتشر شد،آمده 

است:

جناب آقاى مسعود تابش
با سالم

نظر به سابقه طوالنى شما در کسوت بازیکن و پست هاى مدیریتى 
سپاهان بنابر پیشنهاد هیئت مدیره آن باشگاه ، جنابعالى را به سمت 
مدیرعامل باشگاه فرهنگى- ورزشى سپاهان منصوب مى نمایم 
تا با همکارى، هماهنگى و همفکرى با اعضاى هیئت مدیره انجام 

وظیفه کنید.
انتظار مى رود با به کارگیرى تجربه چند دهه فعالیت ورزشى در 
باشگاه سپاهان ضمن مشورت و همکارى با هیئت مدیره و خبرگان 
فوتبال کشور و انتخاب سرمربى، کادر فنى و بازیکنان شایسته در 
فصل جدید شاهد رشد و ارتقاى ســپاهان به جایگاه واقعى خود 

باشیم که موجب سربلندى باشــگاه نامدار سپاهان و خوشحالى 
هواداران شود .بدیهى است توجه کافى به دیگر رشته هاى ورزشى 

نیز مورد نظر است.
توفیق شــما در انجــام وظایف محولــه را از درگاه ایــزد منان 

خواستارم.
 بهرام سبحانى
 مدیرعامل فوالدمبارکه اصفهان

 
مسعود تابش که سال ها بازوبند کاپیتانى سپاهان را بر بازو بست 
و در دهه 60 هم ســابقه مالکیت و مدیریت سپاهان را در کارنامه 
دارد از این پس به عنوان مدیرعامل باشــگاه رسماً امور اجرایى را 

مدیریت خواهد کرد. او از اوایل دهه 80 تا زمستان سال گذشته به 
عنوان معاون فنى ، ورزشى و قائم مقام باشگاه مشغول به کار بود 
و در چند ماه اخیر نیزبه عنوان سرپرست موقت ، مدیریت باشگاه 

سپاهان را بر عهده داشت.
به گزارش نصف جهان، خوشحالیم که عموماً توانسته ایم با انتشار 
خبرهاى موثق اعتماد خوانندگان را جلب کنیم. ذکر این نکته را 
ضرورى مى دانیم که برخى از رسانه ها چند روز قبل از یک وقوع 
خبر از احتمال انجام آن خبر مى دهند. اما نصف جهان خبرهاى 
مهم و حیاتى را ماه ها قبل از تحقق پیش بینى کرده و  نشان داده 
که در این زمینه پیشــتاز و مورد اعتمــاد مخاطبین و خوانندگان

است.

تابش؛  دنیا به کامش!تابش؛  دنیا به کامش!
تیترى که دوباره تکرار مى کنیم

نصف جهان  پس از شکست پرسپولیس با سه گل در امارات برخى از رسانه ها، 
عادت بدى که خود نیز به او اعتراف داشته را به او گوشزد کرده و اعالم کردند 

اگر این عادت را ترك نکنى در آینده اى نزدیک حسابى متضرر مى شوى!
بعد از شکست ســه گله در جدال مرحله گروهى مقابل السد قطر، علیرضا 
بیرانوند بار دیگر تسلیم ضربات پیاپى حمله وران الجزیره شد و یک نمایش 

سه گله دیگر را از خود به جا گذاشت.
بیرانوند که به عنوان گلر اصلى و شماره یک تیم ملى در جام جهانى روسیه 
نیز از او یاد مى شود، هنوز نتوانسته عادت بد و غیرحرفه اى اش که خود نیز 
به آن اعتراف کرده را از ســر بیرون کند. بیرانوند چندى پیش نیز در گفتگو 
با «ورزش سه» مدعى شد که بزرگ ترین ضعف او این است که تا پیش از 
دریافت گل کامًال از نظر روحى و روانى براى ایستادگى درون دروازه آماده 

است اما زمانى که قفل دروازه اش شکســته مى شود، تسلیم کردن او براى 
دفعات بعدى کار آسانى است.

اتفاقى که بارها در دو فصل اخیر در نمایش او مشــاهده شد؛ جدال با الریان 
قطر، الوحده امارات، السد قطر، االهلى و الهالل عربستان و اکنون الجزیره 
امارات. گل آخر نماینده امارات در بازى دوشنبه شب کامًال از عدم تمرکز و 
از بین رفتن اعتماد به نفس او نشأت گرفته بود و این گلر ملى پوش که طى 
مدت اخیر نمایش خوبى روى خروج هاى خود داشت، این بار کامًال ناشیانه 

باعث دریافت گل سوم و شکست تیم شد.
بیرانوند که احتمال به یقین همچنان گلر شماره یک تیم ملى در جام جهانى 
محسوب مى شــود، اگر این ضعف بزرگ روحى – روانى را از خود دور نکند 
در این رقابت ها و در تقابل با مهاجمان کامًال حرفه اى اسپانیا، پرتغال و حتى 

مراکش با مشکل بزرگى مواجه خواهد شد. در تقابل با این حریفان احتمال 
گل خوردن ایران زیاد است و اگر او با همین روحیه کنونى بازى را ادامه دهد، 

احتماًال باید انتظار شکســت هاى پرگلى را در جام جهانى شاهد باشیم. 
شاید بهتر باشد او در این مقطع بیشــتر روى رفتار گلرهاى بزرگى مثل 

احمدرضا عابدزاده دقت کند که حتى بعد از دقایق جهنمى مقابل استرالیا و 
دریافت دو گل از حریف، پیروزمندانه و با اعتمادبه نفس باال با 
رقیب به کرى خوانى مى پرداخت. اگر بیرانوند این روحیه را 
کنار نگذارد و «کارلوس کى روش» هم بخواهد همچنان او 
را به عنوان گلر شماره یک در چهارچوب دروازه بگذارد آن 

وقت اســت که باید گفت فاجعه و آبروریزى بزرگ در جام جهانى نزدیک
 است.

با بیرانوند در جام جهانى چه کنیم؟

 فاجعه نزدیک است!

 باشــگاه صنعت نفت آبادان که براى کسب جایگاه 
بهتر در فصل آینده لیگ برتر به دنبال جذب مربیان با 
کارنامه است، اکنون در حال مذاکره با امیر قلعه نویى 
و افشین قطبى و همچنین دو سه مربى خارجى است. 
باتوجه به این که باشــگاه نفت آبــادان رایزنى هاى 
خود را با مربیان داخلى و خارجى آغاز کرده اســت، 
به نظر مى رســد پایان همکارى این باشگاه با فراز 
کمالوند قطعى شده اســت. گفته مى شود سرمربى 
طالیى پوشــان تا یک هفته آینده مشخص خواهد 
شد. در حالى که انتظار مى رفت نفت آبادان در فصل 
هفدهم لیگ برتر فوتبال کشــور با داشتن بازیکنان 
خوب داخلى و خارجى، حداقل به ســهمیه آسیایى 
دست پیدا کند در رتبه هشتم قرار گرفت و شاید کسب 
همین نتیجه از جمله دالیل این باشــگاه براى عدم 

همکارى با کمالوند در فصل آینده باشد.

على اکبر استاداسدى مدافع سابق تیم ملى ایران در 
گفتگویى با یکى از روزنامه هــا از بعضى از اتفاقات 
عجیب و باورنکردنى در زمان هدایت تیم ملى ایران 
توســط جالل طالبى پرده بردارى کرده است. بدون 
هیچ توضیح اضافه اى، این گفته هاى استاداســدى 

را بخوانید:
■ من حاجى مایلى را دوست دارم چون انسان درستى 
اســت. او هم در تیم ملى فوتبال مرا دوست داشت 
چون محکم بازى مى کردم، برعکس جالل طالبى 
که نمى توانســت تیم را جمع و جور کند و در زمان او 

کلى تخریب شد.
■ وقتى طالبى مى خواست تیم را ارنج کند، با سرعت 
اســم 11 نفر را مى خواند و از رختکن خارج مى شد. 
کًال طورى رفتار مى کرد که دیگــر بازیکنان براى 
حرفش تره هم خرد نمى کردند. مثًال ســتار همدانى 
نمى آمد سر تمرین ولى بازى اش مى داد یا بعد از بازى 
با یوگسالوى، عابدزاده خودش تصمیم گرفت بازى 
کند و طالبى فقط بیننده بود. نادر محمدخانى مصدوم 
شد و خداداد گفت نادر مصدوم شــده ولى به اشتباه 

خودش را تعویض کرد.
■ جلوى یوگســالوى یک گل روى ضربه کاشته 
خوردیم و اصًال مستحق باخت نبودیم. از این شکست 
همه ناراحت بودیم به خصوص عابدزاده که کاپیتان 
تیم بود و به علت مصدومیت نتوانسته بود بازى کند. 
قبل از بازى دوم مقابل آمریکا، احمدرضا هنوز زانودرد 
داشت. سر میز غذا حرف ارنج شــد، یکى از بچه ها 
گفت ارنج مثل بازى قبلى است. عابدزاده هم گفت 
الزم نکرده، خودم بازى مى کنم. انصافًا هم خودش 

یک تیم بود. 

بلندپروازى هاى نفتى!

برایش 
تره ُخرد نمى کردند!

 این حریفان احتمال 
ى بازى را ادامه دهد، 

هانى شاهد باشیم. 
رهاى بزرگى مثل 

نمى مقابل استرالیا و 
س باال با 
حیه را 
نان او 
رد آن 

ر جام جهانى نزدیک

ســتاره خط حمله تیم فوتبال الجزیره امارات روزهاى فوق 
العاده اى را در زندگى شخصى و حرفه اى خود سپرى مى کند.

 تیم فوتبال پرســپولیس در چارچوب دور رفت مرحله یک 
هشــتم نهایى رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا به مصاف 
الجزیره امارات رفت و با عملکرد ضعیفى که در خط دفاعى 
از خود نشان داد، شکست عجیبى در ابوظبى متحمل شد و با 

باخت به استقبال بازى برگشت مى رود.
 یکى از بهتریــن بازیکنان الجزیره در بازى  اخیر، ســتاره 

همیشگى این تیم در خط حمله بود. على مبخوت، مهاجم ملى 
پوشى که بهترین گلزن اماراتى فصل اخیر لیگ این کشور 
بود و کمک زیادى به الجزیره کرد، در مقابل پرسپولیس هم 
عملکرد خوبى داشت و با یک گل زیبا و یک پاس گل توانمندى 
خود را به رخ پرسپولیسى ها کشید و نقش بسیار پررنگى در 
پیروزى ارزشمند تیمش داشت. همچنین او در پایان بازى 
دیشب با توجه به درخششــى که داشت، به عنوان بهترین 

بازیکن زمین هم شناخته شد.

 نکته جالب در خصوص مبخوت این اســت که چند شــب 
پیش او مراسم عروسى اش را پشت سر گذاشت و به جرگه 
متاهلین پیوســت. روزهاى اخیر بــراى مهاجم ملى پوش 
الجزیره بسیار خوش یمن و حاوى اتفاقات مثبت بوده است.

مبخوت پس از داماد شــدن، به عنوان یکى از کاندیدهاى 
کسب عنوان بهترین بازیکن اماراتى فصل این کشور معرفى 
شد و سپس درخشش او در بازى با پرسپولیس هم به اتفاقات 

ویژه روزهاى اخیر زندگى شخصى او افزود.

داماد شد و گل زد!

رییس کمیته داوران اعالم کرد به دلیل استاندارد نبودن ورزشگاه هاى ایران امکان 
استفاده از ویدئو چک در لیگ هجدهم وجود ندارد.

در روزهاى گذشته شــایعاتى پیرامون برگزارى مســابقات لیگ برتر فصل آینده با 
اســتفاده از تکنولوژى ویدئو چک به گوش رســید. در این باره حتى گفته مى شود 
مشــکالت مالى فدراســیون اجازه نمى دهد این تکنولوژى در لیگ هجدهم مورد 

استفاده قرار بگیرد.
فریدون اصفهانیان، رییس کمیته داوران امــا در این خصوص توضیح داد. او گفت:  
استفاده از این سیستم ها در هر کشور بستگى به شرایط آن کشور دارد. امکاناتى که 
ورزشگاه هاى ما دارند، هنوز کامل نیست و استانداردهاى جهانى را ندارد، ما 

هم نمى توانیم از  این تکنولوژى ها استفاده کنیم. 
وى افزود:   ما با صحبت هایى که با فدراســیون و آقاى تاج انجام 
دادیم مشــکل مالى براى تهیه آنها نداریم اما مشکل اصلى، 

اســتاندارد نبودن ورزشگاه هایمان اســت. ورزشــگاه هایى داریم که هنوز دوربین 
فیلمبردارى درست و حســابى ندارند آن وقت ما چگونه مى خواهیم از دوربین هاى 
مختلف براى ویدئو چک اســتفاده کنیم. ابتدا باشــگاه ها و ســازمان هاى مربوطه 
وضعیت اســتادیوم ها را بهبود ببخشند؛ ســپس کمیته  داوران از این تکنولوژى ها 

استفاده خواهد کرد. 

استاندارد نیستیم!  
رییس کمیته داوران اعالم کرد به دلیل استاندارد نبودن ورزشگاه هاى ایران امکان 

استفاده از ویدئو چک در لیگ هجدهم وجود ندارد.
در روزهاى گذشته شــایعاتى پیرامون برگزارى مســابقات لیگ برتر فصل آینده با 
اســتفاده از تکنولوژى ویدئو چک به گوش رســید. در این باره حتى گفته مى شود 
مشــکالت مالى فدراســیون اجازه نمى دهد این تکنولوژى در لیگ هجدهم مورد 

استفاده قرار بگیرد.
فریدون اصفهانیان، رییس کمیته داوران اما در ایــن خصوص توضیح داد. او گفت:  
استفاده از این سیستم ها در هر کشور بستگى به شرایط آن کشور دارد. امکاناتى که 
ورزشــگاه هاى ما دارند، هنوز کامل نیست و اســتانداردهاى جهانى را ندارد، ما هم 

نمى توانیم از  این تکنولوژى ها استفاده کنیم. 
وى افزود:   ما بــا صحبت هایى که با فدراســیون و آقاى تاج انجام دادیم مشــکل 
مالى براى تهیه آنها نداریم اما مشــکل اصلى، اســتاندارد نبودن ورزشگاه هایمان 
اســت. ورزشــگاه هایى داریم که هنــوز دوربین فیلمبردارى درســت و حســابى 
ندارند آن وقت مــا چگونه مى خواهیــم از دوربین هاى مختلف بــراى ویدئو چک 
اســتفاده کنیم. ابتــدا باشــگاه ها و ســازمان هاى مربوطه وضعیت اســتادیوم ها 
را بهبود ببخشــند؛ ســپس کمیتــه  داوران از ایــن تکنولوژى ها اســتفاده خواهد 

کرد. 

چرا ویدئو چک به فوتبال ایران نمى آید؟
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نصف جهــان  اگر امیر قلعه نویى را در میــان مربیان حال و حاضر 
شاخص ایرانى مکتب استقالل در پرانتز بگذاریم، جمع آبى ها پر 
است از مربیان کوچک و البته مدعى که با حضور شفر حاال دیگر 

صدایشان براى تصاحب نیمکت آبى در نمى آید.
منصور پورحیدرى 10 دوره، ناصر حجازى و امیر قلعه نویى هر یک 
4 دوره، مظلومى و زرینچه و مرفاوى هر یک دو دوره. شاید کمتر 
تیم بزرگى را در دنیا بشــود سراغ گرفت که نیمکت مربیگرى اش 
اینقدر تکرارى و خســته کننده بین چند مربى دست به دست شده 
باشــد. مربیان که فقط در یک نقطه تالقى داشــتند، سابقه بازى 
در اســتقالل. تاریخ چهار دهه اخیر باشگاه اســتقالل، اگرچه با 
قهرمانى ها و افتخارات بســیارى آذین شــده اما در جاى جایش 
مى توان روزهــا و فصل هاى ملتهب و بحرانــى را دید. وقتى که 
تیم از نتیجه گرفتن مى ایســتاد و اغلب حتى نمى توانست نمایش 
رضایت بخشى داشته باشد و مدیران باشــگاه معموال چاره را در 
رجعت مى دیدند. بازگشت دوباره به چهره هاى آشنا. اسطوره هایى 
که زمانى در زمین درخشــیده بودند و حاال قرار بود روى نیمکت 
منجى باشگاه محبوبشــان باشد. این که روى ســکوها هم، در 
روزهاى ســخت معموال همین نام ها را فریاد مى زدند، در شکل 
گرفتن چنین سیکل بسته اى تاثیرگذار بود. اما این هواداران بودند 
که همیشه دل به مربى کارکشــته قدیمى بسته بودند یا مدیران؟ 

سوالى است که البد روزى باید درباره آن تحقیق کرد.
هرچه بود، نتیجه این ذهنیت، تاجى بود که هر بار بر سر یکى قرار 
مى گرفت؛ ناصر و منصور و امیر و پرویز. و اگر مرگى در کار نبود، 
این بازى مى توانســت تا مدت هاى طوالنى ترى ادامه پیدا کند. با 
نام هایى که این وسط تالش مى کردند زنجیر را پاره کنند اما تقریبا 
همگى موفق بودند و افتخارات هم بین اســطوره هاى باشــگاه 
دست به دست مى شد. همان ناموفق ماندن امثال سکوموروخوف 
و کخ و ذوالفقارنسب هم بود که ســنت را تقویت مى کرد. طورى 
که دورانى بیست ویک ســاله از 1374 تا 1395، جز در سه مقطع، 
هیچ گاه رشته پاره نشد. مقاطعى که روى هم دو سال هم نمى شوند. 
مثل دهه چهل و پنجاه نشد که رایکوف و جکیچ، على دانایى فرد 

بزرگ را عقب راندند و جایگاه ویژه خود را در قلب ها پیدا کردند.
در چهل سال پس از انقالب، استقالل سرزمینى بود که مدام بین 
سلسله هاى مختلف دست به دست مى شد. از پورحیدرى به حجازى 
و از حجازى به قلعه نویى. دوباره و دوباره. آشــى چنان شــور که 

ناگهان از سر استیصال یکى از همین ها پس از مدتها خانه نشینى 
مى توانست با شــور و هیاهو و قراردادى هفتصد میلیون تومانى 

برگردد و آبى هاى هوادار را هم به وجد بیاورد.
به همین خاطر اســت که باید گفت حضور چند ماهه وینفرد شفر 
در استقالل، فراتر از جامى که در خرمشهر گرفته و سهمیه اى که 
براى حضور در فصل آتى لیگ قهرمانان کسب کرده، حتى فراتر 
از آنچه ممکن است در لیگ آســیایى همین فصل کسب کند  ، 
تاثیرى سخت و عمیق است. شــفر احتماال مى تواند به هژمونى 
مربیان خودى در باشگاه خاتمه بدهد. هرچند براى مدتى. اما حاال 

این احساس در هواداران رشد کرده که همیشه نباید چشم به جمع 
کوچک آشنا دوخت. این توقع که پس از شفر هم یک مربى بزرگ 
دیگر روى نیمکت بنشیند و بتواند نمایش چشم نواز او را در زمین 
و پیروزى هاى دلچســب اش را تکرار کند. شرایطى که البته براى 

استقاللى هاى جوان و مدعى خوشایند نیست.
تصور کنید که اگر شــفرى در کار نبود، همین حــاال و در انتهاى 
فصل محمود فکــرى و حتى جواد نکونام بــا نتایجى که در لیگ 
یک گرفته اند مى توانستند مدعیانى براى نیمکت استقالل باشند. 
تصور کنید که اگر شــفرى در کار نبود، سایه بازگشت منصوریان 

همچنان بر سر تیم بود و مى شــد  در بهترین حالت به قراردادى 
دوباره با امیرقلعه نویى فکر کرد که البته حساب او در میان مربیان 
مکتب استقالل جداست. به پاشا و نامجومطلق. به خصوص فرهاد 
مجیدى که نامش در صدر فهرست کســانى است که یک دوره 
حضور از اســتقالل طلب دارند. روى نیمکت یا باالى سر مربى یا 
هر جاى دیگر. اتفاقى که ممکن است بسیار هم براى تیم آبى ها 
مفید باشد اما هرچه دیرتر، کم ریسک تر.  شفر باعث شده تا فعال 
کوچولوهاى آبى و  آدم هاى خسته کننده نیمکت استقالل ساکت 

باشند.

ثبت اولین آقاى گلــى بازیکنان ایرانى در لیگ هاى خداحافظى با کوچولوهاى آبى!خداحافظى با کوچولوهاى آبى!
معتبر از دید شبکه فرانســوى در میان 10 سورپرایز 

بزرگ این هفته فوتبال قاره سبز قرار گرفت.
همان طور که پیش بینى مى شــد بازتاب کســب 
عنوان ارزشــمند آقاى گلى هلند براى ستاره ایرانى 
آلکمار بسیار بیشتر از حد معمول بود تا جایى که این 
اتفاق در میان 10 سورپرایز بزرگ این هفته اروپا قرار 
گرفت.شبکهtf1 فرانسه در گزارشى 10 اتفاق بزرگ 
هفته فوتبالى اروپا را انتخاب و با عنوان سورپرایزهاى 
پایانى معرفى کرد که درخشش جهانبخش نیز مورد 

توجه قرار گرفت.
 

در گزارش شبکهtf1 فرانسه آمده است:« مطمئنا زیاد 
نام علیرضا جهانبخش به گوش شما نرسیده است اما 
این بازیکن یکشــنبه رویایى را در هلند سپرى کرد 
چون دومین هت تریک در سه هفته پایانى آردیویسه 
زمینه آقاى گلى او در ایــن رقابت ها به عنوان اولین 
ایرانى در اروپا را فراهم کرد تا در آستانه جام جهانى 
2018 و نمایش او با پیراهن ایران اهالى فوتبال بیشتر 

او را بشناسند».
این شبکه فرانســوى در میان ده ســورپرایز بزرگ 
هفته از جمله وداع آرســن ونگر با ورزشگاه امارات، 
درخشــش دیمترى پایت در راه فینالیســت شدن 
مارســى در یورولیگ، مصدومیت کریس رونالدو در 
الکالســیکو و ... را قرار داده که دهمین اتفاق جالب 
در این هفته آقاى گلى اولین بازیکن ایرانى توســط 

علیرضا جهانبخش بود.
 

در میان 10 سورپرایز

نصف جهان  مشخص نیست 
وقتى عبدالصمــد مرفاوى به 
عنوان یک مربى هیــچ کارنامه 
روشــنى در فوتبال ایران ندارد و چند 
تیم را هم به ورطه ســقوط کشانده با جه 
منطقى تیمى که توانسته خود را به زحمت در لیگ 

برتر حفظ کند به سراغ او مى رود.
از قبل هم مشــخص بود که کار عبدا... ویســى با استقالل 
خوزستان به پایان رســیده و مدیران این باشــگاه با توجه به 
مصاحبه هاى جنجالى او، تمایلى به ادامه همکارى با او نخواهند 
داشــت. به همین دلیل همه منتظر معرفى جانشین او بودند اما 
گزینه اى که مدیران باشگاه خوزستانى با او به توافق رسیدند یک 
گزینه عجیب و باورنکردنى بود: صمد مرفاوى! عجیب است که 
مسئوالن باشگاه استقالل خوزستان براى رهایى از کابوس سقوط 
به لیگ یک، به کسى اعتماد کرده اند که در دو امتحان قبلى خود 

رد شده و هر دو تیمش به لیگ یک سقوط کرده اند!
مرفاوى کارنامه روشنى در مربیگرى ندارد. او با استقالل در لیگ 
ششم نتوانست اختالف دوازده امتیازى با پرسپولیس را حفظ کند 
و در پایان فصــل پایین تر از این تیــم در رده چهارم جدول قرار 
گرفت. او در لیگ نهم هم موفقیتى با استقالل کسب نکرد و در 
آخرین هفته با تساوى مقابل پیکان، نایب قهرمانى را از دست داد 
و استقالل سوم شد تا واعظ آشتیانى با او قطع همکارى کند. یک 
سال بعد در اواسط فصل به مس کرمان رفت و در نهایت با این تیم 

در رده هفتم جدول ایستاد.
اما تاریک ترین نقاط کارنامه مرفاوى به همین چند ســال اخیر 
مربوط مى شود. او در لیگ چهاردهم سرمربى صباى قم بود اما 
در میانه هاى راه اســتعفا داد و هدایت پیکان را بر عهده گرفت. 
پیکان با مرفاوى در 18 بازى پیاپى به پیروزى نرسید و به همراه 
نفت مسجدسلیمان به لیگ یک ســقوط کرد. مرفاوى در لیگ 
شانزدهم هم سرمربى صبا بود و با این تیم هم ناکام شد و به لیگ 

یک سقوط کرد.
با ایــن کارنامه و بــدون این که خبــر خاصى از حضــور او در 
کالس هاى مربیگرى منتشر شود، مرفاوى با همان داشته هاى 
قدیمى خود و بدون کوچکترین پیشرفتى، دوباره هدایت تیمى 
دیگر را در لیگ برتر بر عهده گرفته است. او البته با توپ پر آمده و 
مدعى شده است که به شکلى کار  خواهد کرد که دیگر هیچکس 
از سقوط استقالل خوزســتان به لیگ یک حرف نزند. اما واقعا 
هواداران این تیم چقدر مى توانند نســبت به این ادعا خوشبین 
باشند؟ کسى که در دو تجربه قبلى خود، دو تیم با سابقه را راهى 
لیگ یک کرده و در سال هاى اخیر بیشترین فعالیتش در حوزه 
مصاحبه با رسانه ها و تهدید اســتقالل به شکایت بوده، چقدر 

مى تواند در تیمى پرحاشیه و بى پول! موفق باشد؟ آیا واقعا 
منطقى بود استقالل خوزستانى که به زحمت در لیگ 

برتر مانده بود، اینگونه سرنوشت خود را در دستان 
متخصص سقوط به لیگ یک قرار دهد؟

چرا بى خیال متخصص سقوط نمى شوید؟!

تیم فوتبال پرسپولیس یک بازى حیاتى با الجزیره امارات در ورزشگاه 
آزادى خواهد داشت.

رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا با برگزارى دیدار  پرســپولیس آغاز 
شــد.در یکى از بازى ها تیم پرســپولیس ایران در ورزشــگاه محمد 
بن زاید ابوظبى میهمــان الجزیره امارات بود. بــر خالف آنچه تصور 
مى شد، کار براى قهرمان ایران در این بازى آسان نبود و در پایان این 
تیم میزبان بود که توانســت به نتیجه 3 بر 2 پرســپولیس را شکست 

دهد.
 این نتیجه حساســیت و اهمیت بازى برگشت را براى پرسپولیسى ها 
دوچندان کرد. آنها در بازى برگشت حتما نیاز به برد دارند و پیروزى با 

اختالف یک گل هم به صورت مشــروط برایشان حکم صعود خواهد 
داشت.

 نکته مهمى که در خصــوص این بازى وجــود دارد، حرفه اى بودن 
حریف پرســپولیس در مســائل روانى اســت. عالوه بر ملى پوشان 
و خارجى هــاى توانمندى کــه در ترکیب الجزیره بــازى مى کنند، 
این تیــم از یــک دروازه بان بســیار حرفــه اى و متعصــب بهره 

مى برد.
 على خســیف، دروازه بان و کاپیتان 30 ســاله الجزیــره که تجربه 
زیــادى در این تیم دارد، اســتاد جنگ روانى و وقت کشــى و اینطور 
مسائل اســت؛ نکاتى که حتما در 90 دقیقه جدال ورزشگاه آزادى به 

کار این تیم خواهد آمد. جالب اســت که او در تقابل هایى که تا کنون 
با تیم تراکتورســازى ایران در تبریز داشــته، لباس آبــى به تن کرده 
و نشــان داده که براى تحریک هواداران حریف دســت به هر کارى 

مى زند.
 این گلــر باتجربه کــه در این دیــدار هم یــک پنالتى را از منشــا 
گرفت و بعد از آن اســیر تیزبینى داور شــد، ســال هاى پیش مقابل 
هــواداران اســتقالل هــم در ورزشــگاه آزادى شــیطنت هــاى 
بســیارى انجــام داده بــود و حتمــا برنامــه هــاى ویــژه اى هم 
بــراى دیدار حســاس هفتــه آینــده مقابــل پرســپولیس خواهد 

داشت.

  جنگ روانى با لباس آبى  
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از قبل هم مشــخص بود که کار عبد
خوزستان به پایان رســیده و مدیران

مصاحبه هاى جنجالى او، تمایلى به ادامه
داشــت. به همین دلیل همه منتظر معر
گزینه اى که مدیران باشگاه خوزستانى با
گزینه عجیب و باورنکردنى بود: صمد م
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هفته از جمله وداع آرســن ونگر با ورزشگاه امارات، 
درخشــش دیمترى پایت در راه فینالیســت شدن 
مارســى در یورولیگ، مصدومیت کریس رونالدو در 
الکالســیکو و ... را قرار داده که دهمین اتفاق جالب 
در این هفته آقاى گلى اولین بازیکن ایرانى توســط 

علیرضا جهانبخش بود.
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 ســایت «HITC» انگلیس در گزارشــى به معرفى 7 کشور 
پرشــور فوتبالى جهان پرداخت که بر این اساس ایران در 
رده هفتم قرار دارد. این ســایت در انتخاب پرشــورترین 
کشــورهاى فوتبالى جهان، بــه فاکتورهایــى همچون 
وفادارى هواداران، اهمیت و تأثیــر فوتبال بر روى روحیه و 
خلق وخوى مردم، نوع حمایت هواداران از تیم ملى و تیم هاى 
باشگاهى در بازى هاى خانگى و خارج از خانه توجه داشته

 است.

این سایت در مورد ایران نوشت:  ایران بدترین شجره نامه 
فوتبالى در بین این هفت کشــور را دارد و تا کنون تنها در 
چهار دوره جام جهانى حضور داشــته و تنها یک پیروزى 
در این تورنمنــت را تجربه کرده و آن هم به ســال 1998 
بازمى گردد، اما حتى این نتوانســته مانع شیفتگى ایرانیان 
به این رشته ورزشــى شــود که از حیث محبوبیت باالتر 
از کشــتى و والیبال اســت. ایران یک بار در بازى مقابل 
اســترالیا – در دور رفت مرحله پلى آف صعود به جام جهانى 

1998 – در حدود 128 هزار هوادار را در ورزشگاه خانگى اش 
داشــت و اخیراً هم در یکى از بازى هــاى مرحله انتخابى 
جام جهانى 2018 بیش از 95 هزار هوادار به ورزشــگاه

 آمدند. 
در رده بنــدى پرشــورترین کشــورهاى فوتبالى جهان، 
تیم هاى اروگوئه، انگلیــس، برزیــل، آرژانتین، مکزیک 
و اســکاتلند رتبه هاى اول تا ششــم را به خود اختصاص 

داده اند.

پرشورترین  فوتبالى هاى جهان
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اکثر مردم گاهى اوقات احساس گزگز و سوزشى در دست 
و پاهاى خــود تجربه مى کنند که اگرچه ممکن اســت 
ناخوشایند باشد، اما معموًال علت آن جدى نیست. با این 
حال اگر این احساس در اغلب مواقع وجود داشته باشد، 

ممکن است ناشى از یک عارضه یا مشکل مهمتر باشد.
دالیل متعددى وجود دارد که باعث مى شود شخص در 
دست ها و پاهاى خود احساس سوزن سوزن شدن کند که 

البته بیشتر آنها موقتى هستند.
به عنوان مثال اگر شخصى در موقعیتى غیرمعمول نشسته 
یا خوابیده باشد، ممکن است بر عصب ها فشار وارد شده و 
احساس سوزن سوزن شدن در دست ها و پاها ایجاد شود. 
اما برخى از علل سوزش در دست ها و پاها جدى تر است و 
ممکن است به تشخیص و درمان مناسب نیاز داشته باشد.

بسیارى از علل این احساس سوزش با یک بیمارى عصبى 
محیطى مرتبط اســت که نوعى آسیب عصبى است که 
منجر به احساس سوزش و بى حسى در دست و پا مى شود.

شرایط مختلف منجر به نوروپاتى محیطى (التهاب اعصاب  
محیطى) مى شود.علل ابتال به نوروپاتى محیطى و برخى 
دالیل دیگرى که منجر به سوزش دست و پاها مى شود 

بدین قرار است:

رادیکولوپاتى کمر
 ممکن است احساس ســوزش ناشى از فشار یا تحریک 
اعصاب در ناحیه کمر باشــد که به دلیل صدمه دیدن یا 

تورم بروز مى کند. 
رادیکولوپاتى به شرایطى گفته مى شود که در آن ریشه 
عصبى که در حال خارج شــدن از نخاع است، به علتى 
تحت فشار قرار گرفته و این فشار موجب بروز عالیمى 

در اندام مى شود.

 سموم
بلعیدن چیزهاى سمى یا ســمومى که از طریق پوست 
جذب مى شــوند نیز ممکن است باعث احساس سوزش 

در پاها شوند.
از سمومى که ممکن است این احساس سوزش را ایجاد 
کنند، مى توان آرسنیک، تالیوم، جیوه و ضد یخ ها را نام برد. 
درمان و مقابله با این سموم باید به سرعت صورت گیرد و 

به نوع ماده سمى بستگى دارد.

 اضطراب
 افرادى که اضطراب دارند، ممکن است نفس نفس زدن را 

تجربه کنند که خود باعث سوزش در پا مى شود.
این پدیده از عالیم شایع اضطراب بوده و با تنفس سریع 
شناخته مى شود که باعث عدم تعادل در سطوح دى اکسید 
کربن و اکسیژن شده و احساس سوزش را تشدید مى کند.

بــراى درمان اضطــراب مى توان از درمان هــاى رفتار 
شناختى، صحبت کردن با مشاور،  داروهاى ضد اضطراب 
و فعالیت هاى آرام کننده مانند یوگا،  مدیتیشــن و ذهن 

آگاهى بهره برد.

 باردارى
 احســاس ســوزش در پاها در زنان باردار اغلب ایجاد 
مى شود چراکه با رشد جنین در رحم به عصب هاى پاها 

فشار مى آید.
نوشیدن آب کافى،  تغییر موقعیت هاى نشستن و خوابیدن 
و استراحت کردن با پاهاى رو به باال مى تواند به کاهش 
این احساس کمک کند، اما اگر این احساس از بین نرفت 
و اندام ها احساس ضعف داشتند حتماً باید به دکتر مراجعه 

کرد.

 (RSI) آسیب فشار تکرارى 
آســیب فشــار تکرارى یا RSI نوعى بیمارى است که 
احساس سوزش را ایجاد مى کند و زمانى که یک شخص، 
فعالیت هــاى تکــرارى را براى مدتــى طوالنى بدون 

استراحت انجام داده، رخ مى دهد.
RSI به عنوان اختالل مرتبط بــا کار اندام هاى فوقانى 

شناخته شــده و معموًال مچ دســت ها و دست ها، ساعد 
و آرنج،  گردن و شــانه را تحت تأثیر قرار مى دهد و درد،  
تیر کشیدن،  حساســیت، چوب شدگى، لرزش، ضعف و 
گرفتگى عضالت را در پى دارد. براى درمان این بیمارى 
از داروهاى ضد التهابى، کمپرس آب ســرد و بانداژهاى 

پالستیکى استفاده مى شود.

 کمبود ویتامین 
 B6 ،E ،B1 کمبود ویتامین هاى نیاسین یا
و B12 به احساس سوزش در دست ها و 
پاها منجر مى شود چراکه این ویتامین ها 

براى عملکرد اعصاب ضرورى هستند.
کمبــود ویتامین B12 به خصوص بــه نوروپاتى 
محیطى منجر مى شود و عالیمى چون سرگیجه، 

تنگى نفس، کوفتگى، سردرد، مشکالت گوارشى، درد 
قفسه سینه، حالت تهوع و بزرگ شدگى کبد در پى دارد. 

کمبود ویتامین ها مى تواند با خوردن رژیم غذایى سالم تر 
یا مکمل هاى غذایى درمان شود.

MS

 این بیمارى، عارضه اى طوالنى مدت است که بر مغز و 
نخاع تأثیر مى گذارد. کمردرد و احساس سوزش در پاها از 
عالیم اولیه MS است. سایر عالیم آن مشکالت بینایى، 
 درد، اسپاسم عضالنى، سرگیجه، مشکل در حفظ تعادل، 

مشــکالت مربوط به مثانه، اختالل عملکرد جنسى و 
مشکالت شناختى هستند.

از درمان MS مى توان بــه مصرف کوتاه مدت داروهاى 
اســتروئیدى، درمان هاى عالیم خــاص و درمان هاى 

متعادل کننده بیمارى اشاره کرد.

 عفونت ها
 برخى عفونت ها نیز باعث ایجاد التهاب عصبى و در نهایت 

احساس سوزش مى شوند.
از عفونت هایــى که باعث ایجاد این عارضه مى شــوند 

  ،HIV جذام،  زونا و مى توان به ،C و B ایدز، هپاتیت
بیمارى الیم اشاره کرد.

در صورت احتمال وجود عفونت در بدن باید به پزشــک 
مربوطه مراجعه کرد و پس از انجام آزمایش خون، درمان 

مناسب صورت گیرد.

 نارسایى کلیه 
سوزش دست ها و پاها ممکن است نشانه اى از نارسایى 
کلیه باشد. دیابت و فشــار خون باال هر دو خطر نارسایى 

کلیه را افزایش مى دهد.
از دیگر عالیم نارســایى کلیه، 

گرفتگى عضالت، کشــش عضالت و ضعف 
عضالنى را مى توان نام برد. در صورت داشتن این عالیم 
به پزشک متخصص مراجعه کنید. نارسایى کلیه اغلب از 

طریق دیالیز و پیوند کلیه درمان مى شود.

 دیابت 
دیابت به افزایش قند خون منجر مى شود که ممکن است 
باعث آسیب عصبى شود. افراد مبتال به دیابت ممکن است 
به نوعى سوزش پایدار مبتال شوند که بیمارى نوروپاتى 

دیابتى نامیده مى شود.
از دیگر عالیم دیابت، مى توان به احساس تشنگى زیاد، 
ادرار مکرر، افزایش گرسنگى، خستگى، تارى دید، کاهش 

التیام زخم ها و کاهش وزن نامعلوم اشاره کرد.

درد و گرفتگى کمر، کشــیدگى دردناك 
یــا گرفتگى عضالت کمر اســت. این 
درد ممکن اســت در نتیجه فشار بیش 
از حد در حین تمرینات ورزشــى باشد 
یا بد خوابیدن یا انجــام کارهاى خانه. 
اغلب این درد و گرفتگى ها، قســمت 
پایین کمر را درگیر مــى کند. در ادامه
 به شما مى گوییم که چگونه درد ناشى 
از گرفتگى عضله را با داروهاى خانگى 

کاهش دهید.
1 . براى رهایى از درد ناشى از گرفتگى 
کمر، یک کیسه یخ را به حالت ماساژ به 
مدت 12 دقیقه روى قســمت گرفتگى 
حرکت دهید. سرما نه تنها درد را کاهش 
مى دهد، بلکه التهــاب عضالت و بافت 
اطراف درد را هم کم مى کند. مى توانید 
این کار را چند بار در طــول روز انجام 
دهید، فقط باید حداقل 20 دقیقه بینشان 

فاصله بگذارید.
2. کمــى حــرکات کششــى بــراى 
تقویــت کمرتان انجــام دهید که هم 
مى تواند گرفتگــى را کمتر کند و هم از 

گرفتگى هاى بعدى پیشگیرى کند.
3. به پشت دراز بکشید. دست راست 
و پاى چپ را تا جایى که مى توانید باال 
ببرید. دســت و پا را صاف نگه دارید. 
تا جایى که مى توانیــد به همین حالت 
بمانید. سپس براى ســمت دیگر هم 
انجام دهید. دو ســت 10 تایى تکرار 

کنید.
همچنین براى انجام حرکات کششــى 
بهتر است تا زمانى که دردتان کمى آرام 

شود، صبر کنید.

ابراهیم ایران دوســت، یک متخصص طب 
ایرانى درخصوص خواص زعفــران گفت: از 
دیدگاه طــب ایرانى، زعفــران تمایل و نفوذ 
مواد غذایــى و داروهــا را به قلــب افزایش 
مى دهد، همچنین مصرف آن شادى آور بوده 
و تقویت کننده قلب است. وى افزود: زعفران 
عملکرد بطن چپ قلب را در مواجهه با عوامل 
آسیب رســان حفظ مى کند و اثرات ضد فشار 
خون زعفران توســط محققان مشخص شده 

است.
ایران دوســت درخصوص خــواص زعفران 
توضیــح داد: از دیدگاه طــب ایرانى، زعفران 
تمایل و نفــوذ مــواد غذایى و داروهــا را به 
قلب افزایش مى دهــد، همچنین مصرف آن 

شادى آور بوده و تقویت کننده قلب است.
وى ادامه داد:  متخصصان طب ایرانى توصیه 
مى کنند که در ترکیب داروهاى مورد استفاده 
براى بیمــاران قلبى، زعفران اضافه شــود تا 

هدایت و نفوذ دارو به قلب بهتر انجام شود.
ایران دوست گفت: از دیدگاه طب جدید زعفران 
از افزایش کلسترول و ترى گلیسرید و چربى 
بد خون جلوگیرى مى کنــد و به عنوان مانعى 
براى جلوگیرى از رســوب آنها در عروق عمل 

مى کند.
این متخصص طب ایرانــى تصریح کرد: در 
بیمارانى که دچار حمالت قلبى شده اند، مصرف 
زعفران مى تواند از آسیب به بافت هاى قلبى 

جلوگیرى کند.

مطالعات جدید نشــان مى دهد مصرف شــکالت تلخ مى تواند موجب بهبود کیفیت 
بینایى شود.

ترکیبات موجود در شکالت، موسوم به فالوانول ها که براى سالمت قلب مفید 
هستند، موجب تقویت قوه بینایى هم مى شود.

مطالعات نشان داده که این تغییر، جزئى و در عین حال چشمگیر بوده، 
اگرچه محققان هنوز توصیه مصرف شــکالت را بــراى تقویت بینایى 

چشم زود مى دانند.
محققان عنوان مى کنند که در مطالعات قبلى مشــخص شده بود که آنتى 

اکسیدان فالوانول موجود در شکالت تلخ ممکن است به تقویت جریان 
خون به سوى سیســتم عصبى کمک کند، عملکرد قلب را تقویت کند و 

حتى روند پیرى مغز را به تأخیر اندازد.
به گفته محققان، این میزان تقویت بینایى مى تواند ناشى از افزیاش 

جریان خون به شبکیه، مسیرهاى بینایى یا قشر دماغى مغز باشد.

همه مى دانیــم خوردن میــوه چقدر براى ســالمتى مفید 
است، میوه را براى الغرى پیشــنهاد مى کنند و همیشه در 
برنامه هاى غذایى که پزشــکان تغذیه ارائه مى دهند، میوه 

جایگاه خاصى دارد. 
اگر موقع نامناسبى میوه بخورید، ممکن است تمام فوایدى که 
دارد از بین برود. مهم است بدانیم بهترین زمان براى خوردن 

میوه چه زمانى است.
میوه سرشار از ویتامین ها و مواد مغذى مورد نیاز بدن است، 
بنابراین وجود آنها در رژیم غذایى، به ســالمت بدن کمک 

مى کند. 
اگر میوه ها را دقیقًا قبل یا بعد از غذا بخورید، ممکن اســت با 
مشکالت مختلفى در معده و سیســتم گوارش مواجه شوید. 
خوردن میوه سریعًا بعد از غذا پیشنهاد نمى شود. در این زمان، 
سیستم گوارش مشــغول هضم غذایى است که خورده اید و 
خوردن میوه در این حین، باعث مى شــود، مواد خورده شده، 
در معده باقى بماند و شما با مشــکالتى از جمله معده درد یا 

یبوست مواجه شوید.
خوردن میوه بین وعده هاى غذایى پیشــنهاد مى شــود. در 
این زمان، سیستم گوارشى بهتر عمل مى کند و میوه اى که 

مى خورید، به خوبى هضم خواهد شــد. امــا این در صورتى 
خوب اســت که خیلى به وعده غذایى که مى خورید نزدیک 
نباشد. مثًال حداقل نیم ساعت بعد از وعده غذایى فعلى و نیم 
ساعت قبل از وعده غذایى بعدى میوه بخورید. براى افرادى 
که دیابت دارند این زمان باید بیشتر شود. این افراد باید میوه 
را حداقل دو ساعت بعد یا یک ســاعت پیش از خوردن وعده 

غذایى مصرف کنند.
میوه یک میان وعده عالى و سالم اســت، میان وعده اى که 
کالرى زیادى نــدارد و در عین حال سرشــار از مواد معدنى، 
سدیم، پتاسیم و آنتى اکســیدان است. میوه کمک مى کند با 
گرســنگى هاى وقت و بى وقت مقابله کنید. خوردن میوه در 
صبح، هنگامى که هنوز معده خالى است، گزینه خوبى است. 
خوردن میوه با صبحانه باعث مى شود صبح خود را با انرژى 

بیشترى آغاز کنید.
خوردن میوه قبل و بعد از ورزش کردن نیز مفید است، قبل از 
ورزش، میوه به بدن انرژى و قدرت مى بخشد و شما با انرژى 
بیشترى ورزش مى کنید و بعد از ورزش نیز انرژى تخلیه شده 
را به بدن باز مى گرداند. اگر اهل ورزش هســتید، میوه هایى 

نظیر موز یا انبه را به شما پیشنهاد مى کنیم. 

کمى خستگى، چند کیلو اضافه وزن که نمى توانید 
کمش کنید، کبودى که خوب نمى شود، هیچکدام 
از این نشــانه ها بــه تنهایى خم به ابروى کســى 
نمى آورند، اما وقتى با هم اتفاق مى افتند، نشــان از 
بیمارى خاموشى است که هر روز افراد زیادى را مبتال 

مى کند: پیش دیابت.
مراکز کنترل و پیشــگیرى از بیمارى ها مى گویند 
بســیارى از جمعیت دنیا درگیر این وضعیت هستند، 
که نشــانه اش باالتر بودن میزان قنــد خون از حد 
مجاز اســت، اما نه به آن اندازه که به عنوان دیابت 
شناخته شود. اما بیشتر افرادى که درگیر این وضعیت 
هستند، اصًال خبر ندارند که دچار پیش دیابت هستند. 
دلیلش هم این است که فرد با اینکه بیمارى اش در 
حال پیشرفت است، احساسى کامًال طبیعى و سالم 

دارد.
نشــانه ها و عالیمى وجود دارد که مى توانید آنها را 
چک کنید. پیش دیابت اگر ســریع شناسایى شود، 
با تغییر در برنامه غذایى و سبک زندگى قابل درمان 
اســت. اما هرچقدر پنهان بماند و شناســایى نشود، 
خطر تبدیلش به دیابت کامل بیشتر مى شود که به 
جاى اول برگرداندنش بســیار سخت است. در ادامه 
نشانه هایى که خبر از این بیمارى مى دهد را به شما 

معرفى مى کنیم.

تار شدن دید
باال و پایین رفتن ناگهانى قند خون (که در کسانى که 
پیش دیابت دارند شایع است) مى تواند قابلیت تمرکز 
چشم را به هم بزند و باعث تارى دید شود. تارى دید 
به محض اینکه ســطح قند خون بــه حالت طبیعى 

بازگردد، از بین مى رود.

تشنگى بیش از حد
یکى از شناخته شده ترین عالیم پیش دیابت و دیابت 
است، تشنگى بیش از حد در جواب قند اضافى موجود 
در خون اتفاق مى افتد. بدن مى خواهد قند اضافى را 
به صورت ادرار خارج کند، به همین دلیل مجبورتان 

مى کند بیش از حد معمول آب بنوشید. به همین دلیل 
دایم احساس تشنگى مى کنید.

زخم و عفونت هاى سمج
قند خون باال، گردش خون را کند مى کند، به همین 
دلیل طول مى کشد تا پوست بتواند خود را ترمیم کند. 
به عنوان مثال، ترمیم کبودى ها و بریدگى ها بیش 
از مدت زمان معمول طول مى کشــد. این وضعیت 
حتى باعث رشــد باکترى ها و قارچ مى شود که به 
معناى دوباره عفونت کردن اســت مخصوصًا روى 

پوست.

خستگى زیاد
بدن از قند به عنوان ســوخت اســتفاده مى کند، اما 
پیش دیابت باعث مقاومت انسولین مى شود و به این 
معناست که بدن قادر نیست به خوبى گلوکز را تبدیل 

به انرژى کند. 
براى همین، به شــدت احســاس خســتگى مى 
کنیــد و گاهى نیز نشــانه هایى مانند بیمار شــدن 

دارد.

کاهش یا افزایش وزن ناگهانى
وقتى بدن نمى تواند انرژى مورد نیاز خود را از گلوکز 
دریافت کند، به همین دلیل شروع به سوزاندن دیگر 
چیزها براى به دســت آوردن انرژى مى کند، نتیجه 
آن کاهش وزن است حتى اگر رژیم نباشید و ورزش 
هم نکنید. از سوى دیگر، مقاومت انسولین مى تواند 
باعث شود احساس گرسنگى کنید، که باعث افزایش 

وزن مى شود.

نقاط تیره روى پوست
سطح باالى انســولین باعث مى شود سرعت تولید 
ســلول هاى پوســتى باال برود و وضعیتــى به نام 
آکانتوز پیش بیاید. این حالت، بیشــتر خود را روى 
پوســت پشــت گردن، زیر بازو و یا چین ابرو نشان 

مى دهد. 

علل سوزن  سوزن شدن و سوزِش دست و پــا
ى مدتــى طوالنى بدون

د.
ــا کار اندام هاى فوقانى 
ســت ها و دست ها، ساعد 
 تأثیر قرار مى دهد و درد،  
ب شدگى، لرزش، ضعف و 
. براى درمان این بیمارى 
س آب ســرد و بانداژهاى 
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 دست ها و 
ویتامین ها 

هستند.
وص بــه نوروپاتى 
مى چون سرگیجه، 

 مشکالت گوارشى، درد 
گ شدگى کبد در پى دارد. 

وردن رژیم غذایى سالم تر 
د.

ى مدت است که بر مغز و 
حساس سوزش در پاها از 
الیم آن مشکالت بینایى، 
ه، مشکل در حفظ تعادل، 

اســتروئیدى، درمان هاى عالیم خــاص و درمان هاى 
متعادل کننده بیمارى اشاره کرد.

 عفونت ها
 برخى عفونت ها نیز باعث ایجاد التهاب عصبى و در نهایت 

احساس سوزشمى شوند.
از عفونت هایــى که باعث ایجاد این عارضه مى شــوند 

  ،HIV مى توان بهV جذام،  زونا و ،C C و B ایدز، هپاتیتB
بیمارى الیم اشارهکرد.

در صورت احتمال وجود عفونت در بدن باید به پزشــک 
مربوطه مراجعه کرد و پس از انجام آزمایش خون، درمان 

سوزش دست ها و پاها ممکن است نشانه اى از نارسایى 
کلیه باشد. دیابت و فشــار خون باال هر دو خطر نارسایى 

کلیه را افزایش مى دهد.
از دیگر عالیمنارســایى کلیه، 

طریق دیالیز و پیوند کلیه درمان مى شود.

 دیابت 
دیابت به افزایشقند خونمنجر مى شودکه ممکناست 
باعث آسیب عصبى شود. افراد مبتال به دیابت ممکن است 
به نوعى سوزشپایدار مبتال شوند که بیمارى نوروپاتى

دیابتى نامیده مى شود.
از دیگر عالیم دیابت، مى توان به احساس تشنگى زیاد، 
ادرار مکرر، افزایش گرسنگى، خستگى، تارى دید، کاهش 

التیامزخم ها و کاهش وزن نامعلوم اشارهکرد.

7 نشانه خاموش پیش از دیابت

بهترین زمان براى مصرف میوه

درمان هاى خانگى کمردردتأثیر زعفران بر عملکرد قلب

جب بهبود کیفیت 

لب مفید 

ده، 
یى 

که آنتى 
ریان 
ند و 

ش 

بهترین زمان براى مص

شکالت تلخ موجب تقویت بینایى مى شود
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فرمانده انتظامى شهرستان همدان گفت: خواهر و برادر 
سارق طال و دوچرخه کودکان در همدان دستگیر شدند.

سرهنگ پژمان قویمى در تشــریح این خبر گفت: در 
پى وقوع دو فقره ســرقت طالى کــودکان از یکى از 
پارك هاى شــهر، شناسایى و دســتگیرى سارقان در 
دستور کار مأموران کالنترى 15 رسالت قرار گرفت. وى 
افزود: در تحقیقات ابتدایى، مشخص شد سارقان دختر و 
پسرى حدوداً ده و 12 ساله هستند که با نزدیک شدن به 
کودکانى که النگو و گوشواره دارند به بهانه بازى کردن، 
در فرصتى مناسب، با سرقت طالها، بالفاصله سوار بر 
خودرویى که در اطراف پارك منتظر آنها بوده از محل 

متوارى شده اند.
سرهنگ قویمى بیان کرد: حین بررسى چگونگى این 
سرقت ها، سه فقره سرقت دوچرخه نیز از پارکینگ چند 

مجتمع مسکونى گزارش شــد. وى ادامه داد: مأموران 
در بررســى دوربین هاى مدار بســته متوجه شدند که 
ســارقان دوچرخه ها نیز دختر و پسرى ده دوازده ساله 

هستند.
فرمانده انتظامى شهرســتان همدان اظهــار کرد: در 
تحقیقات مشخص شــد ســارقان طالهاى کودکان 
و دوچرخه ها یکــى بوده و دســتگیرى خواهر و برادر 
سارق در دســتور کار گشــت هاى پلیس قرار گرفت. 
سرهنگ قویمى گفت: با انجام شگردهاى خاص پلیسى، 
تحقیقات گسترده و کسب خبر، سارقان شناسایى و در 
منزلشان، همراه با پدر بازداشــت و در بازرسى از منزل 
آنان، اقالم سرقت شده کشف شــد. فرمانده انتظامى 
شهرســتان همدان گفت: متهمان با تشکیل پرونده به 

مرجع قضائى معرفى شدند.

مدیرکل پزشکى قانونى استان مازندران 
در گفتگو با میزان جزئیــات فوت زن 44 
ساله به دنبال عمل جراحى ستون فقرات 
در بیمارستان امام خمینى (ره) شهرستان 
سارى را تشریح کرد و گفت: با دستورمقام 
قضائى پرونده اى در پزشکى قانونى استان 
تشکیل و اقدامات تشخیصى الزم انجام 

شد.
عباســى گفت: بیمار در تاریخ 97/1/29 
تحت عمل جراحى قرار گرفت و در حین 
عمل جراحى نیاز به ترزیق خون شــد که 
بعد از ترزیــق خون عالیم ناســازگارى 
گروه خونى بروز کــرد و بالفاصله نمونه 

خون جهت بررسى به آزمایشگاه ارسال و 
مشخص شد که گروه خونى بیمار o+ بوده 
و نمونه خون ترزیق شده A+ بوده است. 
وى افزود: لذا ناسازگارى گروه خونى اتفاق 
افتاده است که منجر به خونریزى و Dic در 
بیمارشد و على رغم درمان هاى انجام شده 
بیمار فوت کرد که این موضوع در پزشکى 
قانونى استان تحت بررســى قرار دارد و 

نتیجه بعد از کارشناسى اعالم مى شود.
عباســى تصریح کرد: خطاى ناسازگارى 
گروه هاى خونى ABo عوارض مرگبارى 
داشته و امکان ایجاد آن در تمام دنیا وجود 
دارد. ولى آنچه مهم است توجه به اهمیت 

ترزیق خون و فرآورده هاى آن و اســتقرار 
سیســتم هموویژوالنس براى مدیریت و 
پایش ســالمت خون در بیمارستان ها و 
مراکز درمانى دولتى و خصوصى اســت. 
مدیرکل پزشکى قانونى استان مازندران در 
ادامه بیان کرد: عدم رعایت استاندارد هاى 
انتقال خون توسط پرستاران خطاى ترزیق 
ناشى از تشابه اسمى، عدم بررسى و چک 
دقیق اطالعات کیسه خون با مشخصات 
هویتى و بالینى بیمار از جمله خطاى هاى 
ممکن در انتقال خون اســت که نیازمند 
برنامه ریزى مدون و ساختارى در پروسه 

ترزیق خون است.

دو خواهر و دو برادر و من فرزند بزرگ خانواده مان محسوب مى شدم.
چه میزان سواد دارى؟

بسیار به درس خواندن عالقه مند بودم و همه معلم هایم بابت هوش 
باالیى که در فراگیرى دروس داشتم، پیوسته از من تعریف و تمجید

 مى کردند؛ ولى چرخ روزگار به میل من نچرخید و مجبور شــدم پس 
از تمام کردن کالس سوم راهنمایى، به علت فوت پدرم و مشکالت 
مالى، براى همیشه ترك تحصیل کنم؛ گرچه هر وقت که فرصتى پیدا 
مى کردم، کتاب هاى شعر و داســتان مى خواندم؛ چون از کودکى به 
مطالعه بســیار عالقه مند بودم و هرگاه کتاب مى خواندم، غصه هاى 

زندگى را به کلى فراموش مى کردم.
دلیل فوت پدرت چه بود؟

پدرم کشاورز بود و از این راه، مایحتاج زندگى خانواده خود را فراهم مى 
کرد؛ ولى به تدریج با وجود خشکسالى و کمبود شدید آب در روستایمان، 
مجبور شد براى درآوردن یک لقمه نان، راهى تهران شود و در آنجا به 
کارگرى بپردازد که متأسفانه به دلیل نبود وسایل ایمنى الزم در محیط 

کار، بر اثر سقوط باربر برقى فوت کرد.
پس از فوت پدر چه کردى؟

مجبور شدم پس از مشــورت با مادرم، براى تأمین مخارج زندگى به 
تهران بروم و تن به کارهاى مختلفى از باربرى تا نگهبانى بدهم.

از درآمدت راضى بودى؟
دنیاى من هیچگاه دنیاى رضایت نبود؛ هرچند مى دانستم باید در برابر 

حوادث زندگى، چه شیرین و چه تلخ، تسلیم باشم.
چه شد که به مواد مخدر رو آوردى؟

باور کنید نمى خواستم معتاد بشوم و همیشه دیگران را که در گرداب 
این بالى خانمان سوز گرفتار شده بودند، نصیحت مى کردم؛ اما چه 
کنم که غم دورى از خانواده و نیز غم فراق پدر مرا از پاى درآورد و آنچه 
نباید اتفاق مى افتاد، رخ داد و من سعى کردم با مصرف مواد مخدر، تمام 

غم هایم را فراموش کنم.
چه موادى مصرف مى کردى؟

با تریاك شروع کردم و بى وقفه تا مصرف شیشه پیش رفتم.
چه شد که نام قاتل را براى خود برگزیدى؟!

در ابتدا که به تهران آمده بودم، دستفروشــى و پــس از آن کارگرى 
مى کردم و پس از مدتى در یک مغازه لوازم خانوادگى با هزاران بدبختى 
و پا در میانى افراد، توانســتم به عنوان شاگرد مشــغول به کار شوم. 
«بهرام خان» صاحب مغازه، مرد بســیار ثروتمند و زرنگى بود و براى 
پول درآوردن، دست به هرکارى مى زد و فقط پول را مى شناخت،چند 
سالى بود که در مغازه اش مشغول به کار بودم و شب ها نیز در خانه او، 
کارهایش را انجام مى دادم و در همانجا نیز استراحت مى کردم؛ چون 
همسر و دختر بهرام خان به خارج از کشور رفته بودند و تنها در برخى 

از ایام براى دیدن او به ایران مى آمدند. پس از مدت ها توانســته بودم 
اعتماد او را کامًال جلب کنم.

پس چرا او را کشتى؟
 تمام فکرم این شده بود تا روزى بتوانم مانند بهرام خان، غرق در پول 
باشم و آینده خانواده ام را  براى همیشه از لحاظ مادى تأمین کنم؛ بنابر 
این پس از مدتى، نقشه شوم از پیش تعیین شده خود را عملى کردم. 
به گاو صندوق بهرام خان دســتبرد زدم و پس از جمع کردن تمامى 
لوازم، جواهرات و دیگر وسایل قیمتى، او را در حالى که در خواب بود، 
با ضربه هاى پى در پى و بى رحمانه چاقو از پا درآوردم و براى همیشه 
از صحنه زندگى محو کردم. در روز حادثه، شیشه بسیارى کشیده بودم 
و شرایطى را که در آن قرار داشــتم و اعمالى را که انجام مى دادم، آن 
گونه که باید درك نمى کردم. بدنم بسیار داغ شده و سرم بسیار سنگینى
 مى کرد و لباسم به خون آغشته شده بود. باعجله بهرام خان را در باغچه 
خانه اش دفن کردم و براى مدتى به یکى از شهرهاى حاشیه اى کشور 

متوارى شدم.
 سرانجام چه شد؟

پس از گذشــت چند ماهى، خانواده بهرام خان کــه هیچ خبرى از او 
نداشتند، به ایران آمده و داستان ناپدیدشــدن او را به پلیس گزارش 
داده بودند. پلیس نیز پس از انجام تحقیقات، توانســت من را که تنها 
مظنون حادثه بودم و مى خواســتم به صورت قاچاقى از کشور خارج 

شوم، دستگیر کند.
فکر مى کنى با این کار توانستى خانواده ات را از 

فقر نجات بدهى؟
هرگز! مادر بیچاره و رنج کشــیده ام و برادر و خواهرانم، به دلیل ندانم 
کارى هاى من، انگشــت نماى خاص و عام شــدند و برخالف میل 
باطنى شان، مجبور شدند راهى دیار غربت شوند؛ برادر و خواهرانم نیز مانند 
من ترك تحصیل کردند و هر روز در مسیر آمد و رفت به دادگاه براى رضایت 

گرفتن از خانواده بهرام خان به منظور جلوگیرى از قصاص من هستند.
*به بخشش خانواده بهرام خان امیدوارى؟

نمى دانم چه بگویم! فقط مى دانم که آدمى مجبور است تا لحظه آخر، 
به امید زنده باشد و من نیز مى دانم گناهکارم و باید تاوان گناهان خود را 
دیر یا زود پس بدهم؛ ولى خداوند خود مى گوید صدبار اگر توبه شکستى 
بازآى و من نیز، به دامان کبریایى او هرچند دیر پناه آورده ام و مى دانم 
اگر بخششى هم برایم در کار باشــد، دیگر پشیمانى سودى نخواهد 

داشت؛ چون براى آبروى رفته ام، بازگشتى قابل تصور نیست.
هنوز هم کتاب داستان و شعر مى خوانى؟

بله؛ اگرچه دیگر ماجراى زندگى من، به راستى داستانى غمناك و بسیار 
تلخى شده است که بى تردید دیگران باید از داستان نافرجام زندگیم، 

کتاب ها نوشته و براى همگان بخوانند.

«جلیل»، جوانى است که پس از فوت پدرش به دلیل مشکالت اقتصادى و معیشتى مشغول به کار شده، اما سرانجام 
در دام اعتیاد گرفتار آمده و مرتکب قتلى مى شود که از ارتکاب آن پشیمان است.

خبرنگار پایگاه خبرى پلیس گفتگویى با این متهم که به جرم قتل در انتظار حکم اعدام بود، انجام داده است که در 
ادامه مى خوانید.

جلیل از دوران کودکیت بگو؛ از ابتدا ساکن تهران بودى؟
نه؛ در یکى از روســتاهاى دورافتاده اطراف تهران زندگى مى کردیم و با کشاورزى و کشت محصوالت گوناگون، 

زندگى خود را سپرى مى کردیم.
چند خواهر و برادر بودید؟

کارگر جوانى هنگام کار بر روى برج مخابراتى بر روى نورگیر ساختمان مجاور سقوط کرد.
ساعت 11و28دقیقه روز دوشنبه پس از تماس شهروندان با سامانه 125 مبنى برسقوط 
کارگرى از باالى برج مخابراتى، آتش نشــانان به سمت محل حادثه در خیابان پیروزى 
تهران حرکت کردند. وهنگامى که در محل اعالم شده حضور یافتند مشاهده کردند که 
کارگر جوانى بر اثر بر هم خوردن تعادل هنگام کار بر روى برج مخابراتى بخش خصوصى 
بر روى نورگیر ساختمان مجاور سقوط کرده است. آتش نشانان ضمن ایمن سازى محل، 
فرد سقوط کرده را به محل امن انتقال دادند که امدادگران اورژانس ضمن معاینه کارگر 

سقوط کرده، مرگ وى را تأیید کردند.

 یک دختر 17ساله از طبقه نهم ساختمانى مسکونی در 
شرق تهران به حیاط سقوط کرد و جان باخت.

ساعت 9 صبح روز دوشــنبه قاضى مدیر روستا، بازپرس 
ویژه قتل دادســراى امور جنایى تهران باتماس تلفنى 
مأموران کالنترى افسریه از مرگ مرموز دختر جوانى با 
خبر و همراه تیمى از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى 

راهى محل شد.
تیم جنایى در محل حادثه که حیاط ساختمان مسکونى 
مرتفعى بود با جسد دختر 17 ساله اى به نام «نیوشا» روبه رو 

شدند که بررسى ها نشان مى داد از طبقه نهم خانه شان به 
داخل حیاط سقوط کرده و در دم جان باخته است.

بررسى هاى میدانى حکایت از این داشت دختر فوت شده 
لحظاتى قبل از حادثه با مادرش مشاجره لفظى داشته و 
پس از آن خودش را از بالکن خانه شــان به داخل حیاط 

پرتاب کرده است.
همزمان بــا ادامه تحقیقــات درباره این حادثه جســد 
دختر جوان به دســتور قاضى مدیر روســتا براى انجام 

آزمایش هاى الزم به پزشکى قانونى فرستاده شد.

سقوط مرگبار کارگر جوان 
بر روى نورگیر  

خواهر و برادر نوجوان،  دزد طالى کودکان

جزئیات 
مرگ زن 
44 ساله حین  
عمل جراحى

«رشید نســیم»، جوان 
پاکســتانى در عرض 60 
ثانیه با سرش 51 هندوانه 
را شکست و رکورد جهانى 
جدیــدى را ثبــت کرد. 
رکورد قبلى بــه «احمد 
تفزى» از آلمــان تعلق 
داشت که در سال 2011 
میــالدى 43 هندوانه را 

شکسته بود.
از این رکــورد زنــى در دبیرســتان Green Public در 
کراچِى پاکستان فیلمبردارى شــده است. نسیم همچنین 
با پیشانى اش 281 گردو را در عرض 60 ثانیه شکست و یک 
رکورد دیگر را نیز ثبت کرد. این جوان 32 ســاله پاکستانى 
خاطر نشــان مى کند که مدت زمانى طوالنى براى آماده 
سازى خود صرف کرده است. او مى گوید: «براى شکستن 
رکورد جهانى باید خیلى تمرین کرد. قبــل از این کار من 
چندین ماه تمرین کردم. بــراى هر رکورد باید کمک مالى 
خوبى صورت گیرد و من همه این کارها را بدون حامى مالى 

و کمک دولتى انجام دادم.»
به گزارش «دیلى میل»، رشید نسیم در گذشته نیز چندین 
رکورد جهانى گینــس را از آن خود کرده کــه از آن جمله

 مى  توان به شکستن بیشترین تعداد نارگیل سبز و همچنین 
باز کردن بیشترین تعداد درب بطرى با سر اشاره کرد. او آرزو 

دارد که 50 رکورد ثبت کند.

مردى که اقدام به قتل همسر و دایى خود کرده بود، در شهرستان 
جیرفت استان کرمان به دام افتاد.

دادستان عمومى و انقالب شهرستان جیرفت گفت: در تاریخ 10 
اردیبهشت سال جارى خبر قتل یک مرد 60 ساله و یک خانم 35 
ساله در روستاى قرغطوئیه از توابع دهستان اسفندقه شهرستان 
جیرفت به مرجع قضائى واصل شد که بالفاصله بازپرس ویژه 
قتل براى بررسى موضوع در محل وقوع صحنه جرم حاضر شدند.

حسین سالمى،  تصریح کرد: در تحقیقات اولیه مشخص مى شود 
قاتل به نام «الف. ح» به انگیزه انتقام جویى اقدام به قتل دایى 
60 ساله و همسر خودش کرده است. این مقام قضائى در ادامه 
افزود: قاتل در همان ساعت اولیه شناسایى و دستورات الزم براى 
دستگیرى وى صادر شد و پس از طى یکسرى اقدامات اطالعاتى 
قاتل توسط مأموران پلیس آگاهى در محل مخفیگاهش در بخش 
اسماعیله جیرفت دستگیر شد. وى با اشاره به اینکه پرونده در شعبه 
اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان جیرفت در 
حال رسیدگى اســت، افزود: متهم در تحقیقات اولیه اختالفات 
خانوادگى را علت اصلى قتل همسر و دایى خود اعالم کرده است.

مرد جوان،  زن و دایى خود را کشت شکستن 51 هندوانه با سر!

7 نفر در تصادف ســه خودرو در جاده خــاوران تهران 
راهى بیمارســتان شــدند و یــک نفر نیــز در محل 
حادثه بــه کام مرگ فرو رفت. ســخنگوى ســازمان 
آتش نشــانى و خدمات ایمنى تهــران از وقوع تصادف 
شدید ســه دســتگاه خودرو در جاده خاوران خبر داد و 
گفت: این حادثه یک کشــته و هفت مجروح بر جاى

 گذاشت.
سید جالل ملکى درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: 
ســاعت 21 و یک دقیقه شب گذشــته حادثه تصادف 
در جاده خاوران، جاده قاســم آباد به سامانه 125 اعالم 
شد که به ســرعت آتش نشــانان به محل حادثه اعزام 
شدند. وى ادامه داد: در محل مشاهده شد سه دستگاه 
خودرو شامل دو دســتگاه خودرو L90 و یک دستگاه 

خودروى وانت مزدا به شــدت با هم برخــورد کردند، 
داخل یکى از خودروهاى L90  پنج سرنشــین، داخل 
خودرو مزدا دو سرنشین و داخل L۹۰ دیگر یک سرنشین 
حضور داشتند و تمامى سرنشــینان این خودروها مرد 

بودند.
 وى تصریح کرد: سرنشــینان خودرو L۹۰ و وانت مزدا 
(ســه نفر) از خودروها خارج شــده، اما پنج سرنشــین 
خــودرو L۹۰ دوم داخل خــودرو محبــوس بودند که 
آتش نشــانان به ســرعت عملیات را آغاز کــرده و با 
تجهیزات هیدرولیکى همه سرنشینان را از خودرو خارج

 کردند.
ملکــى خاطرنشــان کــرد: متأســفانه یکــى از 
این افــراد (مــرد حــدوداً 30 ســاله) جــان باخت و 
مابقــى سرنشــینان خودروهــا  (هفــت نفــر) دچار 
مصدومیت هاى بعضًا شدیدى شدند که براى انتقال به 
مراکز درمانى تحویل عوامل اورژانس شدند. سخنگوى 
سازمان آتش نشانى تهران با بیان اینکه نشت بنزین از 
خودروها مشهود بود، متذکر شد: آتش نشانان عملیات 
ایمن سازى را براى جلوگیرى از آتش سوزى انجام دادند، 
در نهایت خودروها به محل امن منتقل شــدند و محل 
حادثه براى بررسى علت تصادف به عوامل پلیس راهور 

تحویل داده شد.

تصادف خونین 3 خودرو در جاده خاوران

خودکشى  دختر جوان بعد از مشاجره با مادر

انهدام باند سرقت از مغازه ها 

رئیس پلیس آگاهى استان البرز از انهدام یک باند سرقت و دستگیرى سه نفر در این 
رابطه خبر داد.

سرهنگ جواد صفایى اظهار کرد: درپى وقوع و افزایش سرقت باطرى خودرو در سطح 
استان و ایجاد ناامنى و نارضایتى شــهروندان، موضوع در دستور کار مأموران پلیس 
آگاهى این اســتان قرار گرفت. وى در ادامه بابیان اینکه طبق اقدامات موشــکافانه 
مأموران پلیس آگاهى استان البرز از دوربین هاى مداربسته موجود در محل هاى مورد 
سرقت قرارگرفته مشخص شد که سارقان سه نفر هستند، افزود: سارقان، سرقت ها 
را با استفاده از ســه خودرو پژو پارس، زانتیا و پژو 405 انجام مى دادند اما پالك هاى 

خودروها را به طرز ماهرانه اى با گل والى استتار مى کردند.
رئیس پلیس آگاهى استان البرز با اشاره به اینکه مأموران پلیس آگاهى این استان پس 
از اقدامات پلیسى، موفق به شناســایى مخفیگاه متهمان در شهرستان هاى فردیس 

و شهریار شدند، خاطرنشان کرد: متهمان در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.
به گفته وى در بازرســى از مخفیگاه ســارقان، مقادیر زیادى اموال مسروقه کشف 
و ضبط شــد. ســرهنگ صفایى بابیان اینکه ســارقان در بازجویى هاى اولیه منکر 
هرگونه جرمى شــدند، افزود: ســارقان پس از مواجهه با دالیل و شواهد پلیس لب 
به اعتراف گشــودند و اذعان کردند که با خودروى زانتیا و پــژو پارس و پژو 405 در 
ساعات 2 الى 5 بامداد با استفاده از شیوه تخریب قفل و کرکره مغازه ها اقدام به سرقت 
مى کرده اند و لوازم مسروقه که بیشتر باترى خودرو بود را به خریداران اموال مسروقه

 مى فروختند.
 وى همچنین از دســتگیرى دو مالخر خبر داد و گفت: این دو نفر اموال مســروقه را 
از سارقان مى خریدند که طى یک قرار صورى با همکارى متهمان، در یک عملیات 
غافلگیرانه دستگیر شدند.رئیس پلیس آگاهى استان  البرز بابیان اینکه متهمان داراى 
سابقه کیفرى هستند، گفت: سارقان تاکنون به سرقت از مغازه فرش فروشى در استان 
قزوین، سرقت از منزل در شهرستان فردیس، سرقت از تعداد زیادى باترى فروشى و... 
اعتراف کرده اند. سرهنگ صفایى اظهار کرد:  متهمان به همراه پرونده تشکیل شده به 

دادسرا اعزام و سپس راهى زندان شدند.

مى خواستم پولدار 
شوم، قاتل شدم
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نام خدا را بزرگ دار و جز به حق ســخنى بر زبان نیاور؛ 
مرگ و جهان پس از مرگ را فراوان بــه یاد آور، هرگز 
آرزوى مرگ مکــن جز آنکه بدانــى از نجــات یافتگانى و 
از کاري کــه تو را خشــنود ســازد و عمــوم مســلمانان را 

موال على (ع)ناخوشایند است پرهیز کن. 

مدیرعامل آبفاى استان اصفهان در جلسه هم اندیشى با اصحاب رسانه  خبر داد:

گذرازتابستان سخت
 با مدیریت مصرف بهینه آب میسر است

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان  در جلسه 
هم اندیشى اصحاب رســانه و مســئوالن درباره مصرف بهینه 
و صرفه جویى آب گفــت: از روز 22 اردیبهشــت ماه امکان ثبت 
درخواســت متقاضیان  لوازم کاهنده مصرف آب  با سامانه 1522 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  وجود دارد . 
مهندس هاشم امینى  در پاســخ به یکى از خبرنگاران که عرضه 
رایگان  لوازم کاهنده به مردم تاثیر بســزایى در مصرف صحیح 
آب داردعنوان کرد:  طبق مصوبه مجلس در شــوراى اسالمى در 
سال95  شرکت آب و فاضالب مى تواند هر مشترکى که متقاضى 
لوازم کاهنده مصرف باشد این تجهیزات را در اختیار مشترك قرار 
دهد و سپس به صورت اقساطى بر روى قبوض ،بهاى آن را دریافت 
کند چرا که طبق قانون، آبفا تا درب منازل ارائه دهنده خدمات مى باشد 
وهزینه  تاسیسات داخل منزل به عهده مالک مى باشد  بدین ترتیب  
از اقدامات این شرکت در راستاى کمک به صرفه جویى آب توسط 
شهروندان این است که  از 22 اردیبهشت ماه هر مشترکى تقاضاى 
نصب لوازم کاهنده مصرف دارد مى تواند شماره شناسه قبض خود را 
به سامانه 1522 پیامک کند تا شرکت آبفا براى این امر اقدام کرده و 

مبلغ به تدریج بر قبض آب محاسبه مى شود.
مهندس هاشم امینى با بیان اینکه امســال در شرایط ویژه اى به 
لحاظ اقلیمى قرار داریم، اظهار داشت: تغییرات اقلیمى باعث کاهش 
بارش هاى جامد و بارش هاى منجر به روان آب ها شده است.این 
در حالى است که بارش هایى مؤثر هستند که بیش از 10 میلیمتر 

باشند هر چند که بارش هاى اخیر هم بى تأثیر در افزایش آبدهى 
منابع نبوده است 

وى افزود: عدم بارش هاى مؤثر در حــوزه فالت مرکزى موجب 
کاهش منابع آبى شده است و در نتیجه در حوزه کشاورزى، شرب و 
صنعت دچار تنش آبى شده ایم.بدین ترتیب در بخش شرب تصمیم 
بر این گرفته شــد تا با رویکرد اصالحات ابزارى و رفتارى بتوانیم 
سازگار با منابع  دراختیار از تبعات بحران کم آبى در استان کم کنیم .

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان ابراز داشت: 
امروزه به جاى واژه صرفه جویى در مصرف آب، سازگارى کاربرد 
دارد و بر همین اساس کارگروه سازگارى با کم آبى در اصفهان به 
عنوان نخستین استان به منظور تبدیل تهدیدات کم آبى به فرصت 

تبدیل شده است.
وى با بیان اینکه بررسى رفتار روزمره مصرفى افراد نشان مى دهد 
امکان صرفه جویى در مصرف آب وجود دارد، تأکید کرد: بر این 
اســاس با متوجه کردن مردم در ارتباط با کمبود منابع آبى باید 
در این زمینه فرهنگ ســازى کنیم.که در این راستا شرکت آبفا 
استان اصفهان با اقدامات فرهنگى گسترده اى که در دستور کار 
قرار داده است توانست موفق شود که 86 درصد مشترکین آب 
را مطابق با الگو مصرف کنند اما با این وجود باید مبانى فرهنگ 

سازى مصرف بهینه در جامعه جدى گرفته شود.
مهندس امینى نهادینه کردن مصرف بهینــه آب را در جامعه 
مســتلزم آموزش کودکان ونوجوانان دانســت وخاطرنشــان 

ساخت:از ابتداى ســال تحصیلى  96 تاکنون تا 14 اردیبهشت 
ماه ســال جارى بیش از 17 هزار دانش آمــوز در اصفهان در 
محل خانــه فرهنگ آب تحــت آموزش مصــرف بهینه آب 
قرار گرفتنــد و این رویکــرد از زمان تاســیس خانه فرهنگ 
آب در اصفهــان که تنها اســتانى هســت کــه داراى چنین 
مرکزى هســت آغاز شــده که مطمئنًا بى تاثیــر در فرهنگ 
ســازى مصرف صحیح آب در بین آینده ســازان کشور نبوده 
است.هرچند که در حال حاضردر زمینه فرهنگ سازى کاهش 
مصرف آب هنوز از بسیارى از کشورهاى دنیا عقب هستیم. وى 
با بیان اینکه فرهنگسازى در زمینه تغییر رفتارپیرامون مصرف 
بهینه آب  درجامعه ضرورى اســت، گفت: نیازمند آموزش در 
زمینه اصالحات رفتارى مانند نحوه  صحیح مصرف آب توسط 
مشترکان و همچنین معرفى لوازم کاهنده مصرف آب هستیم  
که بمنظور آشنایى هر چه بیشتر و گسترده تر مردم از چگونگى 
اصالحات رفتارى و ابزارى که در نهایت منجر به مصرف بهینه 
آب شود از ابتداى اردیبهشــت ماه بیش از 300 نفر از مروجین 
مصرف بهینه آب با حضور در محالت ونقاط مختلف شــهر با 
توزیع بروشورهایى که به خوبى نحوه  رفتار صحیح مصرف آب 
وتاثیرات اســتفاده از ابزار کاهنده را دربردارد مردم را به مصرف 
درســت آب راهنمایى مى کنند که بررسى هاى صورت گرفته 
بیانگر این مسئله بوده  که چنین فرایندى بسیارمؤثر  در ترویج 

مصرف صحیح آب در بین مردم بسیار واقع شده است .

شرکت آب و فاضالب
 استان اصفهان
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پیشرفت 70 درصدى آزادسازى 
خیابان«آقا نورا... نجفى»

مدیر منطقـه 3 شـهردارى اصفهان از پیشـرفت 70 
درصدى آزادسـازى خیابان آقانـورا... نجفى خبر داد 
و گفت: فاز نخسـت خیابان آقانورا... نجفـى واقع در 
خیابان نشـاط که آزادسـازى آن به اتمام رسـیده، در 
سال جارى احداث مى شود و در اختیار شهروندان قرار 

مى گیرد.
حسـین کارگر اظهار کـرد: خیابـان آقانـورا... نجفى 
در مسـیر شـمالى- جنوبى خیابـان حافظ تـا خیابان 
نشـاط به طول 720 متر و عـرض 14 متر اسـت که 
عملیات احـداث فاز نخسـت آن حدفاصل نشـاط تا 
بیت الحسـین(ع) از اوایـل خردادماه آغـاز و همزمان 

آزادسازى فاز2 نیز انجام مى شود.
وى با بیان اینکه وجود خانه هاى تاریخى در قسـمت 
انتهایـى خیابـان آقانورا...نجفى، آزادسـازى مسـیر 
خیابان را دچار مشـکل کرده اسـت، افزود: به همین 

دلیل ناچار به تغییر مسیر خیابان شده ایم.

انجام پنجمین پیوند
 موفقیت آمیز کبد

پنجمین پیوند موفق کبد سـال1397در بیمارسـتان 
آموزشى درمانى الزهرا(س) با موفقیت انجام شد.

سرپرسـت تیـم پیوند کبـد مرکـز آموزشـى درمانى 
الزهرا(س) گفت: ششـصد و چهارمین عمل جراحى 
پیوند کبد اسـتان اصفهان در مرکز آموزشـى درمانى 

الزهرا(س) انجام شد. 
بهنام صانعـى با بیان اینکه بیش از سـه هـزار نفر در 
کشـور و 70نفر در اسـتان اصفهان نیازمند پیوند کبد 
هستند، افزود: ساالنه پنج هزار مرگ مغزى در کشور 
اتفاق مـى افتد کـه تنهـا 800 اهداى عضـو صورت 

مى گیرد.
صانعـى بـا بیـان اینکـه در گذشـته بیمـاران 
بـراى پیونـد به اسـتان هـاى تهـران و فارس سـفر 
مى کردند، افزود: استان اصفهان در پیوند کبد توانمند 
شـده و دیگر نیازى به اعزام بیماران به اسـتان هاى 

مجاور نیست.

جمع آورى یخچال و فریزرهاى 
ویترینى غیراستاندارد

بیش از 80 یخچال و فریزرهاى ویترینى غیراستاندارد 
در اصفهان جمع آورى شد.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: در بازرسى 
کارشناســان این اداره از واحدهاى توزیع یخچال و 
فریزرهاى ویترینى، این تعداد کاالى غیر استاندارد، 

شناسایى و جمع آورى شد.
غالمحســین شــفیعى بــا بیــان اینکــه در این 
بازرســى ها، یک واحد متخلف پلمب و هشت واحد 
نیز اخطار دریافت کردند،افزود: رعایت نکردن اصول 
ایمنى در تولید، پایین بودن کیفیت محصوالت تولید 
شده و نداشــتن برچســب انرژى، از مشکالت این 

واحدهابوده است.

افتتاح مرحله دوم گلخانه 
سماى نجف آباد

مرحله دوم گلخانه سماى نجف آباد با شعار «آموزش 
یک مهارت به هر دانش آموز» افتتاح شد.

رئیس مرکز آموزشى وفرهنگى ســما نجف آباد در 
آیین افتتاح این طرح آموزشــى گفــت: این گلخانه 
تحقیقاتى، به مساحت 300مترمربع براى عملیاتى 
کردن شعار سازمان سما درباره آموزش یک مهارت 
به هر دانش آموز، غنى سازى اوقات فراغت و تقویت 
روحیه کارگروهى در کنار آموزش هاى نظرى یکساله 

ساخته شد.
اسدا... خاکى، وســعت مرحله نخست این گلخانه را 
150مترمربع عنوان کرد و گفــت: دانش آموزان در 
ساعت درس، کار و فناورى عالوه بر حضور در گلخانه 
با شیوه هاى کاشــت و پرورش انواع صیفى جات و 

گیاهان آشنا شده و در عمل، آن را تجربه مى کنند.
وى گفــت: دانــش آمــوزان مى تواننــد در کنار
 مبحث هاى کار و فناورى، کشــت گیاهان دارویى، 
زعفران و برداشــت کتیرا را از کارشناسان  آموزش 

ببینند.

خبر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان با 
بیان اینکه 250 هزار نفر بیکار در اســتان اصفهان وجود 
دارد، گفت: 90 هــزار نفر از بیکاران اســتان اصفهان را 

فارغ التحصیالن دانشگاه ها تشکیل مى دهند.
محسن نیرومند اظهار کرد: مقررات بانک ها دست و پاگیر 
است و ارائه تسهیالت زمانبر است.وى افزود: طرح هاى 
نیازمند باالى شــش میلیارد تومان بــه کارگروه ملى در 
تهران ارسال مى شود، اما در آنجا هم ُکند عمل مى شود؛ 
254 میلیارد تومان بودجه به بخش تسهیالت روستایى 
اختصاص داده شــده که از این میزان، 61 میلیارد تومان 
آماده پرداخت در بانک هاست، اما 70 برابر تقاضا داریم و 

امکان پاسخگویى به همه این موارد نیست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: 
تصمیمات خوبى گرفته شده، اما اختیار کافى به استان ها 
داده نشده است؛ براى مثال در بخش تخصیص تسهیالت، 
درصدهایى که تصمیم گرفته شده، همه جا بین کشاورزى 
و صنعت یکسان نیست.نیرومند با اشاره به طرح کارورزى 
فارغ التحصیالن اذعان کرد: در بحث کارورزى، بسیارى 
از فارغ التحصیالن مشغول به کارهاى غیررسمى شده و 
حاضر نیســتند به عنوان کارورز در شرکت ها مشغول به 
کار شوند؛ از طرفى معوقات پولى که باید به آنها پرداخت 

مى شد نیز باعث عدم استقبال شده است.

معــاون عمرانــى شــهردارى اصفهان گفــت: اداره 
آزمایشــگاه ایــن معاونــت، وظیفه کنتــرل کیفیت 
پروژه هاى در دســت احــداث را بر عهــده دارد و به 
منظور تحقق بخشــیدن به این هدف، براى هر پروژه،

آزمایــش هــاى مختلفى بــر اســاس آیین نامه هاى 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزى در آزمایشــگاه انجام 

مى شود.
ایرج مظفــر اظهار داشــت: نظارت جدى بــر کیفیت 
ساخت و ساز و مقاومت سازه ها مانند پل ها، تقاطع ها و 
ساختمان ها، امرى حیاتى است که مى تواند در راستاى 
برنامه هــاى اقتصاد مقاومتى به حفظ منابع، توســعه و 

اشتغال کمک کند.
مظفر درباره روند کار این مجموعه گفت: در گذشــته، 
درخواســت بررســى از طریــق ناظر مقیم پــروژه در 
زمان هاى مقتضى انجام و به اداره آزمایشــگاه ارسال 
مى شــد، اما اکنون با راه اندازى سیســتم اتوماسیون 
آزمایشــگاه، این مرحلــه از طریق اتوماســیون انجام 
مى شود، سپس با توجه به نوع فعالیت در حال اجرا، اقدام 
به اعزام نیروهاى متخصص بــه محل پروژه مورد نظر 
کرده و نمونه گیرى هاى الزم انجام مى شــود و پس از 
انجام آزمایشات مورد نظر، نتیجه  آزمایشات به دستگاه 

نظارت ارسال مى شود. 

کیفیت پروژه هاى عمرانى 
تضمین مى شود

وجود 90 هزار فارغ التحصیل 
بیکار در استان

فرمانــده انتظامى شهرســتان اصفهــان گفت: 
ایستگاه هاى مترو شهر اصفهان به نیروهاى پلیس 

مجهز و امنیت آن تأمین مى شود.
سرهنگ حســن یاردوســتى اظهار کرد: در حال 
حاضر 20 ایستگاه قطار شهرى راه اندازى شده و 

عموم شهروندان از این ظرفیت برخوردار شده اند.
وى تصریح کــرد: راه انــدازى ایــن تکنولوژى 
در کاهش ترافیک شــهرى بســیار مؤثر است و 
شــهروندان مى توانند بدون هیچگونه دغدغه و 

اتالف وقت به مقصد برسند.
این مقام انتظامى اضافه کرد: ایستگاه هاى مستقر 
در شهر در حوزه کالنترى هاى مختلف وجود دارد 
که براى این منظور، کالس هاى آموزشى توسط 

دستگاه قضائى برگزار مى شود.
سرهنگ یاردوستى با اشاره به اینکه جهت تسریع 
امورات انتظامى و امنیتى نیــاز به حضور فیزیکى 
پلیس اســت، ادامــه داد: در 20 ایســتگاه مترو، 
مأموران انتظامى حضور دارند تا اگر شــهروندان 
دغدغه امنیتى داشتند، به موقع رسیدگى و ضمن 
صورتجلسه، تا حضور مأموران گشت 110 صحنه 

را حفظ کنند. 

کارشناس مسئول پیش بینى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان گفت: هواى اصفهان به دلیل ورود 

جوى ناپایدار، غبار آلود مى شود.
حجت ا... على عســگریان اظهار کــرد: امروز با 
تقویت سامانه، در بیشتر نقاط استان اصفهان گاهى 
وزش باد شدید و از عصر و شب، رگبار و رعدوبرق 
در استان خواهیم داشت. وى گفت:  دماى هوا نیز 
در اکثر نقاط اســتان اصفهان بین یک تا 2 درجه 
افزایش خواهد داشــت. عســگریان افزود: براى 
امروز هوا ابرى و وزش باد به نسبت شدید و رگبار و 

رعدوبرق پیش بینى شده است.

پارك«ابوریحان» به عنــوان دومین پارك علم 
و فناورى اصفهــان توســط محمدباقر نوبخت 

افتتاح شد.
پارك علم و فناورى ابوریحــان به عنوان دومین 
پارك علم و فناورى شــهرك علمى و تحقیقاتى 
اصفهان پیش از ظهر دیروز با حضور غالمى، وزیر 
علوم و جمعى از مدیران استانى و کشورى ومعاون 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه 

کشور افتتاح شد.

استاندار اصفهان گفت: اگر اختیارات بیشترى 
به استان ها و دستگاه ها داده نشود، نمى توان 

از پتانسیل واقعى استان استفاده کرد.
محسن مهرعلیزاده دیروز در ستاد راهبردى و 
مدیریت اقتصاد مقاومتى استان اصفهان که 
باحضور محمدباقر نوبخت برگزار شد، با بیان 
اینکه اســتان اصفهان از ابعاد مختلفى چون 
نیروى انسانى، ســابقه فرهنگى و تاریخى، 
اقتصــادى، اجتماعى و... همــواره به عنوان 
استانى سرآمد در کشــور مطرح است، اظهار 
کرد: بدون تعارف اصفهان مى تواند به عنوان 
مرکز و الگوى کشور انتخاب شود و براى نمونه 
در مســائل زیربنایى همچون آب که کشور 
درگیر خشکسالى است، اگر بنا باشد طرحى 

اجرا شود، اصفهان بهترین منطقه است.
وى با اشــاره به اینکه در بخش تکنولوژى، 
فناورى، گردشگرى و ... بخش قابل توجهى 
از درآمدهاى کشور از اســتان اصفهان تأمین 
مى شــود، گفــت: اصفهــان داراى امکانات 
تاریخــى، زیربنایى، فرودگاه و... اســت، البته 
نیاز به پیشــرفت نیــز وجــود دارد و از دولت

مى خواهیم هــر جا قصد توســعه اى دارد، ما 
آماده ایم تا به صورت پایلــوت از اصفهان اجرا 

شود. 

استاندار اصفهان موضوع آب، محیط زیست 
و اشــتغال را ســه مشــکل مهم این استان 
دانســت و افزود: مشــکل آب، امسال ویژه 
اســت؛ امســال ورودى آب به حوضه آبریز 
زاینده رود 380 میلیون مترمکعب اســت که 
در مقایسه با برنامه ریزى قبل که حدود 1/5 
میلیارد مترمکعب بود و حتى سال گذشته که 
نزدیک به میانگین و 1/2 میلیارد مترمکعب 
بود، اکنــون به یــک پنجم کاهــش یافته 

است.
مهرعلیزاده با تأکید بر اینکه به همت مدیران 
استان و حمایت رئیس جمهور، ایده سازگارى 
با کم آبى و تشــکیل کارگروه آن و همچنین 
تغییر برخى دیدگاه هاى آبى در دســتور کار 
قرار گرفته است، اظهارکرد: تشکیل کارگروه 
سازگارى با کمیابى، به جاى پیدا کردن منابع 

جدید آب، نحوه مصرف را تغییر مى دهد. 
وى با بیان اینکه در این شرایط، صنایع استان 
همچون فوالد مبارکــه و ذوب آهن بر روى 
صرفه جویى در مصرف آب و استفاده از پساب 
شهرستان هاى اطراف برنامه ریزى کرده اند، 
گفت: به کشاورزان گفته  ایم اگر شده با آبپاش 
و تانکر براى حفظ باغ هاى آنها آب خواهیم 

آورد، اما باغ هاى حاصلى نخواهیم داشت.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان گفت: ســال گذشــته در 
شــهر اصفهان در حدود 40 هــزار دانش آموز را 
در مدیریت مصــرف برق در مــدارس آموزش 

دادیم.
محمدمهدى عسگرى اظهارداشت: همه ادارات 
مرتبط با انرژى برنامه هایى در راســتاى مدیریت 
مصرف انرژى هر ســاله اجرا مى کنند و هر کدام 
نیز در زمان هــاى خاصى بــا بحــران رو به رو
 مى شــوند در نتیجه مصوب شــد تــا کمیته اى 
تشــکیل شــود تــا در راســتاى مدیریــت
 بهتر مصــرف، هم افزایى بیــن ادارات صورت 

گیرد.
مدیر دفتــر مدیریت مصــرف شــرکت توزیع 
برق شهرســتان اصفهان گفــت: 180 هزار نفر 
دانش آموز مقطع ابتدایى در شــهر اصفهان داریم

 و باید با همدیگر ارتباط داشــته باشــیم تا وقت 
و هزینــه کمترى بــراى آمــوزش ایــن افراد 

صرف کنیم. 

مدیر عامل شرکت فوالد نطنز گفت: براى اولین بار در کشور، 
خط تولید کالف میلگــرد صنعتى در شــرکت فوالد نطنز 
راه اندازى شــد. جواد توکلى طرقى افزود: با توجه به فراهم 
بودن امکانات و برخوردارى از زنجیره کانل تولید در مجتمع 
فوالد و ذوب آهن نطنز، این مجموعــه موفق به تولید انبوه 
این نوع میلگرد شــد. وى گفت: محصــوالت کارخانجات 
زیر دستى صنایع مفتولى ایران از قبیل تولید فلز الکترود، مفتول 
الستیک خودرو، ساخت پیچ و مهره و ...، به این میلگرد صنعتى 

به عنوان ماده اصلى و پایه نیاز دارند.
وى تصریح کرد: پیش از این عمدتاً این محصول از خارج وارد 
کشور مى شد که  با راه اندازى این خط تولید، از خروج ساالنه 

500 میلیون یورو ارز از کشور جلوگیرى شد. 

رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان 
گفت: در استان اصفهان روزانه 3300 ُتن 

شیرخام تولید مى شود.
شــفیع الدین  ذوالفقارى  با اشــاره به 
اینکه روزانه بیش از 180 تن شــیر در 
بخش حمایتى تحویل دولت مى شــود، 
افزود: تا حدودى وجه حمایتى دامداران 
بــه روز شــده و درحــدود70 میلیارد
 ریال از بدهى معوق دامداران باقى مانده 

است.
***

محمد ابراهیم شریفى، قائم مقام معاونت 
تولیدات دامى اســتان نیز گفت: بیش از 
30 تعاونى با داشتن 65 هزار بهره بردار، 
با 430 هزار رأ س گاو وگوساله، ظرفیت 
تولید ســاالنه 61 هزار تن گوشت قرمز 

دراستان اصفهان دارند .

رئیس ســازمان برنامه و بودجه در جلسه ستاد راهبردى و 
مدیریت اقتصادى مقاومتى اســتان اصفهان که با حضور 
استاندار و فرمانداران و رؤساى سازمان هاى استان برگزار 
شد، گفت: امســال 73هزار و 400میلیارد تومان از منابع 
بانک ها، صندوق توسعه براى سرمایه در گردش بنگاه هاى 
تولیدى، ســرمایه گذارى در بخش مسکن و بخش هاى 

دیگر عمرانى، صنعتى و کشاورزى اختصاص یافته است.
محمدباقر نوبخــت با بیان اینکه اعتبارات بســیار خوبى 

امســال در بخش هاى مختلــف و براى شــرایط عادى 
اختصاص یافته است، تأکید کرد: براى شرایط اضطرارى 
همانند خروج آمریکا از برجام هــم برنامه ریزى مفصلى 

کرده ایم.
وى افزود: ذخایر ارزى کشــور امسال به 108میلیارد دالر 
افزایش یافته اســت و تراز مثبت بازرگانى ما در فروردین 

امسال بیش از 600 میلیون دالر بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سال گذشته 18هزار 
و 500میلیارد تومان تسهیالت به 26هزار واحد تولیدى و 

صنعتى کوچک و متوسط پرداخت شد.
وى افزود: بــراى همه نیاز هاى کشــور، پول بــه اندازه 
کافى وجود دارد و در خصــوص اختصاص ارز نیز ما براى 
80 میلیون نفر تصمیم مى گیریم نــه براى 8000 نفر که 

نیاز هاى واقعى در ارز ندارند.
نوبخت گفــت: از آغاز امســال تا 15اردیبهشــت، چهار 
میلیارد و 650میلیون دالر ثبت ســفارش خارجى داریم و 
همه واردات کاال هاى اساسى با ارز 3800 و 4200تومان 

تأمین مى شود.
وى افزود: فردا(امروز) جلســه فوق العاده اى در خصوص 
مسائل مختلف اقتصادى از جمله بازار ارز برگزار مى کنیم.

استاندار اصفهان:

به استان ها اختیارات بیشترى بدهید
افزایش امنیت ایستگاه هاى مترو 

با استقرار نیروهاى پلیس

نخستین هم اندیشى شهر خالق، نقش ها و مسئولیت ها با 
امضاى تفاهمنامه شهرداران شهرهاى خالق اصفهان و 
رشت و رونمایى از کتاب اقتصاد خالق، مبانى و مفاهیم 
تألیف مدیریت خالقیت و فناورى هاى نوین شهردارى 

اصفهان، همراه بود.
نخستین هم اندیشى شهر خالق، نقش ها و مسئولیت ها 
با خیر مقدم مدیر مرکز خالقیــت و فناورى هاى نوین 

شهردارى اصفهان به عنوان میزبان آغاز شد.
محمدحســین قورچانى شــهر خــالق را مکانى براى 
گفتمان سازى دانست و افزود: امروز دور هم جمع شدیم تا 
هر کدام نقش و مسئولیت خود را در قبال شهر خالق ایفا 

کرده و در این راستا تفکر کنیم.
***

شهردار اصفهان هم در نخستین هم اندیشى شهر خالق، 
نقش ها و مسئولیت ها گفت: در هفته فرهنگى اصفهان در 
پاریس دریافتم که اصفهان به همان میزانى که ایران در 
جهان شناخته مى شود معرفى شده و حتى گاهى ایران را 

با اصفهان مى شناسند.
قدرت ا... نوروزى، شــهر خالق را مکانى براى رشــد و 
شکوفایى خالقیت ها، نوآورى هاى علمى و تکنولوژى و 
محلى براى بازتاب صداى رساى فرهنگ ها و جایگاهى 

براى گفتگوى فرهنگى دانست و گفت: اصفهان از این 
ویژگى ها برخوردار بوده و چهارباغ اصفهان مظهر همه 

اینهاست.
وى ادامه داد: چهارباغ محلى براى گفتگو و تبیین مسائل 
شــهرى بود و ما مى خواهیم چهارباغ اصفهان به همان 
حالت بازگردد. این در حالى است که امروز چهارباغ محور 
فرهنگى شناخته شده و قرار اســت مظهر همه هنرها، 
برپایى نمایشگاه هنر، ارائه صنایع دستى، ارائه غذاهاى 
متنوع، اجراى موسیقى و... باشــد که این شهر خالق و 
مکانى براى پژواك رســاى شهر است و اصفهان باید به 

این سو حرکت کند.
شهردار اصفهان، افسردگى را بزرگ ترین مشکل جامعه 
خواند و گفت: باید با خالقیت راهــى براى رفع بیمارى 
افسردگى پیدا کرد که اگر در این زمینه چاره اندیشى نشود 
امنیت شــهر به خطر مى افتد و باید با خالقیت و نوآورى 

مشکالت اصفهان را حل کرد. 
وى خاطرنشــان کرد: اصفهان بخاطر صنایع دستى به 
گردونه شهرهاى خالق یونسکو پیوست و صنایع دستى 

یکى از مظاهر خالقیت و صنعت سبز است.
شهردار اصفهان اظهار امیدوارى کرد با امضاى تفاهمنامه 
همکارى بین شهرهاى خالق رشــت و اصفهان، پیوند 
خوبى بین این دو شهر ایجاد شود و صنایع دستى اصفهان 

در سفره هاى شهروندان رشت که خوراك شناسى آنان 
در یونسکو به ثبت جهانى رسیده است، خودنمایى کند و 
صنایع دستى اصفهان هم که داراى ثبت جهانى است با 
کارآفرینى، تولید ثروت و اشتغالزایى به همراه داشته باشد.
نوروزى در خصوص امضــاى تفاهمنامه همکارى بین 
رشت و اصفهان هم گفت: براساس این تفاهمنامه دو شهر 
رشت و اصفهان در زمینه هاى اجتماعى، فرهنگى و... با 
هم همایش هاى مشــترك برگزار کرده و با بهره گیرى 
از امکانات یکدیگر به رشــد و شکوفایى، کمک خواهند 
کرد و عالوه بر آشــنایى با فرهنگ ها، ارتباطات تقویت 

خواهد شد.
***

شــهردار رشــت نیز گفت: ایران با تمدن بسیار کهن و 
ارزشمند، شهرهایى را که به ما سپرده، نشان از خالقیت 
و هوشمندى است و پیشینیان، شهرها را دانسته در اختیار 
ما قرار دادند تا امروز شــهرهاى ما در اختیار شهروندان 
امروزى قرار بگیرد ولى ما در حال حاضر چه هوشمندى 
انجام دادیم تا این امانت با بهره گیرى از دیپلماسى شهرى 

بدون شهرفروشى در اختیار شهروندان قرار داده شود.
مسعود نصرتى افزود: ما باید شرایط و زیرساخت خوب را 
براى شهر خالق مهیا کنیم و بقیه، همراهى است و باید 

شهر با مشارکت مردم حفظ شود.

وى با بیان اینکه ما در رشت چند گزینه جذاب داشته ایم که 
به دلیل یک ضعف از آن استفاده نکردیم، گفت: همزمان با 
روز شوراها در سال جارى، ما برنامه اى با عنوان «شب هاى 
رشت» را رونمایى کردیم تا شهرى که شب هاى آن روشن 
است و جشنواره ها و برنامه هاى موسیقى و... در آن برگزار 

مى شود از این فرصت هاى گردشگرى بهره گیرد.
شهردار رشت با بیان اینکه 170 نوع غذاى محلى رشت به 
ثبت رسیده گفت: ما برنامه ریزى کرده ایم و در سال جارى 
بهترین مبلمان شهرى، روشــنایى و... را اجرا مى کنیم 
تا گردشگرانى که تا شــعاع 25 کیلومترى رشت مى آیند 

دعوت شوند شب ها در این شهر خالق اسکان گزینند. 
شهردار رشت درخصوص امضاى تفاهمنامه بین شهرهاى 
خالق اصفهان و رشــت هم گفت: قرار اســت ارتباط 
تخصصى و موضوعى بین شهرهاى ایرانى عضو در شبکه 
شهرهاى خالق یونسکو برقرار شــود و اشتراك گذارى 

شود.
نصرتى گفت: ما 25 آذرماه سال جارى میزبان 26 شهر 
جهان در همایش خوراك شناسى هستیم. این در حالى 
است که خوراك و خوراك شناســى رشت ثبت یونسکو 
شده است.  شهردار رشت همچنین گفت: اصفهان داراى 
موقعیت هاى بسیار خوبى بوده که خالقانه از آن استفاده 

کرده است.

شهردار اصفهان:

چهارباغ محلى براى گفتگو و تبیین مسائل شهرى مى شود
ساسان اکبرزاده

رئیس سازمان برنامه و بودجه در اصفهان؛

تولید 3000 ُتن شیر خام اختصاص بیش از 73هزار میلیارد به طرح هاى صنعتى
در نصف جهان

راه اندازى خط تولید کالف 
میلگرد صنعتى در فوالد نطنز 

امروز؛ هوا ابرى با  وزش باد 
تقریباً شدید و رگبار 

افتتاح پارك علم و فناورى 
«ابوریحان»  

آموزش مدیریت مصرف 
برق به 40 هزار دانش آموز
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معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
مترو بر اســاس سیاســتگذارى هاى شهرسازى ریل 
محور، به شاهین شــهر و بهارستان مى رود تا شهرهاى

شــمال و جنوب را به صورت ریلى بــه یکدیگر متصل 
کند.

علیرضا صلواتى اظهــار کرد: با شهرســازى ریل پایه 
مى توان شهرهاى همجوار کالنشهرها را به صورت ریلى 
به شهر متصل و از گســترش بى رویه شهرهاى اطراف 

کالنشهرها جلوگیرى کرد.
وى افزود: شهرســازى ریل پایه مى تواند عاملى براى 
کاهش میزان ســفرهاى بین شــهرى با اســتفاده از 

خودروهاى شــخصى و افزایش انگیزه براى استفاده از 
حمل و نقل پاك باشد.

صلواتى خاطرنشــان کرد: ادامه خط یک قطارشهرى 
اصفهان از میدان استقالل به سمت شاهین شهر مى رود 
که این مسیر در دست طراحى است و بخش شمال قطار 

شهرى اصفهان را شامل مى شود.
وى اظهار کرد: در مســیر خط صفه تا بهارســتان که 
در اختیار شــرکت عمران بهارستان اســت، پیمانکار 
مشــغول عملیات ریل گذارى اســت تا در این مسیر،  
ســتون فقرات خوبى به طول 70 کیلومتــر براى مترو 

داشته باشیم.

انتخابات پارلمانى عراق همزمان با هشــت استان دیگر 
کشور، در اصفهان برگزار مى شود.

مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجى استاندارى اصفهان 
با اشاره به اینکه انتخابات پارلمانى عراق 22 اردیبهشت 
در این کشور برگزار مى شــود، گفت: این انتخابات 20 و 
21 اردیبهشــت در 13 حوزه انتخابیه در اصفهان برگزار 
مى شود. مهدى سلیمانى افزود: اتباع و مهاجران عراقى 
مقیم اصفهان با شناسنامه عراقى یا گذرنامه، از ساعت 7 
صبح تا 18 به ورزشگاه 22 بهمن واقع در خیابان زینبیه، 
نرسیده به چهارراه عاشق اصفهانى مراجعه کنند. وى گفت: 
تبلیغات احزاب از هفته قبل در شهرك امام حسین(ع) و 

چهارراه عاشق اصفهانى شهر اصفهان آغاز شده و تا 24 
ساعت قبل از انتخابات ادامه دارد.سلیمانى با اشاره به اینکه 
مدارك الزم براى شرکت در این انتخابات، گذرنامه و یا 
شناسنامه عراقى است، گفت: این چهارمین دوره انتخابات 
پارلمانى پس از سقوط صدام حســین است. وى با بیان 
اینکه هماهنگى هاى الزم با شهردارى، نیروى انتظامى، 
آتش نشانى، اورژانس و تمامى دستگاه هاى اجرایى شهر 
اصفهان براى برگزارى این انتخابات انجام شده، افزود: 
با توجه به اینکه در کشــور عراق انتخاب رئیس جمهور 
و نخســت وزیر از طریق پارلمان انتخاب مى شود، این 

انتخابات براى کشور و مردم عراق مهم است.

مترو به شاهین شهر و 
بهارستان مى رود

برگزارى انتخابات پارلمانى عراق 
در13حوزه انتخابیه اصفهان

برپایى جشن ازدواج
 139 طلبه زن 

معاون فرهنگى حــوزه علمیه خواهــران اصفهان از 
برگزارى جشن ازدواج 139 طلبه زن در سالن مؤسسه 
تحقیقات و نشر معارف اهل بیت(ع) اصفهان خبر داد.
صدیقه بهشتى افزود: هشتمین مراسم جشن تبریک 
ازدواج 139 طلبه خواهر در اصفهان با سخنرانى حجت 
االسالم و المســلمین مهدى گرجى به همراه تقدیم 
هدایایى به زوجین، در سالن مؤسسه تحقیقات و نشر 
معارف اهل بیت(ع) برگزار مى  گردد. وى بیان کرد: این 
جشن ازدواج مختص زوج هایى است که تاریخ عقدشان 

در یکسال گذشته ثبت شده است.

آزمایشگاه فوتونیک دانشگاه 
اصفهان افتتاح شد

آزمایشگاه تحقیقاتى پیشــرفته فوتونیک دانشگاه 
اصفهــان صبح دیــروز  با حضــور وزیــر علوم به 
بهره بردارى رسید.استادیار دانشگاه اصفهان در این 
خصوص گفت: این آزمایشــگاه  با حمایت معاونت 
پژوهشى و فناورى دانشــگاه اصفهان و پژوهشکده 

الکترواپتیک و لیزر صاایران راه اندازى شده است.
غالم محمد پارسانسب ادامه داد: فوتونیک و استفاده 
از ذره فوتون به جاى الکتــرون در مدارات مجتمع 
نورى در آینده نزدیک تمام عرصه هاى زندگى بشر را 
متحول خواهد کرد، به گونه اى که تکنولوژى مبتنى 
بر نور و لیزر و تجارت مبتنى بر آن، بیش از صد میلیارد 
دالر ارزش اقتصادى دارد و در ردیف پنج تکنولوژى 

برتر قرار دارد.

خبر

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 ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى مســتقر 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 شــود 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 شماره 139760302023000079 مورخ 1397/01/30 خانم لیال برهانى فر 
به شــماره شناســنامه 1436 کدملى 1284924467 صادره از اصفهان فرزند مهدى بر ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 17/85 مترمربع مفروزى از پالك شماره 6347 الى 6353- اصلى 
واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشــاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است 
در صورت انقضاى مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/02/04 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/02/19 م الف: 2147 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/125 
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426796200051 شماره پرونده: 9609986796200565 شماره بایگانى 
شعبه: 960568 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096796200052 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609976796201618 محکوم علیه حســین طالبى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 151/000/000 ریال بابت اصل خواسته (یک فقره چک به 
شــماره 476750/35 مورخ 95/09/05) و مبلغ 2/037/500 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف لغایت تاریخ اجراى حکم و با احتساب نیم عشر دولتى. 
مشخصات محکوم له: سیدحسین بحرینى فرزند ســید عبدالرسول به نشانى اصفهان، اصفهان، خ 
24 مترى اول فرعى اول پ 1. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد 
بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 3066 شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شماره یک ) /2/398
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426796300076 شماره پرونده: 9609986796301254 شماره بایگانى 
شعبه: 961255 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096796300083 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609976796305038 محکوم علیه مجید کمال به نشــانى مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 130000000 ریال بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل 
1- حسین محمدیان فرزند یداله به نشانى اصفهان، خیابان شــیخ صدوق شمالى ساختمان بانک 
تجارت (ارغوان) طبقه سوم واحد 18 کاخ موسســه حقوقى نویدبخشان عدالت 2- مهرى نمازیان 
فرزند جواد به نشانى دهاقان، گلشن خیابان امام حسین(ع) روبروى بانک ملت جنب خانه بهداشت 
طبقه فوقانى مغازه یوسفى طبق تعرفه  قانونى و مبلغ 2870000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه در خصوص چک شماره 766934/21 به مبلغ 10000000 ریال از تاریخ سررسید چک 
96/5/11 و در خصوص 2 فقره سفته به شــماره هاى 398173 و 398174 به مبلغ 120000000 
ریال از تاریــخ تقدیم دادخواســت 96/9/29 لغایت زمان اجراى حکم در حق محکوم له حســین 
ابراهیمى فرزند اسداله به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خ مشیرالدوله، 
جنب تعمیرگاه ســپاهان گلچین یدك و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بــه 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 ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگــرى به هر نحو یا انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 

اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم 
علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 3064 شعبه 

33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /2/399
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426794200226 شماره پرونده: 9609986794200081 شماره بایگانى 
شعبه: 960081 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794201682 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609976794202778 محکوم علیهم 1- مهدى جاللى حبیب آبادى 
2- محمدعلى رجالى فرزنــد اکبر 3- مجید زمانى 4- آژنگ حجازى همگى به نشــانى اصفهان، 
اصفهان مجهول المکان به نحو تضامنى محکومند به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 1/515/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل امیر قاسمیان دستجردى فرزند 
حسین نشــانى: اصفهان چهارراه پلیس ابتداى توحید جنوبى مجتمع تابان طبقه اول واحد 1 طبق 
تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه چک شماره 352103 مورخ 95/03/12 تا تاریخ اجراى حکم 
در حق محکوم له تعاونى اعتبارى ثامن االئمه به نشانى اصفهان میدان بزرگمهر، سرپرستى تعاونى 
ثامن االئمه کدپستى 813689964 و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 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 شــود. (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: 3093 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شماره دو ) /2/400
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960887 شماره دادنامه: 9609976805302622 مرجع رسیدگى: شعبه 53 شوراى 
حل اختالف خواهان: حجت یزدچى به نشانى خیابان صغیر اصفهانى کوى اکبرزاده بن بست نامجو 
پ 107 خوانده: سعید قاضى عسگر به نشانى مجهول المکان خواســته: اجرت المثل ایام تصرف 
و کلیه خسارات وارده گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضا، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى حجت یزدچى فرزند 
حسن به طرفیت آقاى سعید قاضى عسگر فرزند منصور به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف 
و کلیه خسارات و وجه التزام به مبلغ على الحساب 30/000/000 ریال و هزینه دادرسى بدین شرح 
که خواهان اظهار داشته منزل مسکونى خود را به خوانده از تاریخ 95/4/15 لغایت 96/4/15 اجاره 
داده ام که پس از آن با توافق طرفین تا تاریخ 96/4/30 به مــدت 15 روز دیگر هم به مدت اجاره 
اضافه شد و اجاره ســه ماه آخر از محل وجه الرهانه به من پرداخت گردید و لیکن نامبرده در مدت 
مقرر منزل را تخلیه نکرد و پس از گرفتن دســتور تخلیه ایشان در تاریخ 96/9/20 خودش تخلیه و 
مبلغى هم پرداخت ننمود على هذا شورا با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه قرارداد عادى اجاره 
مورخه 95/4/3 و اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى  و نیز با توجه به بند 
4-6 قرارداد که مقرر نموده در صورت عدم تخلیه در موعد مقرر مستأجر بایستى روزانه 3/000/000 
ریال به عنوان اجرت المثل پرداخت نماید لذا شــورا دعوى خواهان را وارد تشخیص به استناد مواد 
198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 30/000/000 ریال 
اجرت المثل ایام تصرف از تاریــخ 96/4/31 لغایت 96/6/20 طبق خواســته خواهان و پرداخت 
435/000 ریال هزینه دادرسى و 120/000 ریال نشر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید 
راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از 20 روز 
دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 3085 شعبه 53 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/402
اجراییه

شماره اجرائیه:  9710426795600034 شــماره پرونده: 9609986795600110 شماره بایگانى 
شعبه: 960110 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه محکوم 
علیه حمیدرضا فروغى ابوى فرزند قاسم على نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 1/855/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ 1392/8/15 لغایت زمان وصول و ایصال در حق محکوم له حمیدرضا عامرى 
زاده فرزند محمودرضا نشانى: اصفهان- جى خ ش رجایى بن بســت عالم مجتمع مسکونى عالم 
طبقه 4 واحد 6. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 

دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیــت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحــو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى کــه باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394).  م الف: 3110 شــعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /2/406
اجراییه 

شماره اجراییه: 9710426795600035 شماره پرونده: 9609986795600111 شماره بایگانى 
شــعبه: 960111 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
محکوم علیه على چنگیزى محمدى به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
101/125/000 ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 2/534/060 ریال بابت هزینه دادرســى و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چک ها لغایت زمان وصول و ایصال آن در حق محکوم له 
حمیدرضا عامرى زاده فرزند محمودرضا به نشانى اصفهان، جى خ ش رجایى بن بست عالم مجتمع 
مسکونى عالم طبقه 4 واحد 6. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد 
بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 3112 شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /2/407
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426793500253 شماره پرونده: 9609986793500862 شماره بایگانى 
شعبه: 960866 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096793501611 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609976793503674 محکوم علیه 1- یوسف حسنى ساطحى فرزند 
نور محمد 2- قاسم حسنى ســاطحى فرزند نورمحمد هر دو به نشــانى مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 80000000 ریال بابت وجه چک به شماره 9527787319 مورخ 96/5/3 
و 461788479 مورخ 95/3/15 و 46479426 مورخ 95/8/15 و مبلغ 2202500 ریال بابت هزینه 
هاى دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف لغایت اجراى حکم در حق 
محکوم له محسن رستمى فرزند محمدعلى به نشانى اســتان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر 
اصفهان، خیابان امام خمینى خیابان بســیج مقابل دارالقرآن کدپستى 8436143451 و نیم عشر 
در حق اجراى احکام بصورت تضامنى. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانک ها و موسســات 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 فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 3115 شــعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شماره دو ) /2/408
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426794200221 شــماره پرونده: 9609986794200096 شماره بایگانى 
شــعبه: 960096 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096794201683 
و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976794202776 محکــوم علیه میثم آقایــى فرزند محمود 
نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 

2/255/000 ریال بابت هزینه دادرســى و نشر آگهى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک شماره 825518/61 مورخ 95/04/16 تا ت اریخ اجراى حکم در حق محکوم له محسن رستمى 
فرزند محمدعلى نشــانى: اصفهان- اصفهان خ امام خمینى خ بســیج مقابل دارالقرآن کدپستى 
8436143451 و نیم عشــر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 3116 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/409
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426793800041 شــماره پرونده: 9609986793800759 شماره بایگانى 
شعبه: 960759 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096793800042 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976793804225 محکوم علیه ها 1- فیروز بازیارى فرزند خداداد نشانى: 
مجهول المکان 2- على مراد زمانى بختیاروند نشــانى: مجهول المکان متضامنا محکوم است به 
به پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 1/377/500 ریال بابت هزینه 
دادرسى و هزینه نشر آگهى به مبلغ 120000 ریال و حق الوکاله وکیل 1- حسین محمدیان فرزند 
یداله نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه سوم واحد 
18 کاخ موسسه حقوقى نویدبخشــان عدالت 2- مهرى نمازیان فرزند جواد نشانى: دهاقان گلشن 
خیابان امام حسین (ع) روبروى بانک ملت جنب خانه بهداشــت طبقه فوقانى مغازه یوسفى طبق 
تعرفه قانونى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 695123- 95/11/6 تا 
تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له بانک قرض الحسن رسالت نشانى: اصفهان خ چهاربا غ خواجو 
جنب خ منوچهرى نبش بن حکیم نظامى 24 ساختمان قرض الحســنه طبقه سوم و پرداخت نیم 
عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 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 شــود. (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: 3061 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/410
مزایده اموال غیر منقول

اجراى احکام شــعبه دوم دادگاه هاى عمومى حقوقــى فالورجان در نظر دارد در پرونده شــماره 
950278  اجرائى موضوع علیه امیررشیدى فرزند مختار و له 1- خاور 2- محمدرضا 3- کبرى هر 
سه رشیدى فرزندان مختار 4 – محمدعلى 5- عباسعلى 6- رعنا 7- مریم رشیدى همگى فرزندان 
عبدل 8 – عبدل رشیدى فرزند عباس در تاریخ شنبه 1397/03/12 به منظور فروش دو قطعه زمین 
کشاورزى واقع در 1- مینادشت خیابان شهید بهشــتى غیرمحصور حدود 700 مترمربع صحراى 
معروف به زیر چوب باغ بیابانى 2- مینادشت خیابان شــهید بهشتى خیابان 16مترى آبهار 4 جنب 
گذرخاکى 8 مترى غیر محصور به مساحت حدود 500 مترمربع ملکى محکوم لهم و محکوم علیه 
فاقد منابع آب مستقل که داراى سابقه ثبتى نمى باشد و ملک مذکور مشاع/مفروز مى باشد و متعلق 
حق غیر مى باشد/نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى 
فالورجان اطاق 318  برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط کارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ1- 280/000/000 – 2- 500/000/000  ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند 
پنج روز قبل از مزایده با حضــور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده از قیمت 
ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى 
مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلســه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده 
درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگســترى به شماره  2171290288005  واریز و 
فیش آن را ارائه و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف : 

0110 مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان/ 2/427 

مدیرکل تعزیــرات حکومتى اســتان اصفهان از 
اجراى طرح نظارتى ضیافت از 22 اردیبهشــت تا 

پایان ماه مبارك رمضان خبر داد.
غالمرضا صالحى به آمادگــى اداره کل تعزیرات 
حکومتى استان اصفهان براى اجراى طرح نظارتى 
ضیافت در قالب تیم هاى گشت مشترك در مرکز
 اســتان و در هر یک از شهرســتان هاى تابعه از 
بیست و دوم اردیبهشت تا پایان ماه مبارك رمضان

 اشاره کرد.
وى افزود: با توجه به در پیــش بودن ماه رمضان 
و افزایش تقاضــاى عمومى مصــرف کنندگان 
براى خریــد برخى کاالهاى اساســى و مایحتاج 
مــورد نیاز و بــه منظــور جلوگیــرى از افزایش 
غیرقانونــى قیمت هــا و در راســتاى حمایت از 
مصرف کننــدگان، اداره کل تعزیــرات حکومتى 
اســتان اصفهان با به کارگیرى کلیه امکانات و با 
همکارى ســازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق 
اصناف، دانشگاه علوم پزشــکى، نیروى انتظامى 
و دیگر دســتگاه هاى مرتبط و در قالب برقرارى 
گشت هاى مشترك، نســبت به نظارت دقیق بر 
عرضه کاال و خدمات و برخورد با اصناف متخلف 

اقدام خواهد کرد.
اســتان حکومتــى  تعزیــرات  مدیــرکل 

اصفهــان خاطرنشــان کــرد: پرونده هــاى 
متشــکله در طول طرح مذکور، در اســرع وقت 
توسط شــعب تعزیرات حکومتى رسیدگى خواهد 

شد.

بى توجهى به ابنیه تاریخى شهرستان اردستان همچنان ادامه ذره بین نظارت روى اصناف اصفهان
دارد و در این بین، کاخ تاریخى روســتاى امیرآباد نیز به دلیل

 بى مهرى و بى توجهى در حال تخریب است.
به گــزارش ایســنا، کاخ دو طبقه امیــر آباد زواره به دســت 
«سهام السلطنه» قاجار که از محافظان مسیر راه هاى این منطقه 
بوده، در زمان سلطنت ناصرالدین شاه ساخته شد. این کاخ، محل 
استقرار و اسکان سهام السلطنه در فصل زمستان بوده و این بنا 

در 15 کیلومترى جنوب زواره و درست در دل کویر قرار دارد.
در همین رابطه، مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى شهرستان اردستان گفت: مجموعه امیرآباد در سال 
1388 در فهرست آثار ملى قرار گرفته و از آن سال تا کنون چندبار 

مرمت شده است.
صدوقى افزود: تاکنون بیش از 230 میلیون تومان در کاخ امیرآباد 
هزینه شده است و این عمارت از نظر سازه اى هیچ مشکلى ندارد 
و هیچ تخریب نگران کننده اى که حیات آن را به خطر بیاندازد، 

در آن وجود ندارد.
وى با بیان اینکه مشــکل اصلى کاخ امیرآباد این است که در 
تصرف بخشدارى زواره است و ورثه سهام السلطنه در آن مالک 
بودند، ادامــه داد: تا وضعیت این گونه باشــد، میراث فرهنگى 

نمى تواند بیش از این هزینه کند.

مرگ تدریجى کاخ امیرآباد 
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رقابت 650دانش آموز در 
مسابقات قرآن و تواشیح

نهمیــن دوره مســابقات اســتانى همخوانى قرآن 
کریم و تواشــیح دانش آمــوزان اســتان اصفهان 

برگزار شد.
سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت:  مســابقات همخوانى قرآن کریم و تواشــیح 
دانش آموزى، طرح ابتکارى در اصفهان اســت که 
صدگروه از 21منطقه و ناحیــه آموزش و پرورش در 

آن شرکت کردند.
محمد جــواد احمدى افــزود:  این رقابــت ها در دو 
روز با حضــور 650 دانش آموزان دختر و پســر در 
امامزاده ابراهیم بن موســى بن جعفر(ع)دولت آباد 

برگزار شد.
وى گفت:  امسال در مســابقات قرآن دانش آموزى 
کشــور 300هزار دانش آموز اصفهانى در مسابقات 
آموزشگاهى و منطقه اى شرکت کردند که پنج هزار 

نفر منتخب به رقابت پرداختند. 

58 هزار نفر دوره هاى 
امداد و نجات را  گذراندند

امیر جاللیان، رئیس مرکز بین المللى دانشگاه علمى 
تخصصى امداد و نجات اصفهان بــا بیان اینکه 58 
هزار و 272 نفر در این مرکــز آموزش دیدند، گفت: 
معاونت آموزش هالل احمر استان اصفهان توانست 
با برگزارى 2190دوره آموزشــى، رتبه نخست را در 

کشور از آن خود کند.

خبر

زهرا ســعیدى، نماینده مردم مبارکه و عضو کمیسیون 
اقتصادى مجلس شــوراى اســالمى گفت: در زمینه 
مشکالت کشاورزان اصفهان، ســوءمدیریت هایى در 
گذشــته صورت گرفته که مقصرین آنها باید معرفى و 
مجازات شوند. وى با بیان این نکته که امسال 12 هزار 
نفر از کشاورزان مبارکه بى بهره از آب هستند، تأکید کرد: 
معضل آب، یک مشکل براى کل استان اصفهان است. 
درواقع، یکسرى سوءمدیریت ها در گذشته صورت گرفته 

که به سادگى نباید از آنها گذشت. 
وى گفت: حقابه چیزى اســت که کشــاورزان مبلغ آن 
را پرداخت کرده اند؛ شــبیه آنکه شما ملکى را خریدارى 

کرده اید و سند آن را هم دارید. 
 وى ادامه داد: حال دولت مى آید و آن را از شما مى گیرد 
و وعده بازگشت آن به شــما را در آینده مى دهد، اما در 

حقیقت، این اتفاق هیچگاه رخ نمى دهد.  
وى افزود: مشــکلى که اکنون پیش آمده، این است که 
دولت هاى وقت، حقابه ها را سه برابر ظرفیت زاینده رود 
واگذار کرده اند و این امر موجب خیانت به استان اصفهان 

شده است.  
سعیدى اظهار کرد: در واقع، این واگذارى ها قرار بوده بعد 
از احداث تونل سوم کوهرنگ انجام شود، اما این وعده 

هنوز محقق نشده است و آب را بخشیده اند. 

نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: ادارات کل استان اصفهان در جذب سرمایه گذاران 
خوب عمل نمى کنند و تقاضا از ادارات این اســت که با 

سرمایه گذاران  همکارى و تعامل داشته باشند.
مرتضى صفارى نطنزى اظهار کرد: براى حل مشکالت 
موجود، نخستین کار این اســت که در شوراها دست  به  
دست هم داده شــود و اختالفات باید کنار گذاشته شود، 
این اختالفات آفت بدى است که مانع کار شوراها خواهد 
شد و انعطاف پذیرى، الزمه داشتن وحدت و هماهنگى 

بین اعضاى شوراهاست.
وى در خصوص مشکل آب شرب نطنز نیز گفت: کّمیت 

آب نطنز به گونه اى حل  شــده اســت و به دنبال بهبود 
کیفیت آن  هم هســتیم؛ آب واقعًا کیفیت مناسبى براى 
شــرب ندارد و این مطالبه مردمى بحق است و یکى از 
راه  حل هاى این مشکل، نصب دســتگاه تصفیه آب در 
نطنز است که مقدمات حضور پیمانکار مربوطه در حال 

انجام است.
وى عنوان کرد: امسال شعار حمایت از کاالى ایرانى باید 
به  طور ویژه مورد توجه دستگاه هاى اجرایى قرار گیرد و 
با همکارى با سرمایه گذار و مســاعدت براى راه اندازى 
واحد تولیدى یــا خدماتى بتوانیم بــراى جوانان ایجاد 

اشتغال کنیم.

ضعف ادارات کل استان 
در جذب سرمایه گذار

مقصران بحران آب و کشاورزى 
در اصفهان مجازات شوند

اجراییه
شماره اجرائیه: 9710426793500050 شــماره پرونده: 9609986793501131 شماره بایگانى 
شعبه: 961138 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096793500054 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976793504555 محکوم علیه صادق خلیل طهماسبى فرزند خداداد نشانى: 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 49000000 ریال بابت چک به شماره 227260/40 
مورخ 96/6/12 و مبلغ 1847500 ریال بابت هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله وکیل 1- حسین 
محمدیان فرزند یداله نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) 
طبقه سوم واحد 18 کاخ موسسه حقوقى نویدبخشان عدالت 2- مهرى نمازیان فرزند جواد نشانى: 
دهاقان گلشن خیابان امام حســین (ع) روبروى بانک ملت جنب خانه بهداشت طبقه فوقانى مغازه 
یوسفى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف لغایت اجراى حکم 
در حق محکوم له احســان محمودیان اصفهانى فرزند اصغر نشانى: اســتان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- خ صائب جنب مســجد امام جعفر صادق فروشگاه محودیان و نیم عشر 
در حق اجراى احکام. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 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 نحــو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى کــه باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394). م الف: 3062 شــعبه 5  حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /2/411
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426794100063 شــماره پرونده: 9609986794100916 شماره بایگانى 
شعبه: 960917 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096794100055 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976794104617 محکوم علیه احمد براتى نشانى: مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 40/000/00 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/615/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و هزینه نشر اگهى و حق الوکاله وکیل 1- حســین محمدیان فرزند یداله نشانى: اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شمالى ســاختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه ســوم واحد 18 کاخ موسسه 
حقوقى نویدبخشان عدالت 2- مهرى نمازیان فرزند جواد نشانى: دهاقان گلشن خیابان امام حسین 
(ع) روبروى بانک ملت جنب خانه بهداشت طبقه فوقانى مغازه یوسفى طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 751785/26 مورخ 1395/07/27 لغایت اجراى حکم 
در حق خواهان محمد شفیعى فرزند عباسعلى نشانى: استان اصفهان- شهرستان فالورجان- شهر 
کلیشاد و سودرجان- خیابان مطهرى- کوچه بوستان- فرعى 10- کدپستى 8456185144 و نیم 
عشر حق االجرا در حق اجراى احکام. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانک ها و موسســات 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 فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 3063 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شماره دو)  /2/412
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به 1- مریم عباسى 2- هوشــنگ جعفرى خواهان آقاى سیدعین 
اله صالحى دادخواســتى به موضوع مطالبه به طرفیت شما به شــوراى حل اختالف شاهین شهر 
تقدیم نموده که به کالسه ش10ح ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 97/3/21 ساعت 9 صبح تعیین 
وقت گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و به دســتور 
ش ــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت آگهــى در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشــار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم 
به دفتر شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شورا حاضر شوید، در 
غیراینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 231 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/431
ابالغ رأى

دادنامه- شــماره دادنامه : 819 – تاریخ :  1396/11/30 – کالســه پرونــه : 96/730 –  مرجع 
رسیدگى : شــعبه یک هیأت تشــخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعى شهرستان فالورجان – 
خواهان :ســمیرا محمدى به نشــانى اصفهان – جولرســتان –تلفن : 09136024478 خوانده : 
تاالر مسیب ترابى به نشانى اصفهان – تیران شــهرك الغدیر خ پروین منزل على ترابى – تیران 
منطقه 1 ك انقالب منزل رضا ترابى   09138947109 - خواســته ها : عیدى و پاداش / سنوات 
خدمت  - هیأت پس از بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى اقدام به اصدار 
رأى قانونى مى نماید . هیأت به اتفاق آرائ و مستند به ماده 4 و 9 آیین دادرسى کار و پس از استماع 
اظهارات خواهان خانم ســمیرا محمدى و به اســتناد به ماده 100 آیین دادرسى کار و عدم حضور 
خوانده را در جلسات را مانع از رسیدگى به صدور رأى ندانسته ، حسب بررسیهاى بعمل آمده بشرح 
گزارش تحقیق به شماره ثبت 17731 مورخ 96/11/16 و مستن به ماده 2 و 3 قانون کار ضمن احراز 
رابطه کارگرى و کارفرمایى از تاریخ 96/03/01 لغایت 96/06/31 ( مجموعا 30 مجلس) و فســخ 
رابطه کارى را از تاریخ 96/07/01 مستند به تبصره ماده 158 قانون کار موجه دانسته و آقاى مسیب 
ترابى کارفرماى تاالر الزام به پرداخت مطالبات به شرح ذیل در وجه خواهان مى نماید بابت تفاوت 
حقوق ایام کارکرد پس از کسر مبلغ 9900000 ریال (نه میلیو ن ونهصد هزار ریال) بابت دستمزد 
مستند به ماده 37 قانون کار در وجه خواهان میباشد . رأى به استناد ماده 159 قانون کار ظرف مدت 
15 روز قابل تجدید نظر خواهى در هیأت حل اختالف مى باشد و در صورت عدم اعتراض هر یک 
از طرفین و قطعى و الزم االجرا شدن رأى ، رأى مزبور به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیالت 
و آیین دادرسى دیوان عدالت ادارى طرف مدت ســه ماه از تاریخ ابالغ براى اشخاص داخل کشور 
و ظرف مدت شــش ماه از تاریخ ابالغ براى افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهى در دیوان 
عدالت ادارى خواهد بود. م الف 1177 شعبه یک هیأت تشــخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعى 

شهرستان فالورجان/2/426 
احضار متهم

شماره: 961595 د 5 ف –نظر به اینکه در پرونده کالســه 961595 د 5 ف متهم فریبرز علمروش 
فرزند قیاس به اتهام ایراد ضرب و جرح در اثر تصادف موضوع شکایت آقاى سید قوام جهان بخشى 
دورکى فرزند سید قباد مجهول المکان مى باشند لذا در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و آگهى و بدینوسیله به نامبردگان ابالغ 
مى گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهى جهت رســیدگى به اتهام خود در شعبه پنجم  دادسراى 
عمومى و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه 
دفاعیه و عدم معرفى وکیل خود آگهى فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد 

شد. م الف 0108 دادیار شعبه پنجم دادسراى عمومى و انقالب فالورجان . /2/428 
ابالغ رأى

رأى شورا- بتاریخ 97/1/28 در وقت فوق العاده جلسه دادرسى شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان فالورجان به تصدى امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کالسه 1255/96 از دفتر واصل 
و تحت نظر است . شورا با بررســى محتویات پرونده ، ختم دادرسى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رأى مى نماید .در خصوص دعوى آقاى مختار عباســى فرزند نصراله به طرفیت همایون 
صادقى به نشانى مجهول المکان به خواســته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال بابت وجه یک فقره 
چک به شماره 050311– 87/05/7  عهده بانک کشــاورزى به همراه مطلق خسارات دادرسى و 
خسارت تأخیر تأدیه با توجه به تصویر مصدق چک به شماره فوق و با توجه به آن که خوانده با وصف 
ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نشــده و الیحه اى نیز نداده و دلیلى بر پرداخت دین ارائه نشده ، 
دعواى خواهان را وارد تشخیص ، مستندا به مواد 307 ، 309 و 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى ماده 2 
قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و از باب تقصیر خوانده در عدم پرداخت طلب خواهان که منتهى به طرح دعوا و تحمیل هزینه دادرسى 
به وى شده است به پرداخت مبلغ هفتاد و چهار هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم مطابق شاخص تورم صادر مى نماید . رأى صادره 
شده غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخاوهى در این شورا و ظرف مدت بیست روز 
پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان است. م الف 0105  . قاضى 

شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان/ 2/429 
اخطار اجرایى

اجرائیه- مشــخصات محکوم علیه : غالمعلى توانایى فر فرزند على مجهول المکان– مشخصات 
محکوم له : میثم طالبى طادى فرزند خداداد شــغل آزاد به نشــانى پیربکران – طاد خ اصلى جنب 
مصالحى نقش جهان محکوم به : بموجب رأى شــماره  803-96  تاریخ 96/11/22 حوزه حقوقى 
شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان شعبه هشتم که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم 
است به الزام به انتقال سند یک دستگاه خودروى پیکان وانت به شماره انتظامى 314 د 13 – ایران 
24 در یکى از دفاتر اسناد رسمى جمهورى اســالمى ایران به انضمام هزینه هاى دادرسى به شماره 
فیش 579140 به مبلغ 712/500 ریال  و نیم عشــر در حق صندوق دولت بابت اجراى حکم.. ماده 
34 قانون 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 پرداخــت 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 اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد صریحًا 

اعالم نماید.  م الف 0102  قاضى شوراى حل اختالف فالورجان شعبه هشتم / 2/430 
فقدان سند مالکیت 

شماره: 1397/12/489247  ورثه نصراله جون بخش نجف آبادى فرزند غالمعلى طبق درخواست 
وارده به شماره 961218641569080 مورخ 96/10/6 و باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
ثبتى شماره 220 فرعى از 395 اصلى مجزى شده از شماره 6 فرعى از 395 اصلى واقع در بخش 9  
ثبت اصفهان که درصفحه 55 دفتر 142 امالك فالورجان ذیل ثبت 12811 بنام نصراله جون بخش 
نجف آبادى فرزند غالمعلى ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشــده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر جابه جائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند 

مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/2/19، 

592/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/432
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان عباس سلیمیان دادخواستى به خواســته الزام خوانده مبلغ 67/000/000 ریال به طرفیت 
خوانده على اکبر محمود صالحى به شــوراى حل اختالف شــعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1080/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/3/30 
ساعت 10/30 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 شــود 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 اســت 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. 521/ م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/433

 ابالغ اخطاریه
شــماره پرونده: 139604002004000367/2 شــماره بایگانى پرونده: 9600111 شماره آگهى 
ابالغیه: 139703802133000014 بدین وســیله بــه آقاى مصطفى فاضل نجــف آبادى فرزند 
محمدجعفر مقیــم: نجف آباد بلوار ولیعصر ك چشــم انداز بن بســت ش شــریفیان پ 52 کد پ 
8517765413 و آقاى محمد قادرى نجف آبادى فرزند عباســعلى و خانم زهرا فاضل نجف آبادى 
فرزند محمدجعفر هردو مقیم: نجف آباد آخر خ فردوسى شــمالى خ ابوذر نبش خاتم االنبیاء کد پ 
8514916676 بدهکاران پرونده اجرائى کالســه 9600111 ابالغ مى گردد که در ادامه عملیات 
اجرائى طبق گزارش ارزیابى مورخ 97/2/1 کارشناس رسمى تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پالك 
ثبتى 738 واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان ملکى آقاى محمد قادرى نجف آبادى 
و خانم زهرا فاضل نجف آبادى که بموجب سند شــماره 75752 مورخ 93/8/19 تنظیمى در دفتر 
اسنادرسمى شماره 129 اصفهان در رهن مدیریت شعب بانک مهر اقتصاد استان اصفهان قرار دارد 
به مبلغ چهار میلیارد و چهارصد و هشتاد و ســه میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال ارزیابى گردیده 
اســت. لذا مراتب برابر ماده 101 آیین نامه مزبور به شــما ابالغ میگردد و از تاریخ انتشار این آگهى 
در این روزنامه که تاریخ ابالغ محســوب مى گردد به مدت پنج روز فرصت دارید چنانچه نسبت به 
ارزیابى فوق اعتراض دارید اعتراض خود را با پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال على الحســاب بابت 
دستمزد تجدید ارزیابى بطور کتبى اعالم نمایید تا برابر مقررات اقدام گردد درغیر اینصورت ارزیابى 
انجام شده قطعى است و به همان قیمت آگهى مزایده منتشر خواهد شد. الزم به ذکر است به اعتراض 
خارج از مهلت مقرر و یا اعتراضى که فاقد پیوست فیش تجدید دستمزد ارزیابى باشد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. 549/م الف- فاتحى مدیر واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/2/434
 ابالغ اخطاریه

شــماره پرونده: 139604002004000366/2 شــماره بایگانى پرونده: 9600112 شماره آگهى 
ابالغیه: 139703802133000015 بدین وسیله به آقاى محمد قادرى نجف آبادى فرزند عباسعلى 
و خانم زهرا فاضل نجف آبادى فرزند محمدجعفر هردو مقیم: نجف آباد آخر خ فردوســى شمالى خ 
ابوذر نبش خاتم االنبیاء کد پ 8514916676 بدهکاران پرونده اجرائى کالســه 9600112 ابالغ 
مى گردد که در ادامه عملیات اجرائى طبق گزارش ارزیابى مورخ 97/2/1 کارشناس رسمى تمامت 
ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى 738 واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان ملکى 
شما که بموجب سند شماره 73956 مورخ 93/5/2 تنظیمى در دفتر اسنادرسمى شماره 129 اصفهان 
در رهن مدیریت شعب بانک مهر اقتصاد استان اصفهان قرار دارد به مبلغ چهار میلیارد و چهارصد و 
هشتاد و سه میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال ارزیابى گردیده است. لذا مراتب برابر ماده 101 آیین 
نامه مزبور به شما ابالغ میگردد و از تاریخ انتشار این آگهى در این روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب 
مى گردد به مدت پنج روز فرصت دارید چنانچه نسبت به ارزیابى فوق اعتراض دارید اعتراض خود 
را با پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال على الحساب بابت دســتمزد تجدید ارزیابى بطور کتبى اعالم 
نمایید تا برابر مقررات اقدام گردد درغیر اینصورت ارزیابى انجام شده قطعى است و به همان قیمت 
آگهى مزایده منتشر خواهد شد. الزم به ذکر است به اعتراض خارج از مهلت مقرر و یا اعتراضى که 
فاقد پیوست فیش تجدید دستمزد ارزیابى باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 548/م الف- فاتحى مدیر 

واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/2/435
 اخطار اجرایى

شماره 653/96 به موجب راى شماره 1405 تاریخ 96/11/23 حوزه 4 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1. مهدى ســلطانى 2. عایشه ربوشه فرزند احمد به 
نشــانى 1. تیران خ مطهرى کوچه واعظ کد پ 8531618659 2. مجهول المکان محکوم است به 
مشترك به پرداخت مبلغ هزینه دادرسى 2/100/000 ریال و خوانده ردیف دوم خانم عایشه ربوشه 
را محکوم به تنظیم سند رسمى خودرو به مشخصات وانت نیسان 84-762 س 23 مى نماید.محکوم 
له: کاوس امیرى نژاد به نشانى: ویالشــهر بلوار آزادگان بوستان 48 پالك 4 کدپ8581733161 
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، صریحًا اعالم نماید. 547/م الف-شعبه 4 شوراى حل اختالف نجف آباد/2/436
 اخطار اجرایى

شماره 192/95 به موجب راى شماره 184/96 تاریخ 96/3/31 حوزه ویالشهر شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهدى شاه نظرى زازرانى فرزند نعمت اله 
به نشانى فالورجان هنرستان آیت اله خامنه اى کد پ 8518755311 (مجهول المکان) محکوم 
است به پرداخت مبلغ بیست و ســه میلیون و یکصد هزار ریال  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 

چهارصد و هفتاد و چهار هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و خسارت تاخیردرتادیه 
از سررســید چک 94/12/20 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له و پرداخــت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و پرداخت مبلغ یک میلیــون و یکصد و پنجاه و پنج هزار ریال بابت نیم عشــر دولتى 
درحق صندوق دادگسترى. محکوم له: سعید ملک محمدى با وکالت جعفر چرغان به نشانى: نجف 
آباد-خ امام-چهارراه شهردارى-جنب بانک ملى مرکزى مجتمع نخل ط2 واحد 2، ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 546/م الف-شعبه ویالشهر شوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد/2/437
 حصروراثت 

فریدون پورآذر نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 23666 به شرح دادخواست به کالسه 197/97 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جعفرقلى پورآذر 
نجف آبادى بشناسنامه 19963 در تاریخ 96/11/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. احمد پورآذر نجف آبادى ش ش 748 ، 2. زهرا پورآذر 
نجف آبادى ش ش 25755 ، 3. زهره پورآذر نجف آبــادى ش ش 25756 ، 4. فرهاد پورآذر نجف 
آبادى ش ش 328 ، 5. محمود پورآذر نجف آبادى ش ش 587، 6. حسین پورآذر نجف آبادى ش ش 
161، 7. فریدون پورآذر نجف آبادى ش ش 23666، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 544/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/2/438
 حصروراثت

مجتبى شمسى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 511 به شرح دادخواست به کالسه 196/97 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه شریفى نجف 
آبادى بشناسنامه 179 در تاریخ 96/4/1 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. مصطفى شمسى نجف آبادى ش ش 660 ، 2. مجتبى شمسى نجف 
آبادى ش ش 511 ، 3. عباسعلى شمسى نجف آبادى ش ش 674 ، 4. امیر شمسى نجف آبادى ش 
ش 473 ، (پسران متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

541/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/439
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 973/96 دادنامه 177-97/2/10 مرجع 
رسیدگى شعبه سوم خواهان: وحید طبیبى نشــانى: نجف آباد خ 15 خرداد شمالى خ سمندرى ك 
صداقت پ 3، خوانده: 1. محمد تاجى اشکفتگى 2. محمد رحیمى نشانى: 1. مجهول المکان 2.نجف 
آباد خ امام غربى چهارباغ نبش کــوى بامداد کد پ 8518634588،  موضــوع: مطالبه وجه یک 
فقره چک به شماره 0476/434258 جمعا به مبلغ بیســت و هفت میلیون ریال گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت 
به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى 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 شــورا درخصوص دعواى وحید طبیبى به طرفیت آقایان  1. محمد تاجى اشکفتگى 2. 
محمد رحیمى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه 
که داللت بر استقرار دین به میزان خواســته 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 مســتنداً 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 خواندگان 
به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیصد و هشتاد و دو 
هزار و پانصد ریال بصورت تضامنى 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 96/8/10 لغات اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم حضورى و ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 

534/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 2/440/3
 اخطار اجرایى

شــماره 641/96 به موجب راى شــماره 870/96 تاریخ 96/8/29 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه احمد عقیلى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و 
شصت هزار ریال بعنوان هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
سررسید چک و همچنین مبلغ چهارصد هزار تومان بابت نیم عشر دولتى به عهده محکوم علیه مى 
باشد. محکوم له: رسول حاج امینى به نشــانى: نجف آباد- خ منتظرى شمالى خ معرفت ك توحید 
پ 8 کد پ 8513769831،  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 اســتیفاء محکوم به از آن میســر 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 تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 522/م الف-شعبه دوم شوراى 

حل اختالف نجف آباد/2/441

ارزش صادرات فرش دستباف از استان اصفهان 
به خارج از کشور 24درصد رشد داشته  است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
گفت: پارســال ارزش صادرات فرش دستباف 
به خارج از کشــور در حــدود 400میلیون دالر

 بود.
اسرافیل احمدیه، آلمان، آمریکا، روسیه، امارات، 
ژاپن، سوئیس، فرانسه، کانادا، لبنان، انگلستان 
و کشــورهاى حوزه خلیج فــارس را، از عمده 
کشورهاى هدف صادرات این کاالى ارزشمند 

عنوان کرد.
وى افزود:81شرکت تعاونى، 106انجمن فرش و 
اتحادیه صنفى فرش دستباف و 280هزار بافنده 
در این استان فعال هستند که 32هزار نفر ازاین 
بافندگان، بیمه تأمین اجتماعى قالیبافى هستند.

احمدیه، استان اصفهان را با فعالیت 9190واحد 
صنعتــى، داراى باالترین شــاخص صنعتى در 
کشــور دانســت و گفــت: در ایــن واحدهاى 
صنعتى با بیــش از 22هــزار میلیــارد تومان

 ســرمایه گذارى، زمینه اشــتغال 246 هزار نفر 
فراهم شده است.

وى ادامه داد: این استان رتبه نخست کشور را در 
پرداخت تسهیالت رونق تولید دارد.

رشد 24درصدى صــادرات 
فرش دستباف از اصفهان شرکت نمایشگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان با برپایى پاویون جمهورى اسالمى ایران در نوزدهمین 

نمایشگاه بین المللى مواد غذایى و نوشیدنى مالزى، شــرایط ویژه اى براى ورود محصوالت تولید داخل به 
بازارهاى بین المللى فراهم کرده است.

این پاویون براى نخستین بار توسط نمایشــگاه اصفهان برپا مى شود و در تاریخ هاى ششم تا هشتم تیرماه، 
شرایط مطلوبى را براى حضور شرکت هاى ایرانى و ارائه توانمندى هاى خود فراهم آورده است.

این رویداد اقتصادى در حالى رخ مى دهد که منطقه آســیاى جنوب  شــرقى، یکى از مناطق بسیار مهم و 
استراتژیک جهان به  شمار مى رود که 10 کشــور اندونزى، مالزى، تایلند، سنگاپور، فیلیپین، برمه، برونئى، 
کامبوج، الئوس و ویتنام در آن واقع شــده و چهارمین منطقه بزرگ صادراتى جهان با جمعیتى بالغ بر 600 

میلیون نفر محسوب مى شود. 

اردشیر افضلی، معاون بهره برداري شرکت سهامى 
ذوب آهــن اصفهان  گفت: در حــال حاضر غیر از 
مشــکل کمبود آب، بســیاري دیگر از مشکالت 
قدیمی این شرکت حل شده و اوضاع کلی کارخانه 

روز به روز بهتر می شود. 
وي با اشــاره به موفقیت هاي تولیدي در ســال 
قبل، تولیــد بیم بالنــک، تولید شــمش250 و 
گرفتن سفارش شــمش 210 را از موفقیت هاى

 بزرگ ذوب آهن برشــمرد و یادآور شــد: در سال  
قبل وقتی حــرف از تولید بیم بالنــک می زدیم، 
غیر از دو سه نفر کسی قائل به توانایی تولید این محصول در شرکت نبود، ولی هم اکنون این محصول تولید 
شده و در سال 96 با تولید 750 تن از این نوع محصول، تنها کشــور تولید کننده بیم بالنک در خاورمیانه 
  IP۵۰۰ رفته و هم اکنون نیز در حال طراحی تولید H۳۰۰ بودیم. وي افزود بعد از تولید بیم بالنک به دنبال

هستیم.

ورود به بازارهاى بین المللى
از دریچه اقتصاد نصف جهــــان

اوضاع ذوب آهن روز به روز بهتر می شود
معاون بهره برداري شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان:
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مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى اصفهان 
با بیان اینکه امســال براى نخستین بار در کشور ،با تخلفات 
شــهرى صنوف در اصفهان به صــورت نظام مند برخورد 
مى شود، گفت: یکى از بازرترین تخلفات شهرى صنوف، سد 
معبر است.حسن محمد حسینى اظهارداشت: تبصره یک بند 
2 ماده 55 قانون شهردارى ها، ضمن اینکه استفاده از معابر 
عمومى براى کســب را ممنوع اعالم کرده، شهردارى را نیز 

موظف به رفع سد معبر کرده است.
وى با بیان اینکه اگر فرهنگ احترام به حقوق شهروندان و 
ایجاد معابر بدون سد در شهر حاکم شود، بدون تردید اصفهان 
شهرى پاك از تخلف سد معبر خواهد شــد، افزود: رویکرد 

مدیریت جدید پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان، پیشگیرى، فرهنگســازى و افزایش سطح آگاهى 
مردم و در ادامه تعامل و هماهنگى با دســتگاه هاى مختلف 
است.وى ادامه داد: در ســال جارى با همکارى اتحادیه هاى 
صنفى، گشت زنى هاى مشترکى همراه با بازرسان اتحادیه ها، 
بازرسان اماکن و نیروهاى آموزش دیده شهردارى و پلیس 
راهور و انتظامى انجام و با فرایند تعریف شده نسبت به رفع 
تخلفات شهرى صنوف به ویژه سدمعبر اقدام و با مستندسازى 
روند تخلفات را بررســى مى کنیــم.وى ادامــه داد: در این 
بازرسى ها، تذکرات الزم به واحدهاى صنفى متخلف اعالم 
و چنانچه توجه نشد، برخوردهاى قانونى را انجام خواهیم داد.

بخشــدار مرکزى اصفهان با گالیه از عدم وجود منابع 
ذخیره آبــى در روســتاهاى بخش مرکــزى اصفهان 
گفت: در صورتى کــه تنش آبى رخ دهد، روســتاهاى 
بخش مرکزى با قطعى چند ســاعته آب مواجه خواهند 

شد.
علیرضا حسینى اظهارداشت: مجموعه بخش مرکزى 

داراى 80 روستاى داراى شورا است. 
وى با اشاره به انجام پروژه هاى مؤثر در بخش مرکزى 
اصفهان، بیان داشت: بخشــى از نقاط حادثه خیز بخش 
مرکزى رفع و حل شد، اما هم چنان نقاط حادثه خیز داریم 

که امید است امسال این راه ها نیز اصالح شود.

بخشــدار مرکــزى اصفهــان با اشــاره بــه اصالح 
آســفالت معابر فرسوده روســتایى، عنوان کرد: یکى از 
مشــکالت اساســى در آب شــرب، عــدم وجــود 
منابع ذخیره در سطح روستاهاست و اگر تنش آبى پیش 
بیاید، شاهد قطع شــدن چندین ســاعته آب روستاها 

هستیم.
وى در ادامــه تصریــح کرد: بــا توجه به مشــکالت 
بخــش کشــاورزى کــه در بخــش مرکــزى وجود 
دارد، بــا رایزنى هاى انجام شــده، صــدور مجوز تغییر 
کاربرى ها انجام شــده و تعامالت مثبت و سازنده بوده 

است.

برخورد  با تخلفات شهرى 
صنوف در اصفهان

عدم وجود منابع ذخیره آبى 
در روستاها

دستگیرى  پزشک قالبى 
فضاى مجازى 

رئیس پلیس فتا اسـتان اصفهان از دستگیرى فردى 
که با معرفى خود به عنوان پزشک در فضاى مجازى، 
تصاویر شـخصى و خصوصـى شـهروندان را از آنها 
دریافت مى کرد، توسـط مأموران پلیس فتاى استان 

اصفهان خبر داد.
سـرهنگ مصطفى مرتضـوى اظهار داشـت: در پى 
شـکایت یکى از شـهروندان مبنى بر اینکه فردى با 
معرفى خود در فضـاى مجازى به عنوان پزشـک او 
را فریب وبا ترفند تناسـب انـدام و الغـرى، تصاویر 
شـخصى اش را دریافت کـرده، بررسـى موضوع در 

دستور کار مأموران پلیس فتا  قرار گرفت.
وى ادامه داد: ماموران پلیس فتا پس از انجام اقدامات  
تخصصى و خاص  موفق شدند این پزشک قالبى را 
شناسایى و پس از هماهنگى با مقام قضائى دستگیر 

کنند. 

ضرورت حمایت از بى سوادان 
بى بضاعت

على اصغر قاسمیان، فرماندار دهاقان گفت: از کمیته 
امداد و بهزیســتى خواهشــمندیم که از بى سوادان 
بى بضاعت حمایت مادى داشــته باشند تا تشویق و 

ترغیب به سوادآموزى شوند.

ارائه خدمات پزشکى به 
40 بیمار اوتیسم در شاهین شهر

مدیر اداره بهزیستى شهرسـتان شاهین شهر و میمه 
گفـت: 40 بیمـار مبتـال بـه اوتیسـم در مرکـزى در 
شاهین شهر، خدمات توان بخشى و پزشکى دریافت 

مى کنند.
امین عسـگرى افزود: بیمـاران مبتال به اوتیسـم در 
مرکز آموزش هاى روزانه در شاهین شهر مهارت هاى 
خودباورى، خودرفتارى، خودگفتـارى و تمرین هاى 

حرکتى را آموزش مى بینند.
وى گفت: این مرکز در یکسـال اخیر راه اندازى شده 
است و بیماران اوتیسم درگذشـته با سفرهاى روزانه 
به اصفهـان، این خدمـات را از مراکزى در این شـهر 

دریافت مى کردند.
وى خاطرنشـان کـرد: هریـک از بیمـاران، زیر نظر 
روانشـناس، کاردرمان و گفتاردرمان اختصاصى باید 

آموزش هاى توان بخشى و روانشناسى را بیاموزند.
عسگرى با اشـاره به فعالیت رایگان مرکز غربالگرى 
اوتیسـم براى کودکان دو تا پنج سـاله اذعان داشت: 
برآورد کارشناسـان بهزیسـتى این اسـت کـه تعداد 
مبتالیان به این بیمارى بین کودکان این شهرستان 

باید بیش از 40 نفر شناسایى شده باشد. 

تصفیه  پساب رنگى با 
ضایعات صنایع تولید فرش

محققان دانشـگاه هاى کاشـان و صنعتى اصفهان با 
اسـتفاده از ضایعات الیـاف صنایع فـرش، نانوجاذبى 
پلیمرى تولید کرده اند که مى توان از آن جهت تصفیه  

پساب رنگى صنایع فرش و نساجى استفاده کرد.
پساب ناشى از صنایع چرم، صنایع غذایى، تولید مواد 
آرایشى و بهداشتى، کاغذسازى، رنگرزى و نساجى از 
منابع تولیدکننده  پساب هاى رنگى به شمار مى روند. 
از این میان، کارخانه هاى تولید فـرش و کارگاه هاى 
رنگرزى بیشـترین سـهم تولید فاضالب هاى رنگى 
را به خـود اختصاص داده اند؛ به گونـه اى که درحدود 
10 تا 20 درصد از رنگ مصرفـى در این صنایع، وارد 
فاضالب مى شود. روح ا... میرزایى، عضو هیئت علمى 
دانشگاه کاشان، شهر کاشان را به عنوان قطب تولید 
فرش ماشینى و نساجى ایران معرفى کرد و افزود: در 
این تحقیق، تالش شده اسـت تا با تمرکـز بر صنایع 
تولید فـرش، بتوان از ضایعات خود ایـن صنایع براى 
رفع مشکالت زیست محیطى آن، یعنى تصفیه  پساب 
رنگى استفاده کرد. وى ادامه داد: از آنجایى که بخش 
اعظمـى از مواد اولیه  مورد اسـتفاده جهت سـنتز این 
نانوجاذب ها، از ضایعات صنایع فرش تأمین مى شود، 
مى توان گفت قیمت تمام شده  این نانوجاذب ها نسبتًا 
پایین است؛ ضمن اینکه اسـتفاده از ضایعات موجب 
مى شود نگرانى از بابت دفع این ضایعات نیز رفع شود.  

خبر

آگهى مناقصه عمومى

اداره کل زندان هاى استان اصفهان

نوبت دوم

توضیحات: 1- مراجعه کنندگان مى بای ستى درخواست کتبى خود را مبنى بر اعالم آمادگى براى شرکت در مناقصه 
ارائه نمایند.

2- اعتبار پروژه به صورت اوراق اسناد خزانه اسالمى و با سررسید 99/06/31 مى باشد.

اداره کل زندان هاى استان اصفهاندستگاه مناقصه گذار
نشانى: اصفهان- ابتداى اتوبان ذوب آهن

اجراى فنداسیون، اسکلت فلزى و سقف سوله به مساحت 2160 مترمربعموضوع مناقصه

نوع: ضمانت نامه بانکىتضمین شرکت در مناقصه
مبلغ 450/000/000 ریال

محل: اداره فنى عمرانى اداره کل زندان ها- 37885666- 031دریافت اسناد
از تاریخ 97/02/15 لغایت 97/02/22

محل: دبیرخانه اداره کل زندان هاى استان اصفهانتحویل اسناد
آخرین مهلت: حداکثر تا تاریخ 97/03/02

اداره کل زندان هاى استان اصفهانگشایش پیشنهادها
روز پنج شنبه مورخ 97/03/03 ساعت 10 صبح

م الف: 172801

مدیر کل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: به 
دلیل کم آبى، تدابیر ویژه اى براى حفر چاه هاى اضطرارى 
براى آب شرب اتخاذ شده و همچنین آغاز ذخیره آب در 
”مخازن استراتژیک آب“ در بخش هاى مختلف اعالم 

شده است.
منصور شیشه فروش اظهار داشت: حجِم سدهاى مخزنى 
80 درصد کاهش حجــم دارد؛ از طرفى دیگر، بارندگى 
نســبت به متوســط بلند مدت حدود 70 درصد کاهش 

داشته است.
این مقام مســئول با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل 
عدم بارش مســتمر، اکثر چشــمه ها و قنوات خشک و 
کم آب شده اند، افزود: مدیریت بحراِن استان، جلسات 
متعددى را تشکیل داده اســت و اولین اقدام این بود که 
مصرف بهینه آب را در همه بخش ها در دستور کار قرار 
دادیم؛ در بخش فضاى ســبز نیز حذف چمن را اعالم 
کردیم و از طرفى دیگر، بر آبیارى شــبانه و آموزش به 
کارگران و همچنین جداســازى آب شرب از آب فضاى 

سبز و کشت گونه هاى مقاوم به خشکى تاکید شد.
مدیر کل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اشاره 
به اینکه براى مدیریت و صرفــه جویى در مصرف آب، 
در بخش صنعت هم اقدامات مؤثرى را دستور کار قرار 
دادیم، گفت: کاهش حجم آب و صرفه جویى به صورت 
ویژه، بازچرخانى آب و استفاده از پساب داخلى صنعت و 
همچنین استفاده از روش هاى کم مصرف آب در پروسه 

تولید ،از جمله این اقدامات به شمار مى رود.
***

شیشــه فروش با اشــاره به تشــکیل کارگروه ویژه با 
همکارى شــهردارى در بخش صنعت و فضاى ســبز، 
گفت: در بخش آب شرب، به همه ادارات اعالم شده که 
باید 30 درصد مصرف آب نسبت به دوره مشابه را کاهش 
دهند و کاهنده هاى مصرف آب در سیستم هاى ادارى 
نصب کنند؛ از طرفى دیگر، آغاز ذخیره آب در ”مخازن 

استراتژیک آب“ در بخش هاى مختلف اعالم شده است.
وى با بیان اینکه بــه دلیل برداشــت از منابع آب هاى 
زیزمینى در ســال هاى گذشــته، در بعضى مناطق و 
دشت ها فرونشست زمین را داریم، گفت: به طور مثال 
در دشت کاشان، منطقه گلپایگان و شهرضا فرونشست 
داریم؛حتى در فریدن فرونشســت داشــتیم که باعث 
آســیب به خانه هاى مسکونى شــد که مورد بازسازى 

قرار گرفته اند.

***
مدیر کل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اشاره 
به اینکه به دلیل کم آبى، کشاورزان استان اصفهان در 
مشقت به سر مى برند، ادامه داد: به دلیل کم آبى، آبى به 
کشاورزان تحویل داده نشد که همین موضوع، اعتراض 
آنها را به همراه داشته است. وى ادامه داد: دولت با تشکیل 
”کارگروه سازگارى با کم آبى“ برنامه هاى توزیع آب را 
ابالغ مى کند که در بخش شرب، صنعت و کشاورزى به 

چه شکل از آب استفاده شود.
***

وى با بیان این مطلــب که تدابیر ویــژه اى براى حفر
چاه هاى اضطرارى براى آب شــرب نیز  اتخاذ شــده 
اســت، تصریح کرد: در حال حاضر زاینده رود خشــک 
است و حجم ســد فقط 10 درصد آب دارد و وزارت نیرو 
در نظر دارد که با همین مقدار، آب بخش هاى مختلف 

را مدیریت کند.

ذخیره آب در «مخازن استراتژیک» کلید خورد
حفر «چاه هاى اضطرارى» براى تأمین  آب شرب شهر

سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

 دستورى مبنى بر جیره بندى 
آب در اصفهان نداریم

سخنگوى شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: تاکنون دســتورى مبنى بر جیره بندى آب در 
اصفهان نداشتیم و دستور جیره بندى آب، در دستور 
کار شــرکت آب  و  فاضالب اســتان اصفهان قرار 

نگرفته است.
اکبر بنى طبا ضمن تکذیب شایعات درباره جیره بندى 
آب در شرق اصفهان اظهار داشت: خبرى مبنى بر 
جیره بندى آب در شرق اصفهان از اساس کذب است.

وى افزود: به هیچ عنــوان جیره بندى آب در برنامه 
شرکت آب  و  فاضالب استان اصفهان نیست و خبر 
جیره بندى آب در برخى از مناطق شرقى اصفهان را 

تکذیب مى کنیم.
سخنگوى شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان با 
بیان اینکه میزان آب ورودى به تصفیه خانه کاهش 
پیدا کرده است، تصریح کرد: از این رو، سعى مى کنیم 
با همین میزان آب، فشار حداقلى را در نقاط همکف 

تأمین کنیم.
وى ادامه داد: تاکنون دستورى مبنى بر جیره بندى 
آب در اصفهان نداشته ایم و دستور جیره بندى آب 
در دستور کار شرکت آب  و  فاضالب استان اصفهان 
قرار نگرفته است. بنى طبا با اشاره به صحبت هاى 
اخیر مدیرعامل شــرکت آب  و فاضالب اســتان 
اصفهان مبنى بر اینکه «برنامه اى براى جیره بندى 
آب نداریم»، بیان داشــت: همان  گونه که پیش تر 
مدیرعامل شرکت آب  و فاضالب استان مطرح کرده 
بود برنامه به همان صورت بوده و تاکنون دستورى 

مبنى بر جیره بندى آب نداشته ایم.

با حضور معاون رئیــس جمهور و رئیس ســازمان 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى، بخش 
اول دهکده گردشگرى گلســتانکوه خوانسار افتتاح 

شد.
این مجتمع به مســاحت 45هکتار، در ابتداى جاده 
خوانسار به اصفهان، روبروى سد باغکل واقع شده و 
داراى دو بخش خدماتى شامل ویالها، هتل 5ستاره، 
مجموعه آبى، زمین هاى ورزشــى و تلــه کابین به 
مساحت 25هکتار و بخش ســرمایه گذارى شامل 
ویال ها و مجتمع هاى مسکونى قابل واگذارى، فروش 

و اجاره  با مساحتى درحدود 20هکتار است.
بــراى افتتــاح بخــش اول دهکده گردشــگرى 
گلستانکوه خوانسار یکى از خیران شهرستان به نام 
«حاج فضل ا...جواهرى» بیش از 60میلیارد تومان 

هزینه کرده است.
معاون رئیــس جمهــور و رئیس ســازمان میراث 
فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى در مراسم 
افتتاح ایــن مجتمع، صنعت گردشــگرى را اقتصاد 
سوم و اشتغالزا ترین شغل در دنیا عنوان کرد و گفت: 
سرعت ایجاد شــغل در حوزه گردشگرى 2/5 برابر 

مشاغل دیگر است.
على اصغر مونسان همچنین افزود: در طرح اشتغال 
روســتایى، دولت معادل 1/5 میلیون دالر از محل 

صندوق توسعه ملى و معادل همین رقم، بانک هاى 
عامل اختصاص داده اند.

وى گفت: این اعتبارات  به صورت برش هاى استانى 
به استانداران براى توزیع در شهر ها اختصاص خواهد 
یافت که از این میــزان اعتبار، دو هزار و 400میلیارد 
تومان آن مربوط به حوزه گردشگرى و صنایع دستى 

کشور است.
وى افزود: هدف گذارى ما تا ســال ، 1400ساخت و
 راه اندازى دو هزار واحد بوم گردى در کل کشــور

 است. 

مدیر عامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان گفت: آماده کردن اسناد شرکت ها در دست 
اقدام است و امیدواریم تا هفته دولت، اسناد تفکیکى 

واحدها آماده شود.
محمد جواد بگى در حاشــیه جلسه تصمیمگیرى در 
خصوص تکمیل زیر ســاخت هاى شهرك صنعتى 
گلپایگان افزود: در ســال گذشــته بــا اعتبارى در 
حدود ســه میلیارد تومان، براى شــهرك صنعتى 
گلپایگان شش لیتر بر ثانیه آب خریدارى کردیم که 
این آب، به شبکه آبرسانى شهرك تزریق شده است.

وى ادامه داد: عملیات گازرســانى به این شهرك در 

نیمه اول سال جارى آغاز خواهد شد و گاز فاز توسعه 
نیز عملیاتى خواهد شد.

وى ادامــه داد: همچنیــن ایجــاد ســاختمان 
نگهبانى، آســفالت معابر، جدولگذارى فضاى سبز 
و ایجاد تابلوهاى آگاهى رســانى بــا اعتبارى بالغ 
بر دو میلیــارد و 500 میلون تومان تــا دهه فجر به 

بهره بردارى خواهد رسید.
مدیر عامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان در رابطه با فاز توســعه شــهرك صنعتى 
گلپایگان گفت: حدود 95 هکتار دیگر به فاز توسعه 

اضافه خواهد شد.

افتتاح دهکده گردشگرى گلستانکوه در خوانسار

 آغاز عملیات گاز رسانى به شهرك صنعتى گلپایگان 
در نیمه نخست امسال؛

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى خرید تجهیزات صنعتى 
آشپزخانه مرکز آموزشى درمانى الزهرا (س)
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