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در بهار  از این خوراکى ها غافل نشویدطبقه دوم میدان نقش جهان، موزه مى شود؟به رادیو برنمى گردم مگر با همان تیم قبلى یک جسد، سه اردیبهشت، سه جنجال کالهبردارى از 76 نفر در پوشش صندوق خانگى  سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

خیز 3 اصفهانى براى شهردارى پایتخت
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مسئوالن!  اگر همت ندارید 
برویــد

10 اتهام که اصفهانــى ها 
به هم مى زنند

بارش ماهى از
 آسمان گلپایگــان؟!

2

راه ژنرال به 
سمت سپاهان 
باز تر شده است؟

5

قرار بــود ســرمربى ذوب آهن  درجلســه اى 
سرنوشــت ساز با مســئوالن باشــگاه شرکت

کند. مســئوالن ذوب آهن از مــدت ها پیش به 
دنبال تمدید قرارداد این مربى پرافتخار بودند. از 
این رو سعید آذرى بار دیگر تأکید کرده که گزینه 

اول ذوب آهن براى سال آینده قلعه نویى است.
حتمًا ســرمربى و مدیران ذوب آهن در جلســه 
دیروز پیشنهادها و خواسته هایشان را براى ادامه 

3همکارى در لیگ هجدهم مطرح کرده اند.

9090درصد باغ هاى پسته آران و بیدگل را سرما زددرصد باغ هاى پسته آران و بیدگل را سرما زد
10

اسامى 7 نامزد نهایى کرسى شهردارى تهران اعالم شد

چرا از «دیوار به دیوار2» 
استقبال نشد؟

چرا از روابط با کشورهاى چرا از روابط با کشورهاى 
خارجى ترس داریم؟خارجى ترس داریم؟

حساس ترین هفته آخر تاریخ لیگ یک
نتایج رقم خورده در هفته سى و سوم مسابقات لیگ دسته اول پیش بینى ها را کامًال به هم 
ریخت و حاال چهار تیم شامل دو تیم مازندرانى، یک تیم خوزستانى و یک تیم تهرانى در 

هفته آخر شانس صعود دارند.
در هفته پایانى نفت مسجدسلیمان مقابل مس رفسنجان و على سامره قرار مى گیرد که 

کسب یک مساوى هم به منزله صعودنفتى ها به لیگ برتر است.
4

نفت، خونه به خونه، نساجى و بادران در کورس صعود

آگهى مزایده عمومى
شماره 89/97

شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان- امور تدارکات و انبارهاشرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان- امور تدارکات و انبارها

1- نام مزایده گزار: شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان
2- موضوع مزایده:

ساعت برگزارى مزایدهتاریخ برگزارى مزایدهشماره مزایدهموضوع مزایدهردیف

تجدید مزایده فروش 1
سیم مسى اسقاطى

8 صبح89/9797/02/18

3- زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ سه شنبه مورخ 97/02/04 لغایت شنبه 97/02/08
4- آدرس محل تحویل اسناد: اصفهان چهارباغ باال خیابان شریعتى- شرکت توزیع برق استان اصفهان

5- مدارك مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش بانکى به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده به حساب 
جارى سپهر صادرات به شماره 0101673314007 به نام شرکت توزیع برق استان اصفهان

6- زمان تحویل اسناد: از روز یک شنبه مورخ 97/02/09 لغایت ساعت 7 صبح روز سه شنبه مورخ 
97/02/18

7- محل برگزارى مزایده: سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان
8- ضمانتنامه شرکت در مزایده: سپرده الزم براى شرکت در مزایده به مبلغ 10٪ مبلغ پیشنهادى به 
صورت ضمانتنامه بانکى معتبر براى مدت سه ماه و قابل تمدید به درخواست شرکت توزیع برق استان 

اصفهان و یا فیش واریزى به مبلغ موردنظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0101673314007
9- شرکت هاى مجاز به حضور در این مزایده عبارتند از: 

الف) شرکت هاى تولیدکننده سیم و کابل داراى مجوز از شرکت توانیر
ب) شرکت هاى ذوب فلزات داراى مجوز فعالیت در زمینه موضوع مزایده از حراست کل شرکت توانیر
10- هزینه درج آگهى مزایده در صفحات داخلى روزنامه هاى سیاست روز و نصف جهان به عهده برنده 

مزایده مى باشد.
11- داوطلبان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13- 36273011 داخلى 4274 

واحد مناقصات و قراردادها تماس حاصل نمایند.
12- اسناد و مدارك کامل این مزایده در سایت هاى اینترنتى ذیل نیز قابل دسترسى مى باشد.

http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت معامالت توانیر با آدرس
 http://iets.mporg.ir 2- سایت پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس
 www.epedc.ir 3- سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس

شرکت توزیع برق 
استان اصفهان
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آگهى مزایده عمومى (نوبت سوم)

عیسى بهمنى حیدرآبادى - شهردار شاهین شهرعیسى بهمنى حیدرآبادى - شهردار شاهین شهر

چاپ اول 

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2759/ش مورخ 96/09/11 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد تعداد نوزده ردیف امالك مسکونى و تجارى را با 

مبلغ کارشناسى از طریق آگهى مزایده به صورت  نقد به فروش برساند. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى 
روز شنبه مورخ 97/02/22 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. شهردارى 

در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

آگهى مناقصه 

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

چاپ اول 

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مناقصه: 

1- زیرسازى و آسفالت 
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال 
2- تراش آسفالت و آسفالت 

- مبلغ اولیه اعتبار: 3/000/000/000 ریال 
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 150/000/000 ریال 

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى 
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/02/25 

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/02/26 
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یک شنبه 97/03/6 

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 
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هشدار جدى استاندار به مدیران ارشد استان:

جلسه سرنوشت ساز قلعه نویى و مدیران ذوب آهن 
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نصف جهان  باالخره انتظارها به ســر آمد و اعضاى شوراى 
شهر پایتخت دیروز با عبور از 13 نام از جمله محسن هاشمى 
و محمدرضا عارف، هفت نفــر را به عنوان کاندیداى نهایى 
شــهردارى تهران انتخاب کردند. بر این اساس سید محمد 
افشانى، محمد ابراهیم انصارى الرى، محمود حجتى، سید 
محمودحسینى، سمیع ا... حسینى مکارم، حجت ا... میرزایى و  
پیروز حناچى به عنوان هفت گزینه نهایى کاندیداى شهردارى 
تهران براى ارائه برنامه هایشان به شوراى شهر تهران انتخاب 
شدند. اگرچه در لیست اعالم شده، نام محسن مهرعلیزاده، 
اســتاندار اصفهان که تا ابتداى این هفته موردتوجه شوراى 
شهر تهران بود دیده نمى شود اما همچنان نام  سه اصفهانى 

(محمود حجتى، وزیر جهاد کشاورزى در دولت فعلى، سید 
محمودحســینى اســتاندار اصفهان در دوران اصالحات و 
حجت ا... میرزایى، معاون ســابق وزارت تعاون) به چشــم 
مى خورد. به نظر مى رسد علت خروج نام استاندار اصفهان 
از لیست شوراى شــهر تهران به قاعده نانوشته اى مربوط 
باشد که دولتى ها را از نشستن بر صندلى شهردار تهران منع 
مى کرد. اگر این فرضیه درست باشد آنگاه به طریق اولى باید 
نام محمود حجتى را هم خارج از لیست نهایى تصور کرد. در 
هر صورت باید تا  روز 23 اردیبهشت که موعد انتخاب شهردار 
تهران عنوان شده است صبر کرد و دید نام کدامیک از این 

هفت نفر براى اداره پایتخت از همیان شورا بیرون مى آید. 

بیژن زنگنه، وزیر نیرو در جلســه علنى دیروز که براى 
پاسخگویى به ســئوال جواد کریمى قدوسى، نماینده 
مردم مشهد و کالت درباره اینکه برندسازى جایگاه هاى 
عرضه سوخت مقدمه تسلط فامیل هاى ثروت و قدرت و 
باشگاه نفتى در بخش خصوصى مى شود، به بهارستان 
آمده بود، با بیان اینکه بنده بــه هیچ وجه نمى گویم که 
عزت کشورمان با تعامل با کشــورهاى خارجى از بین 
مى رود، گفت: چطور براى تیــم ملى فوتبال و تیم هایى 
چون استقالل و پرسپولیس مربى خارجى مى آوریم اما ما 
در وزارت نفت نباید با کشورهاى خارجى تعامل کنیم؟ 
چرا از روابط با کشورهاى خارجى ترس داریم؟ ما باید با 

آ نان کار و تعامل کنیم.
زنگنه درباره باشگاه نفتى که در ســئوال نماینده مردم 
مشهد به آن اشاره شده است،  گفت: تنها چیزى که بنده 
دارم آبرو است و براى آن مى ایســتم و اجازه نمى دهم 

کسى بگوید که کارهاى مخفى و سّرى انجام مى دهم.
وزیر نفت با تأکید بر اینکه ایرادى ندارد که با هم مخالف 
باشیم اما نباید از هم متنفر باشیم، افزود: چرا تا این حد به 
وزیر خود سوء ظن دارید؟ اگر بنده کار غیرقانونى انجام 
مى دهم، جانى و خیانتکارم؛ این اظهارات نه تنها توهین 
به من بلکه توهین به 290 نماینده اى اســت که به بنده 

اعتماد کردند.

خیز 3 اصفهانى
 براى شهردارى پایتخت

چرا از روابط با کشورهاى 
خارجى ترس داریم؟

کاالهاى اساسى گران نمى شود
  تسنیم| حجت االسالم حسن روحانى در جمع 
مردم تبریز گفت: براى آرامش مـردم تصمیمات قاطع و 
محکمى در مورد ارز کشـور اتخاذ کردیم، کسـى نگران 
واردات و صادرات نباشد، کسى نگران کاالهاى مورد نیاز 
کشور نباشد، در برابر توطئه خارجى و برخى کوته فکران 
در داخل برنامه ریزى کردیم و تمام نیازمندى هاى کشور 
را با ارز 4200 تومانى وارد کرده و تمام کاالهاى اساسى به 

همان قیمت قبل باقى خواهد ماند.

نفت ایران به کدام کشورها 
مى رود؟

  ایسنا| طبق آمـار، ایران در سـال 2017 روزانه 
حدود دو میلیـون و 130 هزار بشـکه نفت صـادر کرده و 
میانگین قیمت فروش نفـت و میعانـات گازى ایران نیز 
حدود 52 دالر براى هر بشکه بوده است. براساس گزارش 
اداره اطالعات انرژى آمریکا، بزرگ ترین مشـترى نفت 
خام ایران در سال 2017، چین بوده و به طور کلى ایران 24 
درصد از نفت خود را به این کشـور صادر کرده است. هند 
در رده دوم این طبقه بندى قرار گرفته و میزبان 18 درصد 
از نفت خام ایران بوده است. کره جنوبى نیز با واردات 14 

درصد از نفت خام ایران در رده سوم قرار گرفته است.

هاشمى بازیچه نمى شود
عباس سـلیمى نمین، مدیر دفتر     خبر آنالین |
مطالعات و تدوین تاریخ ایران و از اصولگرایان سرشناس 
مى گوید: اعضاى شوراى شهر تهران مى خواهند فردى 
شهردار شود که کامًال بازیچه دستشان باشد، در حالى که 
گرچه محسن هاشمى به لحاظ سیاسى همسو با آنهاست 
اما بازیچه شان نمى شـود و حاضر نیست امتیاز شخصى 

به کسى دهد.

اعتقاد قلبى ام بود
  فارس| فرمانده کل ارتش گفـت: امروز وحدت 
بین ارتش و سپاه و انسجام کل ملت از آن جمله کارهاى 
بزرگى اسـت که چشم دشـمن را کور مى کند. آنچه بنده 
گفتم سـخن جدیدى نبود در واقع اعتقادات قلبى خود را 

بار دیگر بیان کردم.

نگفتم روسى زبان دوم شود
سـید محمـد بطحایـى وزیر آمـوزش و    ایسنا|
پرورش با اشاره به اظهارات اخیر خود درباره توسعه آموزش 
زبان روسى در مدارس گفت: منظور ما این نبوده است که 
آموزش زبان روسـى به عنوان زبـان دوم و اجبارى انجام 
شود بلکه بحث ما این است که چرا باید شرایطى را ایجاد 
کنیم که تدریس زبان خارجى به شکل انحصارى مربوط 
به زبان انگلیسى باشد؟ تالش ما این است که اگر تعدادى 
دانش آموز به هر دلیلى عالقه منـد به یادگیرى زبان دوم 
آلمانى، روسى و ... باشند این امکان را براى آنها ایجاد کنیم.

انتقاد «کیهان» از یک جشنواره 
  تابناك | «کیهان» در مطلبى بـا امضاى محمد 
دیندار در انتقاد از جشنواره جهانى فیلم فجر نوشت: چرا در 
شرایط بد اقتصادى  و ارزى، بخشى از ارز مملکت   باید هزینه 
جشـنواره جهانى فیلم فجر و مهمانان خارجى  و فیلم  هاى 
فرنگى شود؟ اگر در این  جشنواره اولویت با تجلى فرهنگ 
بومى کشورمان  بود، باز مى شد این  همه هزینه را توجیه کرد، 
اما اینکه کلى مهمان  خارجى با هزینه هاى گزاف به ایران 
دعوت مى کنند تا فیلم خارجى به آنها نشان دهند، نوبر است! 

هلو و زردآلو!
  تسنیم| محمدجـواد الریجانـى، معـاون 
بین الملل قـوه قضائیه  گفـت: احمدى نژاد نه تنها شـأن 
ریاسـت جمهورى را در دولت قبل پایین آورد، بلکه شأن 
وزارت را نیز پایین آورد. به یکى مى گفت هلو و به دیگرى 
مى گفت زرد آلو! یکى در سفر آفریقا و دیگرى در مسیر رفتن 
به اداره عزل  مى شد! اصًال چیزهاى عجیب و غریبى اتفاق 
افتاد، تنها نتیجه آن این بود که وزارت، یک شغل بى وزن 
مى شد، گویى وزرا همه باید نوچه هاى رئیس جمهور باشند.

خبرخوان
هشدار آبى کیانیان

رضــا کیانیــان، رئیــس کاخ    فارس|
سى وششمین جشنواره جهانى فیلم فجر و فعال 
محیط زیســت، پیش از اکران فیلم ســینمایى 
«دیده نشــده» با موضوع کم آبى گفــت: ما در 
کشورمان عادت کرده ایم تا مسئله اى به بحران 
تبدیل نشود، چاره اندیشــى نمى کنیم، لطفًا به 

کم آبى بیشتر توجه کنیم!

آموزش زبان فارسى در 
200 دانشگاه 

  چمدان| رئیــس مرکز آمــوزش زبان 
فارســى به غیر فارسى زبانان دانشــگاه عالمه 
طباطبائى گفت: 200 دانشــگاه در کشــورها و

قاره هاى مختلف جهان در حــال آموزش زبان 
فارسى به دانشجویان هستند. رضا مراد صحرایى 
افزود: در آمریکا حدود 15 فارســى آموز در حال 

آموزش زبان فارسى هستند.

سهم ما از بازار تلفن همراه
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان    فارس|
و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه گفت: کمتر 
از 0/5 درصد بازار گوشى ها ایرانى هستند. حسن 
میرشمشیرى افزود: شرکت ایرانى سازنده تلفن 
همراه ســال ها پیش که تلفن هــاى کلیدى و 
دکمه دار خود را مى فروخــت موفق بود چرا که 
تلفن هاى خوبى بودند و هزینه آنچنانى هم براى 
تولید آن نیاز نبــود. در حال حاضر ما تولیدکننده 
قطعات تلفن همراه نیستیم و همین تلفن همراه 
ایرانى هم با مونتاژ قطعات با یک قالب جدید به 

دست مشترى مى رسد.

قاتل ها در تلگرامند
مرکز ملى فضــاى مجازى با    تسنیم|
بیان اینکه تلگرام به منشور حقوق شهروندى مردم 
ایران تعهدى ندارد، هشدار داد در شرایط کنونى، 
هزاران قاتل و تروریســت و کالهبردار و شیاد و 
ســارق و متجاوز و کودك آزار از این پیام رســان 

استفاده مى کنند ولى از تعقیب در امان هستند.

ساقى ها به مدرسه مى روند!
افشــار،  پرویــز    جام جم آنالین |
ســخنگوى ســتاد مبارزه با مواد مخدر در اولین 
نشست خبرى این ستاد در سال جدید، بین آمارهاى 
مختلفى که از کشفیات مواد مخدر در سال گذشته 
ردیف کرد، به یک آمار کلیدى هم اشاره کرد؛ او 
گفت: «سال 96 در شــعاع 500 مترى مدارس، 
ســینماها و مراکز آموزش عالى، یک تن و 900 

کیلوگرم انواع مواد مخدر، کشف شده است.»

عالقه عجیب
محمود واعظــى، رئیس دفتر    انتخاب|
رئیس جمهور گفته در زمینه  سکه رئیس جمهور 
دستور داده قیمت ســکه با دالر 4200 تومانى 
محاسبه شــود، البته این روز ها مردم به صورت 
عجیب به سکه روى آورده اند که این وضعیت باید 

ساماندهى شود.

کمک دولت 
براى تعویض کولر

  ایرنا | معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت 
توانیر از طرحى در وزارت نیرو خبر داد که بر اساس 
آن، کولرهاى گازى نــو و کم مصرف با حمایت 
مالى دولت جایگزین کولرهاى گازى پنجره اى 
قدیمى مى شود. علیرضا احمدى یزدى افزود: بر 
اســاس این طرح، دولت براى تعویض هر کولر 
گازى پنجره اى با کولرگازى نو و کم مصرف، یک 
میلیون تومان کمک مالى پرداخت مى کند.  وى 
افزود: با جایگزینى کولرهاى نو به جاى کولرهاى 
گازى پنجره اى مصرف بــرق یک تا یک و نیم 

کیلووات کاهش مى یابد.

نصف جهان  درادامه پیگیرى هاى خبرگزارى 
ایلنا درباره انتقال بخشــى از سهام شرکت 
پاالیش نفت اصفهان به وزارت بهداشــت، 
این خبرگزارى دیروز هم اظهارات عبدالرضا 
مصرى، عضو کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس را منتشر کرد که خواستار پاسخگویى 
سازمان بازرسى کل کشور در این باره شده 
است. ایلنا روز دوشنبه هم با هدایت ا... خادمى، 
نایب رئیس کمیسیون انرژى مجلس گفتگو 
کرده بود که او هم این واگذارى  را غیرقانونى 
دانسته و خواستار ورود سازمان بازرسى به این 

پرونده شده بود.
15 درصــد ســهام شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان، 9 سال پیش از طریق سهام عدالت 
به وزارت بهداشت منتقل شد تا سود حاصل 

از فروش آن صرف بدهى هاى دانشگاه هاى 
علوم پزشکى شــود. بعدها گفته شد که این 
سهام نه تنها فروخته نشده بلکه همچنان در 
اختیار شرکت هاى تابع این وزارتخانه است. 

 
کًال درست نیست

امــا عبدالرضا مصــرى با اشــاره به برخى 
روش هاى تأمین هزینه هــاى طرح تحول 
سالمت، به ایلنا گفت: فروش اوراق مشارکت، 
فروش تعرفه یا سهام پاالیشگاه را واگذار کنیم 
و روش هایى از این دست، روش هایى نیست 

که بر معیار قانون صورت گرفته باشد.
نماینده اصولگراى کرمانشاه در مجلس با بیان 
اینکه ســهامدارى نیازمند تخصص نیست، 
اعالم کرد: تفاوتى ندارد که سهام پاالیشگاه 

نفتى به وزارت بهداشت واگذار شود یا سهام 
یک شرکت دارویى و سهام انرژى هسته اى. 
به این اعتبار تفاوتى در اینکه سهام چه شرکتى 
واگذار شود، نیست؛ چه کسى گفته است باید 
هزینه ایجاد شود، چه کسى گفته مسئوالن 
باید طلــب ایجاد کنند و بعد مجبور شــویم 
ســرمایه مملکت را براى تأمین منابع این 

تصمیمات هزینه کنیم. 
مصرى در پایان در واکنش به این پرســش 
که غیرقانونى اعالم کردن ایــن واگذارى 
پاالیشگاه اصفهان به وزارت بهداشت ازسوى 
سازمان بازرسى تا چه میزان قابلیت اجرایى 
شــدن دارد، تصریح کرد: در این رابطه باید 
مسئوالن سازمان بازرسى کل کشور پاسخ 

دهند و باید این سئوال را از آنها پرسید.

نصف جهــان  شایعه عجیب درســت در حین بارندگى شــدید روز دوشنبه در استان 
اصفهان؛ آیا از آسمان گلپایگان ماهى باریده است؟! 

  خبرگزارى فارس/ ساعت 17:08 روز سوم اردیبهشت: 
«بارش باران در سومین روز از اردیبهشت ماه در حالى خوشحالى مردم گلپایگان را 
در پى داشت که پدیده اى عجیب شگفتى آنها را بر انگیخت. پدیده بارش ماهى ها در 
جاده پارك جنگلى این شهر باعث تعجب افرادى شد که از این جاده عبور مى کردند.»

 خبرگزارى مهر / ساعت 20:38 روز سوم اردیبهشت: 
«عصر امروز و در پــى بارش بــاران در اکثر شهرســتان هاى اســتان اصفهان، 
برخى رســانه هاى اســتانى خبرى مبنــى بر بارش ماهى از آســمان را منتشــر 
کردند کــه صحت ندارد. در ایــن خبر که همراه با فیلم اســت، تنهــا تصاویرى از 
ماهى هاى پراکنده در کف یک خیابان مشــاهده مى شــود و مــردم هم در حال 
جمع آورى ماهى ها هستند اما یکى از خبرگزارى ها در اقدامى عجوالنه این تصاویر 
را به بارش ماهى از آسمان تعبیر کرده است. پیگیرى هاى خبرنگار مهر در گلپایگان 
حاکى از آن است که یک خودروى حامل بشکه هاى ماهى در جاده روبه روى پارك 
جنگلى چپ مى کند و بار آن روى زمین پخش مى شود و مردم هم با استفاده از این 

فرصت اقدام به جمع آورى ماهى ها کرده اند.»
 خبرگزارى فارس / ساعت 22:40 دقیقه روز سوم اردیبهشت:

«حیدرعلى گل محمدى، مدیر جهاد کشاورزى گلپایگان ضمن اظهار بى اطالعى از 
واژگون شدن تانکر حمل ماهى در گلپایگان بیان کرد: در این حادثه ممکن است یک 
ماشین حمل بچه ماهى از مسیر خوانسار به سمت شهرى دیگر در حال حرکت بوده 
یا ممکن است خودروى احتمالى حمل ماهى، مربوط به یکى از واحدهاى خصوصى 
تکثیر ماهى در شهرستان گلپایگان بوده است. وى تأکید کرد حمل ماهى با خودروى 

معمولى منطقى نیست.
فرهاد داودى پور رئیس پلیس راهور گلپایگان اظهار کرد: گزارش تصادفى مبنى بر 
واژگونى خودرو یا  تانکر حمل ماهى به پلیس اطالع داده نشده است. ما نیز از طریق 

پخش فیلم در کانال هاى فضاى مجازى از این اتفاق اطالع پیدا کردیم.
یک کارشناس محیط زیست گلپایگان اظهار کرد: احتمال اینکه با توجه به یکسان 
بودن نوع ماهى ها و میزان بارش باران، ماهى ها از دریاچه پارك جنگلى گلپایگان به 

درون جاده ریخته شده باشند وجود دارد.»
پدیده بارش ماهى از آسمان در طول تاریخ سابقه دارد اما آیا این پدیده به ایران هم 
رسیده است؟ احتماًال کارشناســان در روزهاى آینده، بیشتر به این موضوع خواهند 

پرداخت.

مهــرداد قربانى ســرابى، وکیل دادگســترى و وکیل 
امیر شــهال، نماینــده مردم مشــهد در شــوراى این 
شــهر در خصوص بازداشــت مجدد موکلش به «دیده 
بان ایران» گفــت: امیر شــهال به دفتر مــن آمدند تا 
وکالتشــان را برعهــده بگیــرم. ایشــان در خصوص 
بازداشــت نخســت خود ت وضیح دادند که براى کارى 
به دفتر یکــى از دوستانشــان کــه کارگــزار بورس 
اســت رفته بودند تا براى ایشان ســهام بخرند. طبق 
گفته هاى آقاى شــهال، در آن دفتر دو نفر از خانم هاى 
همکار آن آقا بودند. آقاى شهال به محض ورود تصمیم 
به خروج از دفتر مى گیرد که ناگهان در شکسته مى شود و 
عده اى داخل شده و با چشم بند ایشان را خارج مى کنند. 

اما با قید وثیقه آزاد مى شوند. 
قربانى در ادامه گفت: قرار بــود در خصوص این پرونده 
من وضعیت آقاى شهال را پیگیرى کنم که خبر بازداشت 
مجدد ایشــان با اتهام تحصیل مال نامشروع را شنیدم. 
البته برادر ایشــان توضیح داد که ایشــان بابت مشاوره 
به شــرکتى حقوقى، پول دریافت مى کرده که این شده 
مصداق تحصیل مال نامشروع. آقاى شهال ظاهراً قرارداد 
کارى با آن شرکت داشــتند که در این صورت موضوع 

نسبت دادن مال  نامشروع  صحیح نیست.

شاخص کیفیت ملیت ها شاخصى است که همه ساله کشورها را براساس رشد ظرفیت هاى شغلى، 
قدرت اقتصادى، توسعه انسانى، امکان زندگى و کارکردن در خارج بدون تشریفات طاقت فرسا، صلح، 
ثبات و تعداد باالى سفرهاى بدون ویزا رده بندى مى کند. این بدان معنى است که بهترین کشور در 
جهان جایى است که به رشد استعداد و کسب وکار شهروندانش کمک مى کند. در رده بندى سال 2017 

81 درصد عنوان «بهترین ملیت » را به دست آورده است.  فرانسه با امتیاز 7
23 درصد در رتبه 137 ایســتاده و در طیف کشورهاى با «کیفیت  ایران در این رده بندى با امتیاز 8
متوسط» قرار دارد. این رتبه در بخش «کیفیت کلى» در شرایطى به دست آمده که به نظر مى رسد 

ایرانى ها در سال 2016 (1395) کیفیت ملیتى بهترى نسبت به سال 2017 (1396) داشته اند.  
10 درصد در رتبه 157 قرار دارد که این میزان در  در بخش «ارزش خارجى ملیت» ایران با امتیاز 1
10درصد و رتبه کشورمان 148 بود. ارزش خارجى ملیت، به فرصت هاى  سال 2016 برابر با امتیاز 6
متنوع و با کیفیتى گفته مى شود که شهروندان به لطف ملیتشــان مى توانند خارج از کشور اصلى 

خودشان، آنها را دنبال کنند.
در بخش «آزادى سفر» یا «تعداد باالى سفرهاى بدون ویزا» امتیاز ملیت ایران در سال 2017 برابر 
 21 20 درصد است که کشورمان را در رتبه 161 قرار مى دهد. این امتیاز در سال 2016 برابر با 2 با 2
درصد و رتبه آن برابر با 145 بود. این مقایسه نشــان مى دهد که شرایط سفرهاى بدون ویزا براى 

شهروندان ایرانى در سال 1395 به مراتب بهتر از سال 1396 بوده است.

نصف جهان در حالى که یک سایت نزدیک به سازمان 
میراث فرهنگى تصاویرى از مومیایى کشــف شده در 
شهر رى را منتشر کرده اســت که احتمال تعلق آن به 
رضاشاه پهلوى را تقویت مى کند، یک پژوهشگر نوشت: 
تا آنجا که تاریخ به یاد دارد، این ســومین بار است که 

جنازه رضاشاه درد سرساز مى شود.
حمیدرضــا حســینى در یادداشــتى مى نویســد: در 
اردیبهشــت 1329 و در کابینه منصورالملک قرار شد 
که جنازه مومیایى و به امانت گذاشــته شــده رضاشاه 
را از قاهره بــه تهران بیاورند و در آرامــگاه مجلّلى که 
برایش ســاخته بودند، دفن کنند. امــا اعضاى جبهه 
ملى تصمیم گرفتنــد در صحن علنــى مجلس با این 
اقدام مخالفت کنند... مصدق نمایندگان جبهه ملى را 
راضى کرد که در مجلس چیــزى نگویند. البته فدائیان
 اســالم و برخــى جرایــد مخالفت هایــى را صورت

 دادند که تأثیر چندانى در برگزارى مراســم تشــییع و 
تدفین نداشت.

30 سال گذشت و رسیدیم به اردیبهشت 1359؛ حاال 
انقالب شده بود و صادق خلخالى مى خواست آرامگاه 
بنیانگذار ســلطنت پهلــوى را تخریب کنــد. با وجود 
مخالفت دولت، عده زیادى را با خود به شهر رى برد تا 
کار را تمام کنند اما آرامگاهى که محسن فروغى براى 
رضاشاه ساخته بود، بسى محکم بود و کار تخریب کامِل 
آن 20 روز طول کشــید؛ آن هم با استفاده از بولدوزر و 
گریدر و مقدارى دینامیت! اما هرچه گشــتند، جنازه اى 
پیدا نشد. شایع شد که شاه، جنازه را همراه خود به خارج 

برده است.
و حــاال 38 ســال از آن روز گذشــته اســت؛ باز هم 

اردیبهشت است و باز جنازه رضاشاه در صدر اخبار.

مومیایى کجاست؟!
خبر کشف جســد مومیایى در شــهر رى روز دوشنبه 
منتشرشــد و اگرچه در ابتدا تکذیب شد اما با تأیید یک 

عضو شوراى شهر تهران و ســپس انتشار تصاویر این 
مومیایى، اصل خبــر مورد تأییــد قرارگرفت. اما حاال 
ســئوال این اســت که جسد کشف شــده در محوطه 

شاه عبدالعظیم(ع) کجاست؟
باشــگاه خبرنگاران دیروز نوشت مســعود قادى پاشا، 
رئیس پزشکى قانونى استان تهران گفته است هنوز هیچ 
جسدى تحت عنوان مومیایى به پزشکى قانونى استان 
تهران براى شناسایى تحویل داده نشده است و اگر جسد 
مومیایى کشف شده و داراى قدمت تاریخى باشد، آن 

را به سازمان میراث فرهنگى تحویل مى دهند. رئیس 
پزشکى قانونى استان تهران در پاسخ به این سئوال که 
آیا امکان تشخیص هویت اجساد مومیایى شده وجود 
دارد، گفت: اگر بافت استخوان و بدن جسد سالم باقى 

مانده باشد، امکان شناسایى آن وجود دارد.
 در همین حــال خبرگزارى فارس نوشــت که عبدا...

شــهبازى، نویســنده، تاریخ نگار و پژوهشگر،کل این 
ماجرا را شــیادى مى داند. به نوشــته این خبرگزارى، 
شهبازى در یکى از صفحات مجازى خود نوشته است 

«مومیایى شبیه به تصویر جسد رضاشاه در تابوت، لباس 
به تن دارد در حالى که رضا شاه را طبق مراسم اسالمى
 و بدون لباس و بــا کفن دفن کردنــد. در "مومیایى" 
امروزیــن امعــاء و احشــاء را تخلیــه و مــوادى به 
جســد تزریق مى کنند که مانع از پوســیدگى و تعفن 
شــود. در ایــن روش برخــالف مصریان باســتان
 جسد را با پارچه نمى پیچند.» این پژوهشگر همچنین 
یادآور شده که محل ســابق مقبره رضاشاه امروز حوزه 

علمیه شده است.

یک جسد، سه اردیبهشت، سه جنجال

بارش ماهى از آسمان گلپایگان؟! جزئیات بازداشت 
عضو شوراى شهر مشهد

ادامه جنجال انتقال سهام شرکت پاالیش نفت اصفهانجایگاه ایران در دنیـا

معیار قانونى نــدارد
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مجید مظفرى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص جایگاه بازیگران سینماى ایران در عرصه بین الملل 
گفت: ادبیات هنرهاى نمایشى خواه در سینما و تئاتر یا تلویزیون قابل ارزش است و از نظر من با توجه به امکانات 

محدودى که ما در سینما داریم بازیگران ما بزرگ ترین و با کیفیت ترین بازیگران سینما در جهان هستند.
بازیگر فیلم «خوب، بد، جلف» درباره افت بازیگران ایرانى در سنین میانسالى افزود: بازیگران در سن 40 تا 50 
سالگى دوره بسیار سختى را پشت سر مى گذارند. این دهه زمانى اســت که بازیگر باید به شدت مراقب رفتار، 

سالمت و انتخاب هاى خود باشد. اگر بازیگرى این دوره را به خوبى رد نکند نابود مى شود.
وى دقت در انتخاب نقش ها را در سنین میانسالى مهم دانست و تأکید کرد: بازیگر نیازمند کار است. متأسفانه 
در این سنین بیکارى زیاد است و بیکارى باعث افسردگى مى شود. البته این را بگویم که ما به عنوان بازیگر باید 

خودمان در این شرایط حواسمان به خودمان باشد تا راه را اشتباه نرویم.
بازیگر فیلم «کشتى آنجلیکا» درخصوص حضور بازیگران جوان در سینما اضافه کرد: خوشبختانه جوانان زیادى 
وارد سینما مى شوند. جالب آنجاست که این بازیگران هم دوره ســخت بلوغ را باید به خوبى طى کنند و اگر نه 
محو مى شوند. به عنوان مثال بازیگرى در جوانى در چندین کار موفق شده و مى بینیم به یکباره دیگر هیچ نامى 
از او شنیده نمى شود. دلیل این اتفاق عدم دقت در رفتار، انتخاب ها و همچنین زندگى فردى بازیگر است. وى با 
اشاره به سریال «قصه هاى مجید» افزود: بازیگر نقش «مجید» در سریال «قصه هاى مجید» یک اعجوبه بود 
و خیلى خوب بازى مى کرد اما وقتى به سن بلوغ رســید دیگر نتوانست آن درخشش را تکرار کند زیرا نتوانست 

خودش را حفظ کند.

«خشایار الوند»، نویسنده ســریال «پایتخت»  گفت: از 
قسمت 4 به گروه سازنده «دیوار به دیوار» اضافه شدم و 

هنوز در دوران استراحت به سر مى بریم.
وى که نگارش مجموعه تلویزیونى «دیوار به دیوار2» 
را براى نوروز به عهده داشــت،  با قیاس ســرى دوم و 
اول این ســریال بیان کرد: «دیوار به دیوار2» نتوانست 
به اندازه سرى اول مورد اســتقبال قرار بگیرد. دلیل آن 
هم این اســت که در اجرا دوســتان فکر کردند هر چه 
بیشــتر ادا دربیاورند موفق تر خواهند بود و اجراى بسیار 
سطحى داشــتند. من اصًال اجرایشان را دوست نداشتم 
و چون ســر صحنه نمى رفتم زمان پخش از اینها مطلع 

شدم.
این نویسنده ادامه داد: نکته بعدى این بود که کارگردان، 
متن را به طور کامل تغییر داد و بازیگران بخش هایى که 
شبیه به فیلمنامه بود را از خودشان بداهه گفتند و جاهایى 
که یادشان مى رفت به دیالوگ هاى شبیه بسنده مى کردند 
و یا حذفش مى کردند. در صورتى که  در کمدى، نوع بیان 
دیالوگ و نحوه اجرایش بسیار مهم است و اگر دیالوگى 

تغییر کند به کار ضربه خواهد زد.
وى با اشــاره به گروه تهیه و تولید ســریال «پایتخت» 
گفت: یکى از مزیت هاى «پایتخت» به سایر سریال ها 
این اســت که به دلیل حضور تنابنده در پشــت صحنه، 

بازیگران دقیقًا عین متن هایشان دیالوگ مى گویند و او 
از متن ها مواظبت مى کند. حتى اگر قرار است بداهه اى 
صورت بگیرد با هماهنگى قبلى انجام مى شــود و براى 

همین هم موفق است.
نویسنده سریال «پایتخت4» افزود: در «دیوار به دیوار2» 
از جایى به بعد قصه را تغییر دادند و نزدیک به 30 سکانس 
را تصویربردارى نکردند. از لحظه اى که على قربان زاده 
و میترا حجار وارد قصه شــدند مخاطب باید مى فهمید 
که این دو جاسوس هســتند و مى فهمیدیم که وزارت 
اطالعات روى آنها نظارت دارد و کمدى قصه ما از اینجا 
مى آمد. وزارت اطالعات کار بسیار جدى انجام مى دهد و 
در این بین یکسرى افراد به عبارتى مشنگ حضور دارند 
که با کارهایشان هم براى جاسوس ها و هم براى وزارت 
اطالعات دردسر آفرینى مى کنند و اینها موظفند که روى 
کارهاى آنها سرپوش بگذارند و همین کالفه کننده بود.

وى در ادامه بیــان کرد: نمى دانم چــرا هیچکس روى 
این فیلمنامه ها نظارت نمى کند! آن هم فیلمنامه اى که 
طى جلسه هاى بسیارى روى آن فکر و مشورت کردیم. 
سامان مقدم مى گفت اگر بخواهیم سکانس هاى مربوط 
به وزارت اطالعات را تصویربردارى کنیم ماحصل زیاد 

جالب نمى شود.
الوند ادامه داد: او دوست داشت این دو شخصیت تا آخر 

ســریال همینطور زیبا بمانند و در  آخر یــک نفر بیاید و 
بگوید این دو برق کارى که دم در دیدید،  از مأمورهاى ما 

بودند. ما ادوات و وسایل جاسوسى را در فیلمنامه 
گذاشته بودیم، اما هیچیک در اجرا آنطور که 

ما نوشته بودیم نبود.
نویسنده سریال «مرد دوهزار چهره» درباره 
بى معنى شــدن برخى ســکانس ها گفت: 

یکســرى وقایع در خالل قصه بى معنى شد. 
آنهم به این علت که معنــى و مفهومى که مدنظر 

نویسنده بود از هر سکانس برداشت نمى شود. زمانى با 
مزه بود که اطالعاتى ها عامدانه برق را قطع مى کردند 
و با لباس مأمور بــرق مى آمدند و در خانه شــنود کار 

مى گذاشتند که در قصه طورى دیگر اجرا شده بود.
این نویســنده با بیــان انتقادى از زمــان پخش این 
سریال ادامه داد: ظاهراً تولید این سریال براى شبکه 
و کارگردان اهمیت نداشت و این را از زمان پخش که 

با پخش «کاله قرمزى» و فوتبال تداخل 
داشــت مى توان به راحتى فهمید. وى در 
پایان دربــاره ادامه تولیــد این مجموعه 
تلویزیونى بیان کرد : اگر قرار باشــد تولید 
این سریال روزى ادامه پیدا کند من دیگر 

محال است با این گروه همکارى کنم.

ابراهیم حاتمى کیا به همراه سهیل دانش اشراقى، طراح 
کانســپت فیلم هاى اخیرش، در چهارمین روز جشنواره 

جهانى فیلم فجر کارگاه کارگردانى برگزار کرد.
حاتمى کیا در این جلسه بر لزوم طراحى «کانسپت» قبل 
از مراحل تولید فیلم تأکیــد کرد و گفت: اگر فرض ما بر 
این باشد که فیلمنامه آماده است و با پروداکشن بزرگى 
روبه رو هستیم الزم است که حتمًا قبل از شروع تولید به 
این فیلمنامه عینیت بخشیده شود و کارگردان تصوراتش 
را روى کاغذ بیــاورد و در واقع کارگردان باید مانند یک 
متهم، تمامى تصاویرى را کــه در ذهنش وجود دارد به 
طراح کانسپت منتقل کند و طراحى کانسپت هم کار هر 
کسى نیست، باید توسط هنرمندى اجرا شود که عالوه بر 

نقاشى و طراحى در حوزه سینما هم با سواد باشد.
وى ضمن بیان اینکه در تمام فیلم هایش از کانســپت 
استفاده کرده اســت، در مورد «به وقت شام» گفت: در 
صحنه اى مى خواستیم آذوقه هاى کمکى را که از آسمان 
به سمت زمین فرستاده مى شــوند تجسم کنیم و براى 
اینکه به خروجى نهایى برســیم فیلم ها و تصاویر بسیار 
زیادى متعلــق به همان منطقه را دیدیم ســپس طراح 
کانســپت همه  اینها را روى کاغذ آورد. با این شــکل 
عوامل فیلمبردارى، طراح صحنــه و... تا حدود زیادى 
متوجه مى شــوند که باید چگونه کار کنند. این کمک 
مى کند که همه عوامل تصور یکسانى از یک پالن داشته 
باشــند. یکى از گرفتارى هاى همیشــگى کارگردان، 

طراح صحنه و... براى اجراى یک پالن نداشتن تصور 
یکسان از فضاست اما با این کار دیگر چنین مشکالتى 

پیش نمى آید.
حاتمى کیا ضمن صحبــت هایش دربــاره «به وقت 
شام» گفت: بر خالف تصور عمومى هزینه ساخت این 
فیلم ده میلیارد تومان بوده است، و از جمله مسائلى که 
درکاهش هزینه ها تأثیر چشــمگیرى داشــته استفاده 
از «جلــوه هاى ویژه» بوده اســت. به عنــوان مثال با 
اینکه بخش زیادى از فیلم مربوط بــه داخل هواپیما و 
صحنه هاى پرواز بود، ولى در واقــع فقط دو روز گروه 
توانســتند از هواپیماى واقعى اســتفاده کنند و مابقى 

صحنه ها در دکور فیلم بردارى شده است.

نویسنده مجموعه نوروزى تلویزیونى توضیح مى دهد 

چرا از «دیوار به دیوار2» استقبال نشد؟
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سریال «احضار» اولین عاشقانه-ترسناك ایرانى پس از سه سال تولید به روزهاى پایانى نزدیک 
شد. رامین عباسى زاده، تهیه کننده آثارى همچون «او یک فرشته بود» و «سقوط یک فرشته» 
این بار در مقام تهیه کننده و کارگردان با سریال «احضار» در شبکه نمایش خانگى ظاهر مى شود.

شهاب کاظمى، مجرى طرح «احضار» با اشــاره به روزهاى پایانى تولید سریال گفت: «احضار» 
آخرین مراحل آماده سازى را مى گذراند و به زودى آماده توزیع در شبکه نمایش خانگى مى شود.

کاظمى با اشــاره به تالش بى وقفه کارگردان و تیم تولید در سه سال گذشته ادامه داد: رسیدن به 
کیفیتى باال از تصویرسازى در ژانر دلهره آور و ایجاد جذابیت دراماتیک باال در جهت احترام به ذائقه 
مخاطب از مهمترین اهداف تولید «احضار» بوده است و «احضار» خواهد توانست سرآغاز دوره اى 

تازه براى ژانر دلهره در ایران باشد.
در خالصه داستان «احضار» آمده است: «اغلب ترس ها با شناخت از بین مى روند، اما ترس هایى 

که تا مرگ ناشناخته مى مانند، هرگز رهایمان نمى کنند.» 

پخش و توزیع فصل سریال«شهرزاد» تا نیمه خرداد در 16قسمت به پایان مى رسد و مراحل 
تولید و فنى سریال همزمان با توزیع قسمت آخر ادامه خواهد داشت. 

فصل سوم سریال «شهرزاد» به کارگردانى حســن فتحى که در 16 قسمت در شبکه نمایش 
خانگى عرضه مى شود همچنان در مراحل فنى و تولید قرار دارد.

پخش سریال «شهرزاد» تا نیمه خرداد به پایان مى رسد، هنوز مراحل پس از ضبط این سریال از 
جمله موسیقى، تدوین و ... باقى مانده است تا خود زمان توزیع سریال در شبکه نمایش خانگى 

ادامه دارد.
توزیع فصل سوم سریال «شهرزاد» در سال 96 آغاز شد و تصویربردارى آن تا اسفند 96 ادامه 

داشت.
روز سوم اردیبهشت قسمت دهم این سریال در شبکه نمایش خانگى عرضه شد.

اولین سریال ترسناك ایرانى به 
شبکه نمایش خانگى مى آید

نیمه خرداد
پایان راه «شهرزاد» خواهد بود

40 سال از عمرش را در رادیو گذاشته است و صدایش 
براى بسیارى آشناســت. او منوچهر آذرى است که در 
هفتاد و هشتمین سالروز تولد رادیو از عشقش با ایسنا 

سخن مى گوید.
منوچهر آذرى درباره ســختى ورود به رادیو در زمان 
گذشته بیان کرد: تعداد زیادى از مردم عشق رادیو 
را داشتند اما آن زمان براى ورود به رادیو شرایطى 
مانند درس خواندن و اســتعداد وجود داشت و به 
هر کســى اجازه داده نمى شــد که به رادیو وارد 
شــود. در واقع اگر این روزها شنونده رادیو کم 
شده، به این دلیل است و رادیو ارزش و 
اعتبار گذشته را ندارد. به دلیل اینکه 
شبکه هاى ماهواره اى ظهور کردند 
و شبکه هاى اجتماعى زیاد شدند؛ 
بنابراین کسى رادیو گوش نمى کند.
آذرى با اشاره به فعالیت خود در رادیو 
گفت: من 40 ســال عمر خود را قبل 

و بعد از انقالب در رادیو گذاشــتم. صــداى من براى 
مردم بسیار آشناســت. آقاى توکل در گذشته از مردم 
نظرخواهى کردند و من بین 52 هنرپیشه رادیو در صدا 
نفر اول شدم. در آن زمان که اولین جشنواره رادیو برگزار 
شــد، از من تقدیر کردند. همچنین شبکه مستند هم 

تصمیم دارد از من برنامه اى بسازد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون لحظاتى بوده 
که از ورود به رادیو پشیمان شده باشد؟ بیان کرد: من از 
آمدن به رادیو پشیمان نیســتم چون از طریق آن مردم 
من را شناختند؛ البته ما در برنامه «جمعه ایرانى» که 12 
سال روى آنتن بود کار مى کردیم تا اینکه آقاى سرافراز 
آمد و برنامه ما قطع شد؛ بعد از آن من با آقاى توکل که 
تهیه کننده بسیار خوبى اســت ماندم و اکنون در سایت 
شادشــو فعالیت مى کنیم و کارهاى من در این سایت 

وجود دارد.
آذرى ادامه داد: آنهایى که باید در رادیو فعالیت کنند، در 
حال حاضر نیستند؛ زیرا توى ذوقشان زدند یا خودشان 

رادیو را رها کردنــد و رفتند. اگر برنامــه «دورهمى» 
توانســته جذب مخاطب کند به این دلیل اســت که 
برنامه هاى قشنگ و دلچسبى دارد و متنوع است. ما هم 
در «جمعه ایرانى» کار مى کردیم، چرا برنامه ما را قطع 
کردند؟ ما فقط در این برنامه صدا داشــتیم و تصویرى 
نبود که بتوانند ایراد بگیرنــد. من به رادیو نمى آیم مگر 

اینکه با همان تیم قبلى خود به رادیو برگردیم.
این گوینده رادیو با اشــاره به برنامــه تلویزیونى که به 
زودى به روى آنتن مى آید، اظهــار کرد: من برنامه اى 
با اکبر عبدى در تلویزیون دارم کــه در دو برنامه او که 
ضبط شد، حضور داشتم. اسم این برنامه «شبى با عبدى 
است» که به زودى به روى آنتن مى رود. او با بیان اینکه 
من با رادیو زندگى کــردم، اضافه کرد: نه تنها من بلکه 
تمام هنرمندانى که فوت کردند مانند منوچهر نوذرى، 
عزت ا... مقبلى و فرهنگ مهرپرور و همچنین عده اى از 
گزارشگرهایى که براى رادیو کار مى کردند و به جبهه 

رفتند و شهید شدند، براى رادیو زندگى کرده اند. 

صحبت هاى منوچهر آذرى درباره عشقش
40 سال از عمرش را در رادیو گذاشته است و
براى بسیارى آشناســت. او منوچهر آذرى اس
هفتاد و هشتمین سالروز تولد رادیو از عشقش

سخن مى گوید.
منوچهر آذرى درباره ســختى ورود به رادیو
گذشته بیان کرد: تعداد زیادى از مردم عش
به رادیو را داشتند اما آن زمان براى ورود
مانند درس خواندن و اســتعداد وجود دا
هر کســى اجازه داده نمى شــد که به ر
شــود. در واقع اگر این روزها شنونده
دلیل است و رادیو این شده، به
اعتبار گذشته را ندارد. به دل
شبکه هاى ماهواره اى ظه
شبکه هاى اجتماعى زیا و
بنابراین کسى رادیوگوش
آذرى با اشاره به فعالیت خود
گفت: من 40 ســال عمر خو

صحبت هاى منوچهرآذرى درباره عشقش

به رادیو برنمى گردم 
مگر با همان تیم 

قبلى 

حاتمى کیا: در «به وقت شام» فقط 2 روز از هواپیما استفاده کردیم

بازیگر «قصه هاى مجید»  نتوانست خودش را 
حفظ کند

مجید مظفرى:
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استقالل در حالى در هفته هاى اخیر براى رسیدن به سهمیه قطعى آسیا براى سال آینده مبارزه مى کند که براى این منظور یک مشکل پیش بینى نشده دارد. 
 در فینال جام حذفى هر اتفاقى ممکن است رخ دهد و به همین دلیل «وینفرد شفر» و شاگردانش نمى خواهند ریسک کنند و قصد دارند با قرار گرفتن در یکى از رتبه  هاى دوم و سوم، حضور خود در فصل آینده لیگ قهرمانان 
آسیا را قطعى کنند. اما نتایجى که در هفته هاى اخیر به دست آمده باعث شده تا استقاللى ها براى رسیدن به این هدف تا هفته آخر استرس داشته باشند. عالوه بر لغزش هایى مثل تساوى با گسترش فوالد در تبریز، نتایج 

دیگر مدعیان سهمیه آسیا هم در نفسگیر شدن این رقابت براى استقالل و هوادارانش تأثیر زیادى داشته و یکى از تیم هایى که با نتایجش اجازه نداده سهمیه آسیاى استقالل قطعى شود پرسپولیس است.
شاگردان «برانکو ایوانکوویچ» در هفته هاى اخیر به سایپا و ذوب آهن باخته اند. همین 3 امتیازها باعث شده تا ذوب آهن همچنان باالتر از استقالل قرار داشته باشد و سایپا هم امتیاز با استقالل همچنان براى کسب سهمیه 
آسیا امیدوار باشد. در واقع اگر پرسپولیس به رقیبان استقالل در جنگ سهمیه آسیا نمى باخت، امروز استقالل دوم بود و تا حدود زیادى خیالش از بابت کسب سهمیه آسیا راحت بود اما برانکو و بازیکنانش با این دو باخت، 

ناخواسته سنگ هاى بزرگى بر سر راه شفر و استقالل انداخته اند.

روز یک شنبه در چارچوب هفته بیســت و نهم رقابت هاى لیگ برتر تیم فوتبال 
ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشهر میزبان پرسپولیس بود و در این جدال حساس 

توانست قهرمان زودهنگام لیگ هفدهم را با نتیجه 2 بر یک شکست دهد.
اتفاقى که باعث ناراحتى هواداران ذوب آهن شــد، این بود کــه تعداد هواداران 
پرسپولیس از حد مجاز تعریف شده (10 درصد ظرفیت ورزشگاه) بیشتر بود. البته 
این اتفاق بارها براى سرخابى هاى پایتخت در شهرهاى مختلف رخ داده است؛ 
اما یکى از مسائلى که نمود این قضیه را بیشتر مى کرد، حضور پرسپولیسى ها در 
جایگاه همیشگى هواداران ذوب آهن بود. در این  بازى گروهى از تماشاگران حامى 
تیم میزبان به قسمت پشت دروازه ها فرستاده شدند و پرسپولیسى ها در جایگاه 

اصلى و روبه روى ورزشگاه مستقر شدند.
این موضوع انتقاد ذوبى ها و واکنش صفحه رسمى این باشگاه در اینستاگرام را نیز 
به دنبال داشته است. همچنین ورود هواداران مهمان به ورزشگاه قبل از طرفداران 
ذوب آهن دیگر مسئله اى است که در این پســت اینستاگرامى به آن انتقاد شده 

است.

نتایج رقم خورده در هفته ســى و سوم مسابقات لیگ 
دســته اول پیش بینى ها را کامًال به هــم ریخت و 
حاال چهار تیم شــامل دو تیم مازندرانــى، یک تیم 
خوزســتانى و یک تیم تهرانى در هفته آخر شــانس 

صعود دارند.
به گــزارش «ورزش ســه»، در هفتــه پایانى نفت 
مسجدســلیمان مقابــل مــس رفســنجان و على 

ســامره قرار مى گیرد که کســب یک مساوى هم به 
منزله صعود نفتى ها به لیگ برتر اســت. اما اگر آنها 
مقابل حریف شکست بخورند و سه تیم خونه به خونه، 
بادران و نساجى حریفان خود را شکست بدهند آن وقت 
کار به گل شمارى مى کشد. البته نفت مسجدسلیمان 
تفاضل گل مناسبى دارد و حریفان باید بازى هاى هفته 

آینده را با نتیجه خوب و پرگل ببرند. 
خونه به خونه با تســاوى مقابل اکســین در کرج کار 
صعود را به هفته بعد موکــول کرد اگرچه آنها حتى در 
صورت پیروزى باز هم نیازمند کسب نتیجه در آخرین 
بازى مقابل برق نوین در خانه بودنــد. خونه به خونه 
که حاال بــا 61 امتیاز هم امتیاز نســاجى اســت به

 دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به حریف حاشیه امنیت 
خوبــى دارد اما ممکن اســت کار این تیــم در هفته 
پایانى مقابل شــاگردان رحمان رضایى گره بخورد. 
این چیــزى اســت کــه نســاجى و بــادران آرزو

 دارنــد تا به جاى ایــن تیم در رتبــه دوم جدول قرار 
بگیرند. 

نساجى مازندران همچنان نزدیک ترین تعقیب کننده 
خونه به خونه اســت. این تیم با ایــن 3 امتیاز به تیم 
اسکوچیچ چسبیده اند و در هفته پایانى مقابل راه آهن 
قعرنشــین قرار خواهنــد گرفت و همــه پیش بینى 
مى کننــد این مســابقه بــه ســود آنها بــه اتمام 
برســد. البته آنها باید این بازى را بــا نتیجه خوب و 

با اختالف بیــش از پنــج گل تمام کنند تا شــانس 
جدى صعود باشــند. جواد نکونــام در این یک هفته 
باید روى روحیــه تیم کار کنــد تا در بــازى اى که 
مقابــل اولین تیم حرفه اى زندگى اوســت ســربلند 

بیرون بیاید. 
اما بــادران در صورتى به دور بعد صعــود مى کند که 
در بازى آخر مقابل ماشین ســازى به پیروزى برسد 
و نســاجى و خونه به خونــه مقابل حریفــان امتیاز 
بدهند. البته آنها شــانس زیادى بــراى صعود ندارند
 اما نتیجــه اى کــه این هفتــه در لیگ به دســت
 آوردنــد رقابــت در دســته اول را داغ و داغ تــر

 نگه داشت. 

این اولین بارى اســت کــه تیم هــاى صعودکننده 
به لیگ دســته اول به امتیازى بیــش از 60 محتاج

 شده اند. در دوره هاى پیشین کسب این امتیاز به منزله 
صعود به لیگ برتر بود اما حاال حداقل چهار تیم از این 
حدنصاب عبور مى کنند. اینکه کدام تیم در هفته پایانى 
به لیــگ برتر صعــود مى کنــد مهمترین ســئوال 
فوتبــال ایــران در روزهــاى پیــش رو اســت. در 
روزهایــى که جــذاب ترین و شــاید خونیــن ترین 
کرى ها بین هواداران تیم ها در رسانه هاى اجتماعى 
آســمان لیگ یک را پــر از  ابــر خواهد کــرد. این 
حســاس تریــن دوره لیــگ یــک در تاریــخ این 

رقابت هاست. به جهنم جذابیت خوش آمدید.

بعــد از صحبت هاى ســردار خــرم فرمانده 
لشکر عاشــوراى تبریز درباره واگذارى 

تراکتورســازى حاال این موضوع 
به صورت جدى تــرى دنبال 
مى شــود. از این رو عباس 
الیاسى، سرپرست باشگاه 
نیز که به تازگى عهده دار 

این سمت شده، کارش را 
در تراکتورسازى جلو مى برد 

و در اولویت برنامه هایش فروش 
امتیاز باشــگاه را قرار داده است.با شرایط 

موجود به نظر مى رسدهمه شرایط براى واگذارى 
تراکتورسازى مهیاست.

اصلى ترین و جدى ترین گزینه اى که گفته مى شود 
مالکیت تراکتورسازى را برعهده مى گیرد، محمدرضا 
زنوزى، مالک دو باشگاه ماشین سازى و گسترش فوالد 
تبریز است که هواپیمایى آتا را نیز در اختیار دارد. زنوزى که 
خودش براى گرفتن مالکیت تراکتورسازى اعالم آمادگى 

کرده، حاال در آستانه این امر قرار گرفته است.

در چنین شرایطى موضوع اصلى بعد از واگذارى 
احتمالى تراکتورسازى روند سربازگیرى 
باشــگاه محســوب مــى شــود. 
تراکتورسازى در سال هاى گذشته 
بازیکنان تأثیرگذار تیم هاى دیگر 
را به عنوان سرباز به تبریز برده و با 
آنها قرارداد بسته و حاال با واگذارى 
باشگاه مشخص نیست چه اتفاقاتى 
در این خصوص رخ بدهد. با این حال به 
نظر مى رسد با خارج شدن تیم از مالکیت 
سپاه، روند سربازگیرى تراکتورسازى نیز متوقف شود 
و دیگر بازیکنى به عنوان سرباز جذب این تیم نشود. البته این 
مسئله هنوز به طور دقیق مشخص نیست و شاید این روند 
با وجود واگذارى بازهم ادامه پیدا کند.مسئله دیگر این است 
که در صورتى که باشگاه بخواهد به بخش خصوصى واگذار 
شود و دیگر بازیکن سرباز جذب نکند، تکلیف سربازهاى 
کنونى چه مى شود؟ نفراتى مانند مهدى پور، پهلوان، شربتى، 
اسماعیلى فر و... که هم اکنون سرباز تراکتورسازى هستند و 

مشخص نیست چه آینده اى در انتظارشان است.

هافبک تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان تأکید 
کرد که بازى رفت این تیم با اســتقالل در لیگ 
قهرمانان آسیا، نقش مهمى در صعود شاگردان 
قلعه نویى به مرحلــه یک چهــارم نهایى این 

رقابت ها دارد.
قاســم حدادى فر در مورد برتــرى تیمش برابر 
پرسپولیس اظهار کرد: بازى سخت و حساسى 
را بردیم. پرســپولیس هم با تیــم اصلى در این 
مســابقه به میدان آمد و حتى گل اول را هم زد، 
ولى خوشبختانه ما به بازى برگشتیم. در این بازى 
محکوم به برد بودیم و خوشحالم که دوباره به رده 
دوم برگشتیم تا سرنوشت نایب قهرمانى دست 
خودمان باشد. امیدوارم در بازى آخر هم نتیجه 
الزم را بگیریم و نایب قهرمان شویم، این در حالى 
اســت که اگر در نیم فصل اول هم خوب نتیجه 

مى گرفتیم، مى توانستیم قهرمان لیگ شویم.
وى همچنین راجع به بازى تیمش برابر استقالل 
در لیگ قهرمانان آسیا خاطر نشان کرد: برخورد 
دو تیم ایرانى در ایــن مرحله براى فوتبال ایران 

خوب نبود، چون یک 
تیم باید حذف 

شود. هم ما و 
هم استقالل 
دنبــال برد 

هستیم و اینکه 
چــه اتفاقاتى رخ 

خواهد داد قابل 
پیش بینى نیست. 

در بــازى رفت ما 
میزبان هستیم و این 

مسابقه نقش مهمى در 
صعود ذوب آهن به مرحله یک هشتم 
نهایى دارد. امیــدوارم در نهایت ما 
برنده شــویم و به مرحله بعد صعود 

کنیم.
 

استقالل در حالى قرار است روز جمعه در هفته پایانى لیگ برتر با سپاهان بازى کند که 
هنوز از شانس زیادى براى رســیدن به رتبه دوم جدول رده بندى برخوردار است و به 

همین دلیل این بازى براى آبى هاى تهرانى هرگز تشریفاتى نیست.
سپاهان که در این فصل شــرایط خوبى را تجربه نمى کند، شش بازى است که موفق 
به پیروزى برابر استقالل نشده اســت و آخرین برد این تیم مربوط به بازى رفت لیگ 
چهاردهم مى شود که آبى ها با سرمربیگرى امیرقلعه نویى از سپاهان شکست خوردند.

تیم فوتبال سپاهان مقابل استقالل خوزستان شکست خورد تا 29 امتیازى باقى 
بماند و یک هفته مانده به پایان رقابت هــاى لیگ هفدهم به رتبه چهاردهم 
سقوط کند؛ همین نتیجه براى هواداران عصبانى و ناراحت سپاهان که فصل 
سختى را تجربه کرده اند، کافى بود تا روز دوشنبه در تمرین ریکاورى تیم حضور 

داشته باشند و حسابى از خجالت بازیکنان درآیند.
در این تمرین هواداران به شدت نسبت به عملکرد بازیکنانى نظیر سعید آقایى، 
عزت پورقاز و مهرداد محمدى معترض بودند؛ جالب اینکه طى فصل همواره 

آقایى و پورقاز بازیکنانى بودند که مورد حمایت طرفداران تیم قرار داشتند.
البته جو ملتهب تمرین روز دوشنبه سپاهان تنها به شعار دادن ختم نشد و زمانى 
که بازیکنان قصد خروج از زمین تمرین را داشتند، درگیرى فیزیکى هم بین 
بازیکنان و برخى هواداران رخ داد که وساطت برخى افراد مسئول در باشگاه 
و البته سایر بازیکنان این غائله را خاتمه داد. پس از این درگیرى بازیکنان تیم 
براى مدتى در رختکن باقى ماندند تا شرایط آرام تر شود و سپس اقدام به ترك 

محل تمرین کنند. 
سپاهان این روزها اصًال شرایط خوبى ندارد و خبر خوش براى هواداران سپاهان 
این است که یک بازى تا پایان این فصل کابوس وار باقى مانده است؛ اما آنها 
باید بدانند که در به وجود آمدن شرایط فعلى تنها بازیکنان مقصر نیستند و یک 
مجموعه مسبب به وجود آمدن چنین شرایطى است و چندان منصفانه نیست 
که در این میان تنها بازیکنان که در دسترس ترین گزینه ها هستند، سیبل شوند 

و دلیل تمام ناکامى ها قلمداد شوند. 

نفت، خونه به خونه، نساجى و بادران در کورس صعود

حساس ترین هفته آخر تاریخ لیگ یک
نتایج رقم خورده در هفته ســى و سوم مسابقات لیگ 
دســته اول پیش بینى ها را کامًال به هــم ریخت و 
مازندرانــى، یک تیم تیم حاال چهار تیم شــامل دو

خوزســتانى و یک تیم تهرانى در هفته آخر شــانس 
صعود دارند.

نفت  به گــزارش «ورزش ســه»، در هفتــه پایانى
مسجدســلیمان مقابــل مــس رفســنجان و على 

بعــد از صحبت هاى ســردار خــرم فرمانده 
لشکر عاشــوراى تبریز درباره واگذارى 

تراکتورســازى حاال این موضوع 
به صورت جدى تــرى دنبال 
مى شــود. از این رو عباس 
الیاسى، سرپرست باشگاه 
نیز که به تازگى عهده دار 

این سمت شده، کارش را 
در تراکتورسازى جلو مى برد 

و در اولویت برنامه هایش فروش 
امتیاز باشــگاه را قرار داده است.با شرایط 

موجود به نظر مى رسدهمه شرایط براى واگذارى 
تراکتورسازى مهیاست.

اصلى ترین و جدى ترین گزینه اى که گفته مى شود 
مالکیت تراکتورسازى را برعهده مى گیرد، محمدرضا 
زنوزى، مالک دو باشگاه ماشین سازى و گسترش فوالد 
تبریز است که هواپیمایىآتا را نیز در اختیار دارد. زنوزى که 
خودش براى گرفتن مالکیت تراکتورسازى اعالم آمادگى 

کرده، حاال در آستانه این امر قرار گرفته است.
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وى همچنین راجع به بازى تیمش برابر استقالل 
در لیگ قهرمانان آسیا خاطر نشان کرد: برخورد 
دو تیم ایرانى در ایــن مرحله براى فوتبال ایران 
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تیم باید حذف 
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هستیم و اینکه 
چــه اتفاقاتى رخ 

خواهد داد قابل
پیش بینى نیست. 

در بــازى رفت ما 
میزبان هستیم و این 

مسابقه نقش مهمى در 
صعود ذوب آهن به مرحله یک هشتم 
نهایى دارد. امیــدوارم در نهایت ما 
برنده شــویم و به مرحله بعد صعود 

کنیم.

حدادى فر: بازى رفت 
با استقالل نقش مهمى
 در صعود ما دارد

ذوبى ها شاکى از اتفاق عجیب فوالدشهر

برانکـــو علیه شفـــر!
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حسرت 3 فصله سپاهان  

درگیرى فیزیکى در تمرین سپاهان!

توقف احتمالى سربازگیرى در تراکتور
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نفت تهران همانطور که انتظار مى رفت نتوانســت 
در لیگ برتر دوام بیــاورد و مقاومت این تیم در هفته 
بیست و نهم در هم شکسته شد و عاقبت سقوط کرد. 
سقوط نفت مثل ســقوط هر تیمى به لیگ پایین تر 
مى تواند یک اتفاق فوتبالى و عادى تلقى شود اما روند 
زندگى نفت در یک سال اخیر به گونه اى نبوده است 
که سرنوشتى بهتر از پاس همدان، صبا و راه آهن در 

انتظارش باشد. 
موضوع مهمى که اینروزها و بعد از ســقوط نفت به 
ذهن مى رســد ماجراى مالکیت نفت است. دراین 
فصل این باشــگاه ســه مالک متفاوت داشته است، 
کار با بهنام پیشرو آغاز شد و سپس جهانیان آمد و در 
نهایت تهران کاررسا به عنوان مالک باشگاه معرفى 

شد که در نهایت هنوز هم مالکیت رسمى این باشگاه
 مشــخص نیســت. با این وجود مالک حال حاضر 
باشــگاه نفت بعد از ســقوط تیمش در جلسه اى با 
بازیکنان و کادرفنى اعالم کرده است که اگر مالکیت 
را به او واگذار کنند حاضر اســت کــه برنامه هایش 
را با وجود ســقوط انجام دهد امــا موضوع مهم این 
است که درحال حاضر حرف و حدیث هاى متفاوتى 
در ایــن رابطه وجــود دارد. گویا تهران کاررســا در 
حــدود 7 میلیــارد از بدهــى هــاى مالیاتــى این 
باشــگاه را داده اســت ضمن اینکه نباید فراموش 
کرد جهانیان و بهنام پیشــرو هم براى این باشــگاه 
هزینه هایــى انجــام داده اند. باایــن وصف مالک 
نفت به بازیکنان و کادرفنى گفته اســت که با توجه 

به سقوط نفت برنامه سه ساله اى که مدنظرش بوده 
را ادامه خواهد داد.

البته شایعات مختلفى به گوش مى رسد از جمله اینکه 
با ســقوط نفت به لیگ یک حاال این تیم از شرایط 
فوتبال حرفه اى خارج شــده و مى توانــد از بودجه 
وزارت نفت اســتفاده کند و همیــن موضوع باعث 
مى شود که اصوال ماجراى مالکیت منتفى شده و خود 
وزارتخانه مالکیت را به عهده بگیرد. اما این موضوع 
هنوز در حد شــایعه اســت. واقعیت این اســت که 
ماجراى باشــگاه نفت در حال حاضــر پیچیده تر از 
چیزى اســت که تصور مى شــود. ایــن تیم بدهى 
ســنگینى دارد و هنوز تکلیف طلبکارانش مشخص 

نشده است. 

قرار بــود ســرمربى ذوب آهن  
درجلســه اى سرنوشت ساز 
بــا مســئوالن باشــگاه 
شرکت کند. مسئوالن

ذوب آهن از مدت ها 
پیش به دنبال تمدید 
قــرارداد ایــن مربى 
پرافتخار بودند. از این 
رو سعید آذرى بار دیگر 
تأکید کــرده که گزینه 
اول ذوب آهن براى سال 

آینده قلعه نویى است.
حتمًا ســرمربى و مدیران 
ذوب آهــن در جلســه دیــروز 
پیشنهادها و خواسته هایشان را 
براى ادامه همکارى در لیگ هجدهم 
مطرح کــرده اند. با توجــه به اینکه 
ذوب آهن شانس خوبى براى رسیدن 
به جمع 8 تیم برتر لیگ قهرمانان آسیا دارد، 
شاید قلعه نویى بدش نمى آید یک فصل دیگر در 
ذوب آهن بماند اما از سوى دیگر  او پیشنهادى جدى 

نیز از طرف سپاهان دارد.
پرافتخارترین مربى تاریخ لیگ برتر با کوچ دوباره به 
نصف جهان روى نیمکت ذوب آهن احیا شد تا این 
روزها در دوراهى سرنوشت ساز براى انتخاب تیم فصل 

آتى خود قرار بگیرد.

بعد از چند فصل پرحاشــیه در لیــگ برتر روى نیمکت 
تیم هایى همچون استقالل و تراکتورسازى در تابستان 
زمینه کوچ امیر قلعه نویى به اصفهان فراهم شد تا این بار 
او روى نیمکت ذوب آهن هدایت دومین تیم سرشناس 
نصف جهان را نیز به کارنامه مربیگرى اش اضافه کند. 
تصمیمى که دو نیمه متفاوت داشــت، نیمه اول توام با 
نتایج ناامیدکننده بود تا بدترین روزهاى ممکن را براى 
این مربى پرافتخار لیگ برتر رقم بزند. نیمه دوم اما توام 
بود با برگشتن ورق تا دوباره روزهاى رویایى با ذوب آهن 
به ثبت برســد و این تیم از انتهاى جدول به صدر برسد.

اتفاقى که منجر به احیا شدن امیر (به عنوان مردى کاربلد 
که رموز موفقیت در فوتبال باشگاهى ایران را به بهتر از 
هرکسى بلد است) شد تا بر تعداد مشتریان او افزوده شود.
قرارداد فعلى امیر تا چند هفته دیگر با ذوب آهن به پایان 
مى رسد و او براى تصمیم گیرى در دو راهى سرنوشت 
ساز قرار گرفته است؛ دو راهى که انتخاب هر یک از این 
راه ها ماندن در نصف جهان را براى او قطعى خواهد کرد 
چون ذوب آهن و ســپاهان دوئل جالــب توجهى براى 
همکارى با قلعه نویى در لیگ هجدهم را در دستور کار 

قرار داده اند.
ژنرال موفق قلعه آهنى لیــگ، از مدت ها قبل نامش به 
عنوان اصلى ترین گزینه سپاهان براى نشستن دوباره 
روى نیمکت رهبرى محبوب ترین تیم نصف جهان بر سر 
زبان ها افتاد، حتى در این راه پالس هاى اولیه نیز ارسال 
شد تا جایى که در مذاکرات غیرمستقیم با تیمى که دو بار 
آن را به عنوان قهرمانى لیگ رساند، اعالم کرد اولویت 

اول و دومش براى فصل آتى ماندن در ذوب آهن است؛ 
دلیل آن نیز به همان روحیات اخالقى برمى گشت که 
همواره از قلعه نویى شنیده مى شود یعنى اهمیت دادن به 

مرام و معرفت قبل از حرفه اى گرى.
پاسخ قلعه نویى به پیشنهاد جدى سپاهانى ها این گونه 
بود که چون دور از مرام و معرفت است بعد از یک فصل 
رویایى و احیاى دوباره روى نیمکــت ذوب بخواهد در 
این مقطع تیمش را تنها بگــذارد اولویت اول و دومش 
ماندن در ذوب است مگر این که سران باشگاه تمایلى به 
اجراى برنامه هاى او و برآورده کردن خواسته ها نداشته 
باشند آن وقت به پیشــنهادات دیگر فکر مى کند.او که 
خود در واکنش به شایعات پیرامون بازگشت به سپاهان 
اعالم کرده هیچ مربى نیست که دلش نخواهد هدایت 
تیم محبوب نصف جهان را در دســت نگیرد با علم به 
این موضوع که سران ســپاهان بنا دارند فصل آتى تیم 
قدرتمندى روانه مسابقات کنند تا به سال هاى کابوس 
وار اخیر پایان داده شود مســلمًا بدش نمى آید در این 
پروســه نقش پررنگى مثل مقطع نخست حضورش در 
جمع زردپوشان داشته باشــد اما نکته اى که او را مردد 
کرده همان مرام و معرفت هاى مرسوم در فوتبال ایران 
اســت که مى تواند مانع جدایــى او از ذوب آهن بعد از 

یکسال شود.
با این تفاسیر باید منتظر گذشــت زمان ماند و دید بعد 
از اردیبهشت سرنوشت ســاز که قلعه نویى با ذوبى ها 
در هفته پایانى لیگ برتر براى نایب قهرمانى و کســب 
ســهمیه آســیا مى جنگد همین طور در پلى آف لیگ 

قهرمانان در دو بازى به مصاف اســتقالل تیم سابقش
مى رود تا شــانس خود براى رسیدن به جمع هشت تیم 
برتر قاره را امتحان کند، این مربــى موفق و کاربلد چه 

تصمیمى در خصوص آینده اش اتخاذ خواهد کرد.

 سایت اسپورت 24 یونان خبر داد که احسان حاج صفى، مدافع ایرانى المپیاکوس در 2 بازى آخر این تیم در این فصل 
در ترکیب اصلى قرار گرفت چون لئوناردو کوتریس از ناحیه کتفش مصدوم شد و زیر تیغ جراحى مى رود.

حاج صفى در چند هفته گذشته در ترکیب اصلى تیمش قرار نگرفته بود. المپیاکوس قهرمانى را به آ.اك که 
مسعود شجاعى را در ترکیب خود دارد، باخت و یاران شجاعى هفته اخیر قهرمانیشان را در سوپر 

لیگ یونان مسجل کردند.

ژنرال موفق 
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جلسه سرنوشت ساز قلعه نویى و مدیران ذوب آهن 

راه ژنرال به سمت سپاهان باز تر شده است؟
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ه تیم

بــود ســرمر قرار
درجلســه اى
بــا مســئو
شرکت ک
ذوب آه
پیش به
قــرارد

رو سعی
کید کــ
 ذوبآ
آینده قلع

حتمًا ســرم
آهــ جل ذوب
پیشنهادها و خواس
براى ادامه همکارى در
تو اند. با ه مطر کــ

ذوب آهن شانس
به برتر لیگ قهر
شاید قلعه نویى بدش نمى آید یک
ذوب بماند اما از سوى دیگر  او پیش

سپاهاندارد. ز نیز
ب افتخارترین مربى تاریخ لیگ برتر
ف جهان روى نیمکت ذوب آهن
نوشتسازبراى انتخ روزها در د

د. آتى خود قرار بگ

4سایت اسپورت24 یونان خبر داد که احسانح
در ترکیب اصلى قرار گرفت چون لئونا
حاج صفى در چند هفته گذشته در
مسعود شجاعى را در ترکیب خو

لیگ یونان مسجل کردند.

راهژ

 سایت

هان رو
ر دوراهى سرنو

 قرار بگیرد.

هان دارد.
ن مربى تاریخ لی
ى نیمکت

ی ر
ش نمى آید یک
 سوى دیگر  او

تو . با
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حرف هاى کى روش درباره تیم امید، همین شروع کار مو به مو درست از آب درآمده است. در حالى که کره  جنوبى، امارات، عربستان، ازبکستان و در کل همه تیم هاى آسیا از چند سال قبل براى صعود به المپیک ژاپن برنامه 
ریزى کرده اند، مهدى تاج حرفى زده که به طور کامل نشان داد در فوتبال ایران چه خبر است. او گفت خبرنگاران عجله نکنند، براى انتخاب مربى تیم امید دیر نشده چون اگر تا االن هم مربى را انتخاب کرده بودند، به خاطر 

برگزارى بازى هاى لیگ و لیگ قهرمانان اصًال نمى توانستند اردویى برگزار کنند!
با توجه بــه حرف هاى تاج، تیم ملــى امید اصال نیازى بــه برنامه ریزى نــدارد و کال نیازى به سیســتم ندارد. کــى روش اخیرا در مصاحبــه اى گفته بود فدراســیون فوتبال ابتــدا مربى انتخاب مى کنــد و بعد تازه 
یــک سیســتم در قــد و قــواره ایــن مربــى بــه وجــود مــى آورد، در حالــى کــه کشــورهاى حرفــه اى ابتــدا سیســتم درســت مى کننــد و بعــد مربــى مى آورنــد  کــه بتوانــد در ایــن
 سیستم موفق باشد. ناگفته پیداست حرف هاى تاج به طور کامل تائید مى کند فدراسیون هیچ سیستمى ندارد. عجیب تر اینکه حتى قبل از انتخاب مربى حتى فدراسیون لیست بازیکنان را تهیه کرده است. آیا تیم امید با این 

وضعیت شانسى براى موفقیت دارد؟

حرف هاى باورنکردنى درباره تیم ملى امید
 ژاپن برنامه 
دند، به خاطر 

ـد و بعد تازه 
ـد در ایــن
م امید با این 

فصل این باشــگاه ســه مالک متفاوت داشته است، 
کار با بهنام پیشرو آغاز شد و سپس جهانیان آمد و در

نهایت تهران کاررسا به عنوان مالک باشگاه معرفى 

کرد جهانیان و به
هزینه هایــى ان
نفت به بازیکنان

بــا مشــخص شــدن زودهنــگام قهرمان و 
تیم هاى ســقوط کننده در لیگ هفدهم ساعت 
برگزارى چند بازى از هفته پایانى این مسابقات 

تغییر کرد. 
با اعالم ســازمان لیگ مســابقه پرســپولیس 
با ســپیدرود رشــت و صنعــت نفــت  آبادان 
بــا اســتقالل خوزســتان ســاعت 19:15 
آغــاز مى شــود و ســایر دیدارهــاى ایــن 
 هفته رأس ســاعت 17 آغــاز خواهند شــد.  
ایــن دو بــازى تأثیــرى در سرنوشــت بقیه
تیم ها ندارند و حساسیتى روى این تغییر وجود

 ندارد. 
ضمن اینکه جشــن قهرمانى پرسپولیســى ها 
هم در ساعات پایانى روز برگزار مى شود و این 
باعث خوشــحالى و رضایت هواداران این تیم 

خواهد شد.

بــه دلیــل پیروز ى هاى اخیــر تیــم فوتبال 
استقالل خوزســتان, مســئوالن این باشگاه 
بــراى بازیکنان شــان پــاداش در نظــر

گرفتند.
پاداشى که مسؤالن باشگاه استقالل خوزستان 
بعد از پیروزى این تیم مقابل نفت تهران در هفته 
بیست وششم لیگ برتر براى بازیکنان شان در 
نظر گرفته بودند، به آنها پرداخت شد. سقف مبلغ 
این پاداش براى بازیکنان حــدود یک میلیون 

تومان بوده است.
همچنین مســؤالن این باشــگاه خوزستانى 
براى پیــروزى ارزشــمند شــاگردان عبدا... 
ویســى مقابل ســپاهان در هفته بیست و نهم 
مسابقات نیز پاداشــى در نظر گرفته اند که قرار 
اســت در روز هاى آینده بــه بازیکنان پرداخت 

شود.
تیم فوتبال اســتقالل خوزســتان با امتیازاتى 
که موفق شــد در هفته هاى اخیر کســب کند, 
بقاى خود را در لیگ برتر قطعى کرده اســت و 
هم اکنون با 30 امتیاز در رده ســیزدهم جدول 

رده بندى قرار دارد.

 

جشن قهرمانــى
 شبانه شد !

شاگردان ویسى
 پاداش گرفتند

پیشنهاد اروپایى

 براى فرشاد احمد زاده

ه سه ساله اى که مدنظرش بوده 

ىبه گوش مى رسد از جمله اینکه 
یگیک حاال این تیم از شرایط 
شــده و مى توانــد از بودجه  رج
کند و همیــن موضوع باعث  ده
جراى مالکیتمنتفى شده و خود 
ا به عهده بگیرد. اما این موضوع 
 اســت. واقعیت این اســت که 
ت در حال حاضــر پیچیده تر از 
صور مى شــود. ایــن تیم بدهى

نوز تکلیف طلبکارانش مشخص 

س بــا پیشــنهاد جالــب توجهى 
ک تکنیکى پرســپولی

هافبــ

شــاد احمــدزاده که 
ک مواجه شــده اســت. فر

از لیــگ بلژی

در پایــان فصل قــراردادش بــا پرســپولیس به اتمــام خواهد 

 به تمدید قرارداد از سوى باشــگاه نداده 
ســید، هنوز پاســخى

ر
است.

ن بازیکن با پیشنهاد جدى از لیگ 
در این ارتباط گفته مى شــود ای

ندارد لیژ مواجه شده است و مذاکرات 
بلژیک و تیم استا

ن باشگاه در حال پیگیرى 
بین مدیربرنامه اش و ای

است. 

ظار پاسخ رسمى فیفا 
پرسپولیس هنوز در انت

در خصــوص محرومیت از پنجــره نقل و 

ت و در این بین باید دید 
انتقاالتى تابستان اس

ستاره هاى این تیم چه تصمیمى براى آینده 

خود خواهند گرفت.

سرنوشت 
مبهم و نامشخص 

نفت تهران

حاج صفى به ترکیب اصلى المپیاکوس برمى گردد
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یک متخصص تغذیه با بیان اینکه 
نارگیل یکى از میوه هاى چربى ســوز 

است، گفت: اسید چربى به نام ترى گلیسیرید 
در نارگیل موجود اســت که منجر به افزایش 30 

درصدى متابولیسم بدن مى شود.
محمد آذرفر توضیح داد: بلوبرى یکى دیگر از میوه هاى 

چربى ســوز و الغر کننده اســت که عالوه بر مبارزه با 
چربى هاى بدن، منجر به کاهش احتمال ابتال به بیمارى هاى 

قلبى و عروقى نیز مى شود.
وى گفت: بر اساس نتایج حاصل از یک تحقیق، در صورت مصرف روزانه بلوبرى، 

2 درصد از چربى بدن از بین مى رود. وى ادامه داد:علت این امر نیز باال بودن 
سطح آنتى اکسیدان در این میوه است که باعث دفع سموم بدن شده و از 

چاقى و مشکالت سالمتى پیشگیرى مى کند.
وى در پایان با بیان اینکه سیب و هلو نیز مى توانند نقش مؤثرى 
در الغرى افراد داشته باشند، گفت: این دو میوه با روشى 
متفاوت، باعث کاهش وزن مى شــوند؛ سیب و هلو 
داراى مقدار زیادى فیبر هستند و باعث سرعت 

بخشیدن به متابولیسم بدن مى شوند. 
 

صصتغذیه با بیان اینکه 
ل یکى از میوه هاى چربى ســوز 

، گفت: اسید چربىبه نام ترى گلیسیرید
رگیل موجود اســت که منجر به افزایش 30

رصدى متابولیسم بدن مى شود.
محمد آذرفر توضیح داد: بلوبرى یکى دیگر از میوه هاى 

چربى ســوز و الغر کننده اســت که عالوه بر مبارزه با 
چربى هاى بدن، منجر به کاهش احتمال ابتال به بیمارى هاى 

وقى نیز مى شود.
وى گفت: بر اساس نتایج حاصل از یک تحقیق، در صورت مصرف روزانه بلوبرى، 

2 درصد از چربى بدن از بین مى رود. وى ادامه داد:علت این امر نیز باال بودن 
سطح آنتى اکسیدان در این میوه است که باعث دفع سموم بدن شده و از 

چاقى و مشکالت سالمتى پیشگیرى مى کند.
وى در پایان با بیان اینکه سیب و هلو نیز مى توانند نقش مؤثرى 
با روشى در الغرىافراد داشته باشند، گفت: ایندو میوه
متفاوت، باعث کاهش وزن مى شــوند؛ سیب و هلو
داراى مقدار زیادى فیبر هستند و باعث سرعت 

بخشیدن به متابولیسم بدن مى شوند. 

یک متخص
نارگیل
است
در نار
در

قلبى و عرو
ا ا گفت

در بهار  از این خوراکى ها غافل نشوید
از میوه ها و سبزیجات بهارى کدامشان بیشتر
 ارزش استفاده را دارند؟ در ادامه آنها را به شما

 معرفى مى کنیم.

 
باقال

درست مانند نخود فرنگى، باقال نیز در هر 
فنجان 9 گرم فیبر دارد  و البته13 گرم پروتئین. وقتى 
هدف، کاهش وزن باشد، ترکیب پروتئین و فیبر بسیار 

کمک کننده است. فیبر و پروتئین هضم را آهسته 
مى کنند، بنابراین دیرتر احساس گرسنگى خواهید کرد.

باقال را مى توانید به صورت آب پز، همراه با انواع 
ادویه ها و همچنین با برنج میل

 کنید.

رازیانه
به لطف مقدار آب باالى موجود در 

رازیانه، یک فنجان از آن تنها 27کالرى دارد. 
برخى تحقیقات نیز ثابت کرده اند که رازیانه

 داراى خواص دیورتیک است. بنابراین اگر مقدار 
زیادى غذاى نمکى خورده اید و مى خواهید از پف 

کردگى بدن بکاهید، مى توانید مقدارى
 رازیانه به وعده هاى خود اضافه 

کنید.

توت فرنگى
دلتان هوس خوردن غذایى شیرین کرده؟ 

مى توانید میان وعده توت فرنگى میل کنید. یک 
فنجان توت فرنگى برش خورده، تنها53کالرى و سه 
گرم فیبر دارد. توت فرنگى هایى که بهار خریدارى 

مى کنید، شیرین ترین توت فرنگى هاى سال 
هستند. توت فرنگى را مى توانید با ماست 

و یا همراه غالت میل کنید.

گیاهان تازه
گیاهان برگ دار مانند جعفرى، ریحان، 

گشنیز و ترخون بدون اینکه کالرى در خود داشته 
باشند، طعم هاى فوق العاده اى دارند. به عالوه 

این گیاهان مى توانند کارى کنند تا میزان مصرف 
نمک را کاهش دهید.

نخود فرنگى
نخود فرنگى را هم باید از سبزیجات دانست و 

هم از حبوبات. هر فنجان نخود فرنگى، حاوى هشت 
گرم فیبر است. نخود فرنگى هاى تازه در بهار بسیار ساده 
پیدا مى شوند، اما مى توانید در دیگر ماه هاى سال نیز از 
انواع منجمد آن استفاده کنید.نخود فرنگى را مى توانید 

خیلى ساده به سوپ، برنج، ساالد و بسیارى غذاها 
اضافه کنید.

سیب 
زمینى هاى تازه

سیب زمینى هاى تازه سرشار از فیبر و آب 
هستند (تنها یک عدد سیب زمینى متوسط چهار گرم 
فیبر وارد بدن مى کند) بنابراین مى توانید از این غذا، 
به عنوان یکى از نیروهاى کمکى براى کاهش وزن 
استفاده کنید. در واقع تحقیقات نشان داده، سیب 

زمینى آب پز یکى از بهترین غذاهاى 
سیر کننده است.

زردآلو
زردآلو یکى دیگر از میوه هاى شیرین بهارى 

است که مى توانید از آن میل کنید. مى توانید یک 
فنجان زرد آلوى برش خورده میل کنید و تنها 74 
کالرى وارد بدن تان کرده باشید. این یک فنجان 

بیش از سه گرم فیبر نیز در خود دارد.

پیازچه
یک نصفه لیوان پیازچه، تنها 16 

کالرى دارد. سبزیجات و گیاهانى مانند 
پیازچه مى توانند به سادگى کمک کنند احساس 
سیرى کنید. احساس سیرى بدون اینکه کالرى 

زیادى مصرف کنید، یکى از بهترین راه هاى کاهش 
وزن است. پیازچه طعمى شبیه به سیر دارد و 

مى تواند در کنار غذاهاى بسیارى مورد 
استفاده قرار بگیرد.

مارچوبه
هر فنجان از این سبزى بهارى، 

حاوى سه گرم فیبر و 27 کالرى است. 
همچنین مارچوبه سرشار از آهن است و هر 

فنجان از آن مى تواند 16 درصد نیاز بدن به آهن در 
طول یک روز را تأمین کند. کمبود این ماده معدنى 
مى تواند باعث خستگى و بى حالى شود و همچنین 

کار بدن براى مقابله با میکروب ها و عوامل 
تهدید کننده ایمنى را سخت 

مى کند.

تربچه
وقتى هوس خوردن چیزى 

ُترد کردید، مى توانید از ترب هاى 
تازه فصل بهار میل کنید. تربچه مقدار 

زیادى آب در خود دارد، بنابراین 
کالرى آن فوق العاده پایین 

است.
ور رى ی ىب ر ر و ى

استفاده قرار بگیرد.
از آهن است و هر همچنین مارچوبه سرشار

6فنجان از آن مى تواند 16 درصد نیاز بدن به آهن در 
طول یک روز را تأمین کند. کمبود این ماده معدنى 
مى تواند باعث خستگى و بى حالى شود و همچنین 

کار بدن براى مقابله با میکروب ها و عوامل 
تهدید کننده ایمنى را سخت 

مىمىمىمىمىمىمىمىمىمىمىمىمىمىککندکندکندکند.

است.

تشخیص افسردگى خفیف کار 
چندان ساده اى نیست، چرا که بسیارى 

از عالیم آن مى تواند شــبیه به واکنش هاى 
احساسى عادى و معمول به نظر برسد.

در حالى که به نظر مى آید افســردگى خفیف مشکل جدى 
نیست، اما تغییر در خلق و خو مى تواند، تشدید شود و 

اغلب تشخیص صحیح آن براى درمان افسردگى در 
مراحل اولیه حائز اهمیت است.

تغییرات قابل توجه در خلق و خو و رفتار مى تواند نشــان دهنده 
افسردگى خفیف باشد و همچنین مى تواند حساسیت هاى فیزیکى را 

هم افزایش دهد.
از جمله عالیم شــایع آن مى توان به مواردى چــون تندخویى، افکار منفى، 

احساس غیرمعمول خستگى، احساس ناامیدى، احساس غمگین بودن، عدم 
تمرکز، احساس بى انگیزه بودن، تمایل به تنها بودن و داشتن بدن دردهاى بى دلیل 

اشاره کرد.
تغییرات رفتارى نیز مى تواند نشان دهنده افسردگى باشد. الگوى خواب تغییر مى کند و اشتهاى 

فرد افزایش یافته یا کم مى شود. همچنین مبتالیان به افسردگى خفیف، ممکن است به مصرف مواد 
مخدر رو آورند.

مراجعه به پزشک، اغلب روش خوبى براى شروع مقابله با افسردگى است. پزشک مى تواند ارزیابى کند که افسردگى 
عامل بروز این عالیم بوده و شدت بیمارى را نیز تشخیص دهد. همچنین چندین تست آنالین طراحى شده که قادر 

به تشخیص عالیم افسردگى هستند. یکى از آنها پرسشنامه PHQ-9 است. این تست شامل 9 پرسش است که 
پزشکان در بسیارى از کشورها براى تشخیص و نوع افسردگى، آنها را از بیمار خود مى پرسند.

اغلب افسردگى خفیف با اعمال تغییرات کوچکى در سبک زندگى قابل درمان است. این راهکارها شامل تغییر در الگوى 
خواب و رژیم غذایى یا بهبود توازن بین کار و زندگى روزمره است.

طبق اعالم سازمان جهانى بهداشت (WHO) در سال 2017 افســردگى علت اصلى بیمارى و از کار افتادگى در 
سراسر جهان بوده است. همچنین افسردگى مى تواند طیف وسیعى داشته باشد، چرا که یک عامل منحصر در بروز 

آن نقش ندارد.
زنان بیش از مردان احتمال دارد دچار افسردگى شوند. نظرات متفاوتى در این مورد مطرح شده که از آن جمله مى توان 

به بلوغ، باردارى و قاعدگى اشاره کرد.
افسردگى در گروه هاى زیر شایع تر است:

- افرادى که دچار ورشکستگى اقتصادى شده اند.
- افرادى که به بیمارى هاى جسمى و مزمن مبتال هستند.
- در کودکانى که والدین مبتال به افسردگى دارند.

- در افراد مبتال به دیگر انواع بیمارى هاى روانى همچون اضطراب 

فیف
ى خ
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بنابر تحقیقات دانشــمندان، ورزش هاى هوازى مانند پیاده روى تند مى تواند 
بهترین روش براى پیشگیرى از بیمارى آلزایمر باشد. این محققان متوجه شدند 
که ورزش هاى هوازى، عالیم اختالل تحلیل عصبى را به تأخیر انداخته و 

عملکرد مغز را بهبود مى بخشند. 
محققان براى اولین بار متوجه شــدند که ورزش هاى هوازى، با بهبود 
جریان خون در مغز، بیــش از هر نوع ورزش دیگــر، از خطر آلزایمر 
مى کاهد. یکى از محققان مى گوید: انجام دادن حرکات ورزشى، 
کاهش عملکرد شــناختى را در افرادى که در معرض ابتال به 
بیمارى آلزایمر هستند، به تعویق مى اندازد و ورزش هاى 
هوازى مانند پیاده روى هاى تند، در این زمینه بیشترین 

تأثیر مثبت را دارند.

پیاده روى تند
 روزانه، بهترین روش براى 

پیشگیرى از آلزایمر

چندان ساده اى نیست، چرا که بسیارى 
از عالیم آن مى تواند شــبیه به واکنش هاى 

احساسى عادى و معمول به نظر برسد.
در حالى که به نظر مى آید افســردگى خفیف مشکل جدى 

یییییینینینیست، اما تغییر در خلق و خو مى تواند، تشدید شود
اغلبتشخیص صحیح آن براى درمان افسر

مراحل اولیه حائز اهمیت است.
رفتار مى تغییرات قابل توجه در خلق و خو و
افسردگى خفیف باشد و همچنین مى تواند

هم افزایش دهد.
ززززززززززززازازاز جمله عالیم شــایع آن مى توان به
احساس غیرمعمول خستگى،
بو احساس بى انگیزه تمرکز،

اشارهکرد.
تغییرات رفتارى نیز مى تواند
فرد افزایش یافته یا کم مى

مخدر رو آورند.
مراجعه به پزشک، اغلب روش
عامل بروز این عالیم

به تشخیص عال
پزشکان
اغ

بنابر تحقیقات دانشــمندان، ورزش ها
بهترین روش براى پیشگیرى از بیمارى
عالیم اختال که ورزش هاى هوازى،

عملکرد مغز را بهبود مى بخشند. 
محققان براى اولین بار متوجه ش
جریان خون در مغز، بیــش از
مى کاهد. یکى از محققان
کاهش عملکرد شــنا
بیمارى آلزایمر ه
هوازى مانند پیاد
تأثیر مثبت را دارند.

پیاده روى تند
 روزانه، بهترین روش
پیشگیرى از آلزایمر

 از عالیم آلزایمر مى توان به از دســت دادن حافظه، گم شدن در مکان 
آشنا، اشکال در انجام دادن کارهاى روزمره در خانه و یا محل کار و جابه 

جا کردن اشیاء و پیدا نکردن آنها اشاره کرد.

به دلیل وجود پایانه هاى عصبى در نقاط مختلف 
بدن، ماساژ دادن براى بدن امرى مفید و حائز اهمیت 
است، اما اگر ماساژ بدن را به طور اصولى انجام دهید 
و بدانید که کدام ناحیه را باید ماســاژ دهید، براى 

سالمت بدن بهتر است.
در بدن انسان میلیاردها پایانه عصبى وجود دارد که 
تحریک آنها روى وضعیت جســمى، تأثیر مثبتى 
مى گذارد. این کار را مى توان با ماساژ دادن یا فشار 

وارد آوردن روى پایانه عصبى انجام داد.
تحریک نقاط حســاس روى کف پا، تأثیر مثبتى 
روى گردش خون، فشــارخون و میزان هورمون 
مى گذارد که براى کاهش میزان استرس و رهایى 
از بى خوابى مفید است و در رفع دردهاى بدن، دفع 
سنگ کلیه، درمان دیابت و رفع التهاب استخوان 
و مفصل مؤثر اســت، اما شــش نقطه حســاس 

عبارتند از:

■   شست پا
آیا دوست دارید الغر باشید؟ کافى است هر بار که 
هوس خوردن ماده غذایــى چاق کننده مى کنید، 

شست پاى خود را ماساژ دهید.
■   بندهاى انگشت شست پا

با ماساژ دادن انتهایى ترین قسمت شست پا مى توان 
فشار و استرس وارد شده به بدن را کاهش داد. این 
کار همچنین باعث سالمت غده تیروئید نیز مى شود. 
اگر فرد به صورت مداوم در معرض اســترس قرار 
گیرد، عملکرد غده تیروئید نیز دچار مشکل مى شود.

■   قسمت وسط کف پا
در این قسمت پایانه عصبى متعددى وجود دارد؛ با 
ماساژ دادن این قسمت مى توان استرس را از بین 
برد و به بهتر شدن تنفس کمک کرد. ماساژ دادن 
این قسمت، تأثیر مثبتى روى دیافراگم مى گذارد. 
دیافراگم نوعى عضله گنبدى شکل است که هنگام 
نفس کشیدن به ریه کمک مى کند تا روند پر و خالى 

شدن آن بهتر انجام شود.
■   قسمت مرکزى شست پا

ماساژ دادن این قسمت از پا، تأثیر مثبتى روى غده 
هیپوفیز مى گذارد. این ساختار در مغز، عملکرد 
غدد دیگر بدن را کنترل مى کند. راه ساده براى 
تنظیم میزان هورمون در بدن، فشار دادن یا ماساژ 

دادن قسمت وسط شست است.
■   قسمت کنار پاشنه پا

متخصصان مى گویند ماساژ دادن این قسمت 
از پا، در دفع ســمومى که در بدن تراکم پیدا 
کرده، مؤثر است. با ماساژ دادن این قسمت، 
سیستم دفع بدن فعال تر مى شود. این 
حرکت را به طور منظــم انجام دهید، 
میوه و سبزى فراوان نیز مصرف کنید 

تا از بدن سم زدایى شود.
■   لبه داخلى کف پا

آیا همیشه احساس خســتگى و بى حالى 
مى کنید؟ شاید الزم است که غدد آدرنال را 
تحریک کنید. براى اینکه بدن انرژى بگیرد، 
قسمت لبه هاى داخلى کف پا را ماساژ دهید، 
زیرا اعصاب موجود در این قســمت به غدد 

آدرنال ارتباط دارد. 

ماساژِ کدام قسمت هاى بدن مفید است؟ میوه هایى که الغر مى کنند
میوه هایى که الغر مى کنند
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«مرد میوه فروش به شــدت مضطــرب بود و مدام صورتــش را با آب 
مى شســت و من فکر نمى کردم که رو درروى قاتل دخترم ایستاده ام» 
این را پدر «ندا» دختر شش ساله اى که مورد تجاوز قرار گرفت و به قتل 

رسید بر زبان مى آورد.
معضل کودك آزارى در همه کشــور هاى دنیا و به اشکال مختلف بروز 
مى کند و متأسفانه هر روزه بر آمار وقوع این جرم افزوده مى شود و کودکان 
طعمه هاى بى دفاع بیماران این معضل شــوم مى شوند. در کشور ما نیز 
تاکنون ســتایش، کیمیا، آتنا، اهورا و... قربانى شده اند و اخیراً هم «ندا» 

کودك مشهدى قربانى این معضل و آسیب اجتماعى شد!
گفتگوى خبرنگار «باشگاه خبرنگاران جوان» با خانواده ندا دختر شش 
ساله اى که در هفتم فروردین ماه سال جارى در مشهد توسط مردى 41 
ساله مورد تجاوز قرار گرفت و به قتل رسید را در این گزارش دنبال کنید.

 قاتل از همسایه هاى نزدیک ما بود
ظاهر زندگى ساده و فقیرانه خانواده «ندا» موضوعى بود که پس از ورود 
به خانه آنها نظرمان را به خود جلب کرد. دختران و پسران قد و نیم قدى 
که خواهر ها و برادر هاى کوچک و بزرگ ندا بودند و در کنار مادرى جوان 
و پدرى زحمتکش که شغل او چاه کنى بود، حضور داشتند، از خانواده اى 

پر جمعیت حکایت داشت. 
«داود» پدر ندا ماجراى جانسوز قتل دخترش در روز وقوع حادثه را براى 
ما اینگونه روایت کرد: «ندا فرزند سوم ما بود و چیزى نمانده بود تا با پایان 
شش سالگى قدم در هفت سالگى بگذارد و راهى مدرسه شود. عصر آن 
روز وقتى به خانه رفتم، خسته بودم، بنابراین از ندا خواستم تا به نانوایى 
برود و پس از خریــد نان به خانه برگردد. نمى دانســتم که دیگر دخترم 
هیچگاه به خانه بر نخواهد گشت. ندا طبق معمول با در دست داشتن پول 
و زنبیلى که همیشــه براى خرید نان با خود مى برد از خانه بیرون رفت و 
پس از دو ساعت وقتى که دیدم خبرى از دخترم نیست به همراه مادرش 
به دنبال او رفتیم. تمام کوچه و خیابان هاى اطراف خانه را گشــتیم هیچ 
خبرى از ندا نبود. به هنگام برگشت به خانه، قاتل دخترم که منزل آنها در 
نزدیکى خانه ما قرار داشت و سر کوچه ایستاده بود را در حالت هراسان و 
مضطرب دیدیم و سراغ ندا را از او گرفتیم. قاتل در حالى که سعى داشت 
خود را خونسرد نشان بدهد استرس شدیدى داشت و مدام صورت خود را 

با آب معدنى که در دست داشت، شستشو مى داد و گفت که از ندا خبرى 
ندارد و منتظر رسیدن آژانس است تا به مهمانى برود.»

پدر ندا افزود: «حتى فکرش را هم نمى کردیم که همسایه اى که منزلش 
با خانه ما کمتر از ســه خانه فاصله دارد، قاتل دخترمان باشــد. پس از 
دستگیرى قاتل و اعتراف او مشــخص شد آن شبى که ما همه کوچه ها 
و خیابان هاى شــهر را در به در دنبال ندا مى گشــتیم و او به ما گفت که 
مى خواهد به مهمانى برود، در انتظار فرصتى مناسب بوده است تا پیکر 
بى جان دخترم ندا را به چند کوچه باالتر در محله ببرد و رها کند.» وى در 
ادامه گفت: «قاتل از همسایگان نزدیک ما و شغل او میوه فروشى بود که 
گاهى به همراه ندا براى خرید به حیاط خانه آنها مى رفتیم و ندا هم از آنجا 
او را مى شناخت. روز وقوع حادثه قاتل از اعتماد دخترم که دیده بود ما با او 
گاهى هم صحبت مى شویم و سالم و علیک داریم و از او خرید مى کنیم، 
سوءاستفاده کرده و دخترم را به بهانه غذا دادن براى خواهر و برادر هاى 
کوچکش به خانه خود کشانده و پس از تجاوز به وى، او را به طرز فجیعى 
به قتل رسانده بود. وقتى ما براى شناسایى جنازه رفتیم، آثار کبودى بر بدن 
دخترم به جا مانده بود و قاتل دخترم را با دستمال کاغذى هایى که براى 
نرسیدن صدایش به بیرون از خانه، در گلویش چپانده بود خفه کرده بود.»

داود گفت: «بر روى گلو و صورت دخترم جاى دست هاى قاتل بى رحمش 
باقى مانده بود و همینطور چند تا از دندان هاى ندا بر اثر مشــت هایى که 
براى خفه کردنش بر دهان او کوبیده بود، شکســته شده بود. همه مردم 
محله جمع شــده بودند و از پلیس کیفر و قصاص هر چه زودتر قاتل را 
درخواست مى کردند.» پدر ندا افزود: «شاید چند ساعتى از تجاوز به ندا 
و به قتل رسیدن توسط مرد همســایه نگذشته بود که پیکر دخترم دقیقًا 
چهار کوچه باالتر از کوچه اى که خانه فعلى ما در آن قرار دارد، پیدا شد و 
در مدت زمانى کمتر از دو روز هم قاتل به دام پلیس افتاد. فکرش را هم 
نمى کردیم به این سرعت قاتل را شناسایى و دستگیر کنند. امیدواریم که 
هر چه زودتر تکلیف قاتل بى رحم دخترم مشخص و اعدام شود تا درس 

عبرتى براى سایر افراد شبیه او باشد.»

رفتن ندا خانه خرابمان کرده است
«ریزه» مادر جوان نداست و اینگونه ماجرا را براى ما روایت مى کند: «از 
روزى که ندا به قتل رسید و دیگر پایش به خانه نرسید، خانه بر سر ما خراب 

شــده و غم و غصه همه لحظه ها و روز هاى ما را در برگرفته است. جاى 
خالى ندا بدجور در خانه خودنمایى مى کند و همه ما دلتنگ او هســتیم. 
اهالى محل پس از به قتل رسیدن ندا، براى تسلیت به خانه ما آمدند و با 
ابراز همدردى ما را همراهى کردند. اتفاقاً همسر قاتل هم در میان مردمى 
که براى عرض تســلیت آمده بودند حضور داشت و البته نمى دانم که از 
جنایت همسرش تا آن زمان اطالع داشت یا خیر. ندا با وجود کم سن و 
سالى اش عصاى دستمان بود. با جثه ریزى که داشت، دختر بسیار زرنگى 
بود و در نگهدارى شش خواهر و برادرش و همینطور در انجام کار هاى 
خانه به من کمک مى کرد.» وى افزود: «وقتى که باالى سر جنازه دخترم 
ندا رفتم، دخترم «مینا» که چهار ساله است به همراه من بود و پیکر ندا 
را در آن شرایط دید و از طرفى در مراسم خاکسپارى خواهرش نیز حاضر 
بود. ندا را که در قبر مى گذاشتند، مینا با دست هاى کوچکش خاك ها را 
کنار مى زد و از ما مى خواست که خواهرش را از زیر خاك بیرون بیاوریم. 
این روز ها خواهر و برادر هاى ندا خیلى بى قرار او هستند و مدام سراغ او را 
از ما مى گیرند. نمى دانم چه جوابى به کودکانم بدهم. با خودم مى گویم 

کاش هیچگاه ندا را آن روز براى خرید نان به بیرون نفرستاده بودیم.»

 قاتل «ندا»، سابقه کودك آزارى داشته؟
یکى از اهالى محله «قلعه ســاختمان» در گفتگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان گفت: «زمزمه هایى در بین اهالى محل پیچیده اســت که گویى 
قاتل پیش از قتل ندا، به کودکان دیگرى نیز تعرض کرده اســت و آنها 
از ترس والدین و همچنین از ترس قاتل گالیه اى ابراز نکرده اند.» وى 
در ادامه افزود: «از اینکه قاتل، پیش از این سابقه کودك آزارى دیگرى 
داشته است یا خیر، اگر عبور کنیم، باید بگویم که شهرك شهید رجایى یا 
همان قلعه ساختمان سابق، محله اى مملو از انواع آسیب هاى اجتماعى 
از اعتیاد گرفته تا قتل و کودك آزارى و سایر جرائم است و مسئوالن باید 
براى جلوگیرى از وقوع جرائم تالشى مضاعف به کار بگیرند. عالوه بر 
معضالت فوق اهالى محل نیز به لحاظ مالى در فقر و وضعیت بســیار 
نامناسبى قرار دارند. بسیارى از کودکان ساکن در قلعه ساختمان با وجود 
گذر از هفت سالگى همچنان مثل پدر ها و مادرهایشان بى سواد هستند 
و با وجود کم سن و ســالى پا به پاى پدر و مادر خود براى زندگى تالش

 مى کنند.»

گفتگو با پدر دختر 6 ساله اى که پس از تجاوز به قتل رسید 

فکرش را نمى کردم همسایه ام قاتل «ندا» باشد 

مأموران گمرك از نمد دمکنى قابلمه شیره 
تریاك کشف و ضبط کردند.

مأموران گمرك اســتان البــرز موفق به 
کشــف مقادیرى مواد مخدر از نوع شیره 
تریاك شدند که در نمد دمکنى در قابلمه 

آغشته شده بود.
براســاس این گزارش، این بسته پستى 
1300 گرم بوده که خالــص مواد مخدر 
ممزوج شــده در آن600 گرم از نوع شیره 
تریاك تشخیص داده شده است. مأموران 
گمرك امانات پستى البرز با رصد نامحسوس اطالعات محموله ها، مدیریت ریسک و حصول اطمینان از 
جاسازى مواد مخدر در بسته هاى پســتى اقدام به بررسى آن کردند که مشخص شد منسوج محتواى این 

بسته پستى که دمکنى قابلمه بود آغشته به مواد مخدر است.

مرد جوان که ســال ها پیش برادرش در 
یک درگیرى خیابانى کشــته شده بود در 
ســناریوى مرموزى در صبــح روز بارانى 
در استان البرز از ســوى افراد ناشناس به 

قتل رسید.
این حادثه ســاعت 6 صبح روز یک شنبه 
در حالــى رخ داد که مرد جوانــى به نام 
«قاسم» 45 ســاله از خانه اش در شهرك 
ولیعصر(عج) کرج خارج شــد اما از سوى 
افراد ناشناس به قتل رسید. به گفته رئیس 
مرکز اطالع رسانى پلیس البرز هنوز هیچ اطالعاتى درباره عامالن قتل وجود ندارد و تحقیقات جنایى توسط 

کارآگاهان اداره آگاهى دراین باره ادامه دارد.
این گزارش حاکى است چند سال قبل نیز برادر قاسم در جریان یک درگیرى به قتل رسیده بود و فرضیه قتل 

به علت انتقامجویى، از سوى پلیس در حال بررسى است.

 رئیس کالنتــرى 170 کهریزك تهران از 
دستگیرى دو متهمى خبر داد که با غصب 
عنوان مأمــور پلیس، اقدام بــه زورگیرى 
از کارگاه هــاى فــرآورده هاى ســوختى 

مى کردند.
ســرگرد ابراهیم شــریفى مقدم با اعالم 
دســتگیرى مأموران قالبى در کهریزك 
گفــت: کارآگاهان موفق به شناســایى دو 
متهمى شدند، که با تجهیزات کامل پلیسى 
و در پوشــش مأمور اقــدام به اخــاذى از 
کارگاه هاى فرآورده هاى ســوختى مى کردند. وى افزود: این افراد با در دست داشتن احکام قضائى جعلى به 
بهانه قاچاق بودن کاال از کارگاه هاى فرآورده هاى سوختى اخاذى مى کردند. رئیس کالنترى 170 کهریزك، 
گفت: این افراد گمان مى کردند، ردى از خود باقى نگذاشته اند، اما در برابر هوشیارى مأموران نیروى انتظامى 
چاره اى جز تسلیم و اقرار به جرم نداشتند. سرگرد شــریفى مقدم از مردم خواست، با دیدن موارد مشکوك که 

درخواست هاى غیر متعارف دارند، موضوع را از طریق تلفن 110 با پلیس در میان بگذارند.

دمکنى قابلمه با نمدى از جنس تریاك!

کشته شدن مرد جوان در بارا ن

پلیس هاى قالبى در دام پلیس افتادند   

پسر جوان به دلیل اختالف شخصى با دایى اش دست 
به تفنگ شد و دایى جوانش را هدف گلوله مرگبار قرار

 داد.
فرمانده انتظامى خوزســتان در خصوص جزئیات این 
پرونده گفت: در پى اعالم مرکز فوریت هاى پلیســى 
110 در تاریخ اول اردیبهشــت ماه ســال جارى مبنى 
بر خودکشى با تفنگ شــکارى در یکى از روستاهاى 
شهرستان ماهشهر، بالفاصله نیروهاى پلیس به محل 

اعزام شدند.
ســردار حیدر عباس زاده اظهار کرد: کارآگاهان پلیس 
پس از بررســى صحنه جرم و آثار به جــاى مانده پى 
بردند که موضوع خودکشى نبوده و قتل رخ داده است 
که در این راستا ضمن اعالم تدابیر عملیاتى و تشکیل 
تیم هاى مجرب از کارآگاهان پلیس، دســتورات ویژه 
نیز ابالغ شــد. وى تصریــح کــرد: کارآگاهان پلیس 
آگاهى با انجــام تحقیقات اطالعاتــى در کمتر از 24 

ســاعت قاتل را که خواهرزاده مقتول است شناسایى 
کردند.

این مقام ارشد انتظامى ادامه داد: مأموران با هماهنگى 
مرجع قضائى در عملیات ضربتى موفق به دســتگیرى 
عامل این جنایت خانوادگى شدند. سردار عباس زاده با 
اشاره به اینکه یک تفنگ شکارى استفاده شده در قتل 
کشف و ضبط شده است، اذعان کرد: قاتل انگیزه خود از 

قتل را اختالفات شخصى عنوان کرد.

فرمانده انتظامى استان خراســان رضوى از دستگیرى 
زوجى کالهبردار با هفت و نیم میلیارد ریال کالهبردارى 
در پوشش صندوق خانگى در شهرستان نیشابور خبر داد.
ســردار قادر کریمى گفت: در پى چند فقره شکایت به 
پلیس آگاهى شهرستان نیشابور مبنى بر کالهبردارى 
موضوع در دســتور کار پلیس آگاهى قــرار گرفت. وى 
افزود: در بررســى اظهارات مالباختــگان این پرونده 
مشخص شد، فردى شــیاد که اهل یکى از استان هاى 

غربى کشور است با کمک و همدستى همسرش که اهل 
شهرستان نیشابور است پس از اعتمادسازى با تشکیل 
چهار صندوق قرض الحسنه براى همسایگان و تعدادى 
از بستگان اقدام به عضوگیرى و دریافت مبالغ متفاوتى 
با عنوان پس انداز براى انجام قرعه کشى و پرداخت وام 

داشته است.
در ادامه تحقیقات میدانى کارآگاهان دایره مبارزه با جعل 
و کالهبردارى پلیس آگاهى شهرستان نیشابور مشخص 

شــد این زوج کالهبردار پس از دریافت مبالغ از اعضا  با 
طرح این ادعا که شــما هنوز برنده نشده اید و همچنین 
برخى ادعاهاى واهى دیگر، با وجوه به دست آمده اقدام 

به خرید ملک کرده اند.
فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى تصریح کرد: تیم 
رسیدگى کننده پرونده پس از یکسرى تحقیقات میدانى 
گسترده و استفاده از شــیوه هاى نوین علمى مخفیگاه 
متهمان را شناسایى و در یک اقدام غافلگیرانه و ضربتى 

آنان را کردند.
متهمان در مواجهــه با مالباختگان و ادله و مســتندات 
پلیس به کالهبردارى از 76 نفر بــه مبلغ هفت میلیارد 
و 500 میلیــون ریال اعتراف کردند. ســردار کریمى با 
اشــاره به ادامه تحقیقات از متهمان براى کشف دیگر 
جرائم احتمالى خاطر نشــان کرد: شــاید بتوان تطمیع 
قربانیان پس از اعتمادسازى در کنار ضعف آگاهى آنان 
را از متداول ترین روش کالهبرداران براى رســیدن به 
مقصودشــان دانســت، لذا از مردم تقاضا داریم با عمل 
به هشدارهاى پلیس فرصت ارتکاب جرم را از مجرمان 
سلب و آنان را در رسیدن به اهداف مجرمانه شان ناکام 

گذارند.

قتل دایى با شلیک گلوله شکارى 

کالهبردارى از 76 نفر در پوشش صندوق خانگى 

جوانى که دوشنبه شب با حمله اى جنون آمیز در تورنتو 
مقابل صرافى ارز تهران عابران پیــاده را با خودرو زیر 
گرفته و ده نفر را کشته اســت از پلیس مى خواست با 

شلیک گلوله او را بکشد.
پلیس کانادا اعالم کرد عامل این حمله، یک جوان 25 
ساله به نام «الک میناسیان» بوده است. طبق آخرین 
گزارش ها، این حادثه دســتکم ده کشته و 15 زخمى 
بر جا گذاشته اســت. پلیس کانادا مى گوید میناسیان 
عمداً عابران پیاده را زیر گرفته اما نشانى از انگیزه هاى 

تروریستى در او مشاهده نمى شود.
بر اساس تصاویر و فیلم هاى منتشرشده، حادثه حمله با 
خودرو به عابران پیاده در تورنتو درست در مقابل یک 
صرافى ایرانى با نام «ارز تهران» رخ داده است. با این 
حال، هویت هیچیک از قربانیان تا این لحظه «ایرانى» 

اعالم نشده است.

قتل 10 نفر مقابل « صرافى تهران» در تورنتو 

انهدام باند سارقان 
قطعات خودرو 

مرگ خاموش پدر و پسر
 در زیرزمین خانه 

رئیس پلیس آگاهى استان سیستان و بلوچستان از انهدام 
باند سارقان قطعات خودرو با بیش از 40 فقره سرقت در 

شهرستان زاهدان خبر داد.
سرهنگ ابراهیم مالشاهى با اعالم این خبر، گفت: در 
پى چندین فقره سرقت قطعات خودرو در شهر زاهدان، 
بررسى موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهى اســتان قرار گرفت. وى افزود: کارآگاهان 
در تعاقب پایش هاى اطالعاتى و گشــتزنى هدفمند در 
نقاط جرم خیز موفق به شناسایى باند هشت نفره سارقان 
قطعات خودرو شدند و آنها را در یک عملیات ضربتى و 
غافلگیرانه با هماهنگى مقام قضائى در مخفیگاهشان 
دســتگیر کردند. این مقام انتظامى بیان کرد: متهمان 
در تحقیقات اولیه پلیســى به 40 فقره سرقت محتویات 
قطعات خودرو اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده 

مقدماتى تحویل مراجع قضائى شدند.  

2 مرد 94 و 67 ساله یک شــنبه شب بر اثر گازگرفتگى 
در یک منزل مسکونى قدیمى دچار خفگى شدند و جان 

خود را از دست دادند.
گازگرفتگى در یک منزل قدیمى به وسعت 180 مترمربع 
در خیابان ولیعصر (عج) تهران، منجر به مرگ یک پدر و 
پسر شد. این پدر و پسر که 94 و 67 سال سن داشتند به 
هنگام حضور آتش نشانان در کف حمام زیرزمین افتاده 
و جان باخته بودند. اطالعات اولیــه حاکى از آن بود که 
پیرمرد فوت شــده در خانه، به تنهایى ســکونت داشته 
و هر شــب یکى از پســرهایش نزد وى مى رفته و آنجا 
مى خوابیدند که حدود ســاعت 20 یک شنبه شب یکى 
دیگر از پسرها پس از ورود به خانه پدرش، با جسد بى جان 
پدر و برادرش مواجه شده بود. بررسى هاى اولیه نشان داد 
به مرور زمان لوله دودکش یا جداره دودکش آبگرمکن 
این خانه ریزش کرده و باعث مسدود شدن لوله شده به 
طورى که آالینده ها قادر به خارج شــدن نبودند و باعث 

گازگرفتگى و فوت هر دو مرد شده است.
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رســوا مى کند و عیــب او را نزد عیب جویان آشــکار مى ســازد و تو 
مى دانــى آنچه از دســت رفت بــاز نمى گــردد. کبر و خودپســندى 
چیزى است که قلب هاى متکبران را همانندکرده تا قرن ها به تضاد 

و خونریزى گذرانند و سینه هایشان از کینه، تنگى گرفته است.
موال على (ع)

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت 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.

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/02/05

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/02/15
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/02/16

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: 8- 36680030- 031

 (داخلى 335)

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

عملیات اجراى شبکه فاضالب در فرعى هاى خیابان جانبازان و 26- 1- 97
حکیم صبا شهرضا (با ارزیابى کیفى)

تملک دارایى هاى سرمایه اى (اسناد خزانه اسالمى- 
9/287/587/617465/000/000اوراق مشارکت یا سایر منابع)

تملک دارایى هاى سرمایه اى (اسناد خزانه اسالمى- ایستگاه پمپاژ آب شماره 2 دهاقان (با ارزیابى کیفى)27- 1- 97
9/700/632/902486/000/000اوراق مشارکت یا سایر منابع)

تملک دارایى هاى سرمایه اى (اسناد خزانه اسالمى- ایستگاه پمپاژ آب شماره 3 دهاقان (با ارزیابى کیفى)28- 1- 97
8/144/094/893408/000/000اوراق مشارکت یا سایر منابع)

آگهى مناقصه

مهدى غالمى- شهردار گلدشتمهدى غالمى- شهردار گلدشت

نوبت دوم

شهردارى گلدشت به موجب اعتبارات عمرانى بودجه مصوب سال 97 در 
نظر دارد نسبت به خرید آسفالت 019 و 012 و تحویل در محل جهت خیابان ها 
و معابر سطح شــهر با اعتبار بالغ بر 4/500/000/000 ریال اقدام نماید. لذا 
پیمانکاران و شرکت هاى واجد شــرایط مى توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر و اخذ فرم پیشنهاد قیمت تا تاریخ 97/02/16 به شهردارى مراجعه و 
پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/02/17 

به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.  
تلفن تماس: 7- 03142232006

 آگهى مزایده

منوچهر روانان - سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهرمنوچهر روانان - سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

نوبت سوم

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شــهر در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره 
سازمان و نظریه کارشناسى شماره 124/26901/01 مورخ 1396/11/14 نسبت به اجاره محل و سیستم 
باس واش و کارواش از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا متقاضیان تــا پایان وقت  ادارى روز 
سه شنبه مورخ 1397/02/11 فرصت دارند به امور مالى این ســازمان واقع در شاهین شهر، بلوار 
جمهورى اسالمى، مجموعه ادارى انقالب سازمان مدیریت حمل و نقل مراجعه و نسبت به دریافت فرم 
مربوط به شرکت در مزایده اقدام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45224970-031 این 

سازمان تماس حاصل و یا به سایت WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR مراجعه نمایند. 
در ضمن سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده برنده 

مزایده مى باشد. 

آگهى مناقصه

اشکان دره شورى- شهردار ونکاشکان دره شورى- شهردار ونک

شهردارى ونک در نظر دارد به استناد موافقتنامه شــرح عملیات طرح هاى تملک دارایى 
سرمایه اى به شــماره 335 ص 1502004 با عنوان بهبود عبور و مرور، عملیات جدول کارى، 
دیوارسازى سنگى، بلوك فرش، میدان (فلکه) به مبلغ 2/500/000/000 ریال را از طریق مناقصه 
به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران واجدالشرایط جهت شرکت در 
مناقصه دعوت به عمل مى آید از تاریخ نشر این آگهى به مدت ده روز کارى جهت اخذ اسناد و 
مدارك و شرایط شرکت در مناقصه به امور مالى شهردارى ونک مراجعه و جهت ثبت نام اقدام 
نمایید. ضمناً شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. هزینه آگهى به 

عهده برنده مناقصه مى  باشد. سایر اسناد مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

آگهى مزایده نوبت اول

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمهاداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

واگذارى به اجاره یک  باب آپارتمان خدماتى از موقوفه مسجد المهدى (عج) واقع در شاهین شهر خیابان فردوسى 
بین فرعى 4 و 5 شرقى به مدت یک سال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 11/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان 
وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/02/17 جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایید. 

م الف: 184

آگهى تجدید مزایده

على اکبر محمودى- شهردار دیزیچهعلى اکبر محمودى- شهردار دیزیچه

نوبت دوم

شهردارى دیزیچه براساس مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالى 
شهردارى ها در نظر دارد موارد ذیل را براساس قیمت کارشناسى رسمى دادگسترى به افراد واجد 
شــرایط و از طریق تجدید مزایده واگذار و انعقاد قرارداد نماید. لذا شرکت کنندگان مى توانند از 
تاریخ انتشار این آگهى تا روز شــنبه مورخه 97/02/15 به امور قراردادهاى شهردارى مراجعه و 
اسناد شرکت در تجدید مزایده را دریافت و همچنین قیمت پیشــنهادى خود را تا روز یکشنبه 
مورخ 97/02/16 به دبیرخانه محرمانه (حراســت) شــهردارى تحویل نمایند. الزم به ذکر است 

شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.
1. واگذارى به صورت اجاره پارکینگ منطقه کارگاهى با مساحت حدود 30/000 مترمربع

2. واگذارى زمین در حدود 20 مترمربع به صورت اجاره جهت کیوســک اغذیه فروشى در پارك 
کوهستانى

3. واگذارى زمین در حدود 20 مترمربع به صورت اجاره جهت کیوسک اغذیه فروشى در پارکینگ 
پارك سالمت

4. فروش 12 دستگاه ماشین آالت و وسائط نقلیه شهردارى براساس لیست اعالمى به شرح ذیل: 

وضعیت بیمهوضعیت خودرومدلپالكنوع خودروردیف
 (تا تاریخ)

نداردسالم3791384 ع 17اتوبوس1
داردسالم4331384 ع 17اتوبوس2
داردسالم3851384 ع 17اتوبوس3
داردسالم4341384 ع 17اتوبوس4
داردسالم6911385 ع 39اتوبوس5
داردسالم8691369 ج 35وانت مزدا6
داردسالم1191375 ج 19وانت پیکان7
داردسالم1211382 ج 19پیکان سوارى8
داردسالم5891388 ع 47فتون پرس زباله9
داردسالم8231388 ع 32مینى بوس هیوندا10
داردسالم8241388 ع 32مینى بوس هیوندا11

wwwwww..nesfejahannesfejahan..netnet

با  نصف جهان، جهانى شویدبا  نصف جهان، جهانى شوید

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه
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ضرورت ثبت 
برنامه هاى اوقات فراغت

معاون سیاسـى اجتماعى فرماندارى اصفهان گفت: 
کلیه دستگاه هاى اجرایى اسـتان اصفهان باید از هم 
اکنـون برنامه هاى اوقـات فراغت خـود را در پورتال 

اوقات فراغت ثبت کنند.
فریبـرز امیرى اظهـار کـرد: مهمترین هـدف ما باید 
تأمین شادى و نشـاط زندگى مردم باشد تا آنان حال 

خوبى داشته باشند.
وى بـا بیـان اینکـه ادارات و نهادهـا باید نسـبت به 
هدایت پرسنل خود و خانواده هاى شان به پایگاه هاى 
سـالمت بـراى ثبـت و تکمیـل پرونـده الکترونیک 
خود اقدام کنند، افزود: ستاد سـاماندهى امور جوانان 
شهرسـتان اصفهان به دبیرى رئیـس اداره ورزش و 
جوانان شهرسـتان اسـت و نهادهاى مختلف باید در 
قالب تفاهمنامه در خصوص نشاط و معنویت جوانان 

فعالیت و اقدام کنند.
امیرى با بیان اینکه محل هاى برگزارى کالس هاى 
اوقات فراغت باید ایمن و مجهز باشـند، اذعان کرد: 
از برگزارى کالس در هر مکانى بایـد جداً خوددارى 

شود.

 
برداشت1600 ُتن باقال 

از مزارع آران
مدیـر جهـاد کشـاورزى شهرسـتان آران و بیـدگل 
از برداشـت بیش از هـزار و 600 تـن باقـال از مزارع 

کشاورزى شهرستان آران و بیدگل خبر داد.
حسین فتاحى افزود: برداشت باقال از اواسط فروردین 
ماه از 80 هکتار از مزارع آران و بیدگل، آغاز و به طور 

متوسط از هر هکتار، 20 تن باقال برداشت شد.
وى گفت: 80 درصد محصول باقـالى تولیدى آران 
و بیدگل به بیشتر اسـتان هاى کشور از جمله تهران، 
البرز، قم، مرکزى، صادر و 20 درصد باقیمانده نیز در 

خود شهرستان مصرف مى شود.  

پیانیست برجسته 
به اصفهان مى آید

کنسرت سامان احتشامى در اصفهان برگزار مى شود.
این کنسرت، 13 اردیبهشت ماه ساعت 20و30دقیقه 
در سـالن نگیـن نقش جهـان سپاهان شـهر برگـزار 

خواهد شد.
سامان احتشامى، یکى از بهترین پیانیست هاى ایرانى 
است و این سـاز را تدریس مى کند. او فارغ التحصیل 
کارشناسى موسیقى از دانشگاه هنر و معمارى است. 
احتشامى از دوران کودکى نزد استادانى چون زنده یاد 
جواد معروفى، محمد سـریر و اسـماعیل امین مؤید، 
سـاز پیانو را فراگرفت و در 11 سـالگى، دیپلم افتخار 
جشنواره موسـیقى کانون پرورش فکرى کودکان و 

نوجوانان را دریافت کرد.

نمایشگاه گوهرسنگ هاى 
قیمتى در کاشان

نخستین نمایشگاه سـنگ و گوهرسنگ هاى قیمتى 
در دانشگاه کاشان گشایش یافت.

در این نمایشـگاه، سـنگ هاي قیمتی و نیمه قیمتی 
و ساخت و تراش سنگ در سـالن دانشکده علوم این 

دانشگاه به تماشا گذاشته شده است.
این نمایشگاه تا 14اردیبهشت دایر است.

فعال شدن 10 هزار سیمکارت 
همراه اول در تیران 

مدیر مخابرات شهرستان تیران و کرون گفت: بیش 
از ده هزار سـیمکارت همـراه اول در تیـران و کرون 

فعال شده است.
ناصر سـلطانى اظهار کـرد: سـیمکارت هاى فروخته 
شده در سـال گذشته شـامل سـیمکارت همراه اول 
دائمى، اعتبارى، دانشـجویى و ... است که مشترکان 
همراه اول از آنها اسـتفاده مى کنند. وى تصریح کرد: 
همچنین در سال گذشته بیش از 3000 سیمکارت به 
علت قدیمى بودن سیمکارت و امکانات پایین تر و خط 

دهى ضعیف و ... تعویض شده است. 

خبر

معاون حمایت و ســالمت کمیته امداد امام خمینى(ره) 
استان اصفهان گفت: بیش از چهار هزار خانوار نیازمند در 
نوبت دریافت خدمات کمیته امداد اصفهان قرار دارند که 
در اردیبهشت امســال، 500 خانوار از آنها تحت حمایت 

قرار خواهند گرفت.
جالل یزدانى با اشاره به اینکه خانوارهاى بسیارى هنوز 
پشــت نوبت حمایت کمیته امداد هستند، اظهار کرد: با 
وجود اینکه هرســال تعداد قابل توجهى از خانوارهاى 
مددجوى این نهاد، با دریافت تســهیالت اشــتغال و 
خودکفایى، توانمند شده و از چرخه حمایت این نهاد خارج 
مى شوند، اما همواره تعدادى خانوار نیازمند پشت نوبت 

دریافت خدمات قرار دارند.
وى افزود: تمام تالش کمیته امداد، پیشى گرفتن از فقر 
و کنترل عواقب ناشــى از محرومیت هاى اقتصادى در 

جامعه تحت حمایت این نهاد است.
معاون حمایت و سالمت کمیته امداد اصفهان با تأکید بر 
اینکه توان و منابع کمیته امداد به تنهایى قادر به پوشش 
همه مشکالت نیازمندان نیســت، بیان کرد: عالوه بر 
ضرورت گسترش مشــارکت مردم نیکوکار اصفهان در 
امر یارى رســانى به محرومان و نیازمندان، الزم است 
همه دستگاه هاى اجرایى و فرهنگى در حیطه مسئولیت 

اجتماعى خود این نهاد را یارى کنند.

معاون نهضت ســوادآموزى اداره کل آموزش پرورش 
اســتان اصفهان گفت: اســتان اصفهان 110 هزار نفر 
بى سواد دارد که براى پوشش آن بین پنج تا هشت سال 

وقت الزم است.
امید قائمى اظهار کرد: نهضت ســوادآموزى در اســناد 
باالدستى متعهد شده که ســاالنه 450 هزار سوادآموز 

را جذب کند.
وى افزود: سال گذشته ســقف تعهدى جذب سوادآموز 
براى استان اصفهان، دو هزار و 800 نفر بوده که دو هزار و 
480 نفر جذب شدند و امسال سقف جذب استان اصفهان 

دوبرابر شده است.

معاون نهضت سوادآموزى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: براســاس آمارهایى که از اولیاى 
بى سواد و سرشمارى نفوس و مسکن سال 95 ارائه شده، 

استان اصفهان 110 هزار نفر بى سواد دارد.
وى با بیان اینکه دانش آموز و مدرســه ابزار خوبى براى 
جذب سوادآموز است، خاطرنشان کرد: مناطق ناحیه6، 
ناحیه 3، فالورجان، ناحیه 5 و جرقویه ســفلى بر اساس 
ارزیابى ها بهترین نتیجه را در جذب سوادآموز در استان 

اصفهان داشتند.
امید قائمى در پایان اذعان کرد: شهرســتان خوانسار در 

سال جارى 20 سوادآموز را جذب کرده است.

استان اصفهان 
داراى 110 هزار بى سواد است

4000 خانوار نیازمند
در انتظار دریافت خدمات 

مدیران براى رفع موانع و بهبود فضاى کسب و کار استان 
کوشا باشند.

محسن مهرعلیزاده، اســتاندار اصفهان با بیان اینکه از 
مدیران توقع دارم در فعالیتشان براى رفع موانع و بهبود 
فضاى کسب وکار استان کوشا باشند، افزود: اگر به هر 
دلیلى در این امر همت نکنند، باید پســت مدیریتى خود 

را تحویل دهند.
وى با اشاره به اینکه استان درشــاخص هاى استاندارد 
فضاى کسب وکار کشور از جایگاه خوبى برخوردار نیست، 
گفت: مدیران باید براى ارتقــاى این امر، همت کرده و 

موانع را برطرف کنند.
وى افــزود: در ارزیابــى ها، اگــر به هردلیلى شــاهد 
کــم کارى باشــیم، تغییــرات مدیریتــى صــورت 

مى گیرد.
■■■

وى در بخش دیگرى از ســخنانش هم گفت: با جدیت 
بحث نظارت بر برداشــت هاى غیرقانونى آب را دنبال 
مى کنیم و با تالش هاى شبانه روزى، دنبال حل مسائل 

آب هستیم.
مهرعلیزاده با بیان اینکه امســال سخت ترین شرایط را 
در حوزه آب و خشکسالى داریم، گفت: دراستان اصفهان 
نســبت به ســال هاى قبل، 60درصد کاهش بارندگى 

داشته ایم.
وى افزود: تمرکز مدیریت اســتان بر مسائل آب است 
و با تالش هاى مســتمر، 2/5 برابراعتبار برابر ساخت 
تونل و سدکوهرنگ ســوم بودجه تخصیص داده شده

است.
استاندار اصفهان گفت: با استفاده از ظرفیت هاى موجود 

دراستان، برنامه ریزى مى شود تا با ساخت تصفیه خانه 
50میلیون مترمکعبى، استفاده بهینه اى از پساب و آب 

خاکسترى داشته باشیم.
مهرعلیزاده اولویت هاى اصلى استان را در شرایط فعلى، 

تأمین آب آشــامیدنى، حفظ باغ ها و صنعت و استفاده 
بهینه از پساب برشمرد.

وى همچنیــن با بیــان اینکه اصفهــان ظرفیت هاى
 باالیــى در بخش هاى مختلــف دارد، افــزود: اینکه 

اســتان در معیارهــاى کشــورى فضــاى کســب 
و کار جایــگاه باالیى نــدارد، جاى تأســف دارد و باید 
موانــع توســعه اشــتغال و کســب وکار برداشــته 

شود.

هشدار جدى استاندار به مدیران ارشد استان:

مسئوالن!   اگر همت ندارید، بروید

مدیرکل دفتر مدیریت به هم پیوســته منابع آب حوضه 
آبریز فالت مرکزى گفت: آب سد زاینده رود به حدى کم 
است که با رعایت صرفه جویى 20 درصدى، مى توان آب 

شرب را تأمین کرد.
مهرزاد احســانى با تأکیــد بر اینکه کاهــش حدود60 
درصدى بارندگى ها در حوضــه آبریز زاینده رود، موجب 
افت شــدید آب ورودى به ســد زاینده رود در سال آبى 
جارى شده است، اظهار کرد: براساس آمار ایستگاه هاى 
هیدرومترى رودخانه زاینــده رود، این میزان کاهش در 

70سال گذشته بى سابقه بوده است.

وى افزود: میــزان بارش هاى حوضه آبریــز زاینده رود 
تا پایان فروردین ماه امســال کمترین رکورد ثبت شده 
ایستگاه هاى هواشناسى در بیش از نیم قرن گذشته بوده 
اســت و این تنزل بارش ها در حوضه آبریز زاینده رود، 
موجب کاهش شدید ذخیره آب در سد زاینده رود شده و 
در حال حاضر، در حدود 90 درصد ظرفیت سد زاینده رود 

خالى است.
مدیرکل دفتر مدیریت به هم پیوســته منابع آب حوضه 
آبریز فالت مرکــزى گفت: این میــزان کاهش حجم 
ذخیره آب در سد زاینده رود از زمان احداث این سازه در 
سال 1349 تاکنون تجربه نشــده بود و براى نخستین 
بار در تاریخ بهره بردارى ســد زاینده رود این اتفاق پدید 

آمده است.
وى خاطرنشــان کرد: ذخیره آب موجود در مخزن سد 
زاینده رود به عالوه میزان آب ورودى به آن طى ماه هاى 
آتى، صرفًا تکافوى نیازهاى آب شرب، آن هم با رعایت 
صرفه جویى 20 درصدى را خواهد کرد؛ بنابراین چالش 
بزرگ براى مدیریت منابــع آب حوضه آبریز زاینده رود، 
فقدان آب کافى براى تأمین نیازهاى آب کشــاورزى 

است.

مدیر مرکز بهداشت شــماره 2 اصفهان گفت: نظارت 
روزانه بازرســان بهداشــتى از مراکز عرضه غذا و جمع 
آورى مواد غذایى، آرایشى و بهداشتى از سطح پیاده روها 

انجام مى شود.
منصوره ابوفاضلى اظهار کــرد: در صورت عدم رعایت 
موازین مد نظر و سرپیچى و تکرار مجدد تخلف، ضمن 
جمع آورى اقالم، برخــورد قانونى نیــز انجام خواهد

شد.
وى بیان کرد: همچنیــن از صنوف آبمیوه، بســتنى و 
میوه فروشــى ها تعهد با زمان 20 روزه گرفته مى شود 
تا تمام دســتگاه ها و مواد غذایى خود را، به داخل مغازه 

منتقل کنند.

1500 کیلو مواد غذایى در اصفهان توقیف 
شد

مدیر مرکز بهداشــت شــماره 2 اصفهان اعالم کرد: 
در روز اول هفته ســالمت، هــزار و 500 کیلوگرم مواد 
غذایى در طرح تشــدید واحد بهداشــت محیط توقیف
 شــد. وى ادامه داد: در دومین روز از هفته ســالمت و 
برگزارى طرح تشــدید جمع آورى مواد غذایى از سطح 
پیاده روها، مقدار هــزار و 500 کیلوگــرم مواد غذایى 

حساس در خارج از مغازه ها را توقیف کردیم.
ابوفاضلى ادامه داد: در این طرح، کارشناسان به تیم هاى 
دو نفره، تقسیم بندى و با همراهى بازرسان شهردارى، در 
مسیرهاى خیابان چهارباغ باال و پایین، خیابان هاى شیخ 
صدوق شــمالى و جنوبى، حکیم نظامى، بلوار کشاورز 
و نظر بازرســى کردند که در مجموع 148 بازرســى از 
مراکزى که اقدام به نگهدارى مواد غذایى خارج از محل 

کسب خود کرده بودند، انجام شد.
وى ادامه داد: همچنین بــه 54 مرکز اخطاریه دادند که 
در اســرع وقت مواد غذایى خود را به داخل منتقل کنند 
و از 82 مرکز نیز تعهد کتبى دریافت شد که ظرف مدت 
20روز نسبت به جمع آورى دستگاه ها و همه مواد غذایى 

خود از جلو مغازه اقدام کنند.

مدیر مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان خبر داد؛ 20 درصد صرفه جویى، آب شرب را تأمین مى کند

تشدید نظارت بر مواد غذایى و بهداشتى 
ارزش صــادرات محصــوالت 
کشاورزى استان اصفهان  در سال 
96 بالغ بر 134 میلیون دالر اعالم 

شد.
مدیرتوســعه بازرگانى سازمان 
جهادکشــاورزى استان اصفهان 
در خصوص صادرات محصوالت 
کشــاورزى اســتان گفــت: در 
 114 مجمــوع  در   96 ســال 
هزار ُتن محصوالت کشــاورزى 
اســتان اصفهــان صادر شــده

 است.
فرهــاد حاجــى مــرادى افزود: 
صادرات اســتان به ارزش 134 
میلیــون دالر اســت کــه عمده 
صادرات استان شــامل 24 هزار 
تن تولیدات دام زنده و محصوالت 
دامى، 61 هزار تن تولیدات گیاهى 
و نباتى، 97 تن صنایع غذایى، 3/5 
تن صنایع شیمیایى اسانس گل و 
عرقیات و هفت تن چربى و روغن 

حیوانى است. 
گفتنى اســت؛ این محصوالت به 
کشــورهاى عراق، افغانســتان، 
پاکســتان، امــارات، کویــت، 
ترکیــه و قطــر صــادر شــده

 است.

محصوالت 
کشاورزى اصفهان در 

عراق و افغانستان 

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان از دستگیرى دو 
سارق موتورســیکلت در عملیات ضربتى مأموران این 

فرماندهى خبر داد.
حسن یاردوســتى اظهار کرد: مأموران گشت انتظامى 
شــهر اصفهــان، حین گشــتزنى بــه یک دســتگاه 

موتورسیکلت فاقد پالك مشکوك شده و دستور ایست 
صادر کردند.

وى افزود: راکب موتورسیکلت به دستور ایست مأموران 
توجهى نکرد و متوارى شد که گشت انتظامى وارد عمل 
شد و در عملیاتى ضربتى، موتورسیکلت را متوقف کردند.

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان بیــان کرد: در 
استعالم به عمل آمده، مشخص شد این موتورسیکلت 
مسروقه است و فرد دستگیر شده به سرقت موتورسیکلت 
از شهر اصفهان با همدستى یک ســارق دیگر اعتراف 

کرد.
وى در پایان با اشاره به دســتگیرى همدست سارق و 
تحویل هر دو متهم به مراجع قضائى خاطرنشــان کرد: 
حضور گشت هاى هدفمند انتظامى در سطح شهرستان 
اصفهان، نشــان دهنده حضور 100 درصدى پلیس در 

راستاى تأمین امنیت و برخورد با مجرمان است. 

دستگیرى سارقان موتورسیکلت در اصفهان
جمعى از اهالى محله مون اردستان و روستاى تلک آباد 
به حفر یک حلقه چاه عمیق از سوى اداره آب و فاضالب 
این شهرستان با برگزارى تجمعى، اعتراض و در جریان 

آن این چاه نیمه کاره را پر کردند.
تجمع کنندگان با حضور در محل یک حلقه چاه در حال 
حفر از ســوى اداره آب و فاضالب واقع در جنوب غرب 
اردستان (در کنار دانشگاه آزاد) این امر را موجب لطمه 

وارد شدن به قنات دو طبقه مون عنوان کردند.

تجمع کنندگان مدعى شــدند که حفر این چاه، منجر 
به لطمه وارد آمدن به آب قنات دو طبقه مون مى شــود 
که آب کشــاورزى اهالى مون و بخشى از آب روستاى 
تلک آباد در دهســتان گرمســیر اردســتان را تأمین 

مى کند.
این چاه در حال حفر 13 مترى که به گفته پیمانکار قرار 
بود تا عمق 170 متر حفارى شود، از سوى معترضان با 

خاك و سنگ پر شده است. 

نمایشــگاه تخصصى حمل و نقل پاك با حضور شــهردار اصفهان و مدیران شــهرى در محل نمایشگاه دائمى پل 
شهرستان دایر است.

در این نمایشگاه، دوچرخه، دوچرخه هاى برقى، اسکوتر، موتورهاى برقى تا ماشین هاى هیبریدى و ماشین هاى پاك 
به صورت تخصصى وجود دارد. 

از حدود 13 عرضه کننده موتورسیکلت و کارخانه موتور برقى که در کشور فعالیت دارند، ده کارخانه در این نمایشگاه 
حضور فعال دارند. سایر برندها و شرکت هاى مهم و کارخانجات تأثیرگذار نیز در این نمایشگاه حاضر هستند.

«نمایشگاه تخصصى حمل و نقل پاك» در دو نوبت صبح از ســاعت 9 تا 12 و بعدازظهر از ساعت 16 تا 22 در محل 
نمایشگاه هاى بین المللى برپاست. 

معترضان اردستانى چاه آبفا را با خاك پر کردند

برپایى نمایشگاه تخصصى حمل  و نقل پاك

رئیس مجمــع کارآفرینان ایران گفت: شــرایط 
فعلى باعث شده است که بســیارى از واحدهاى 
بــزرگ صنعتــى بخــش خصوصى در کشــور، 
تنها با 35 تــا 50 درصد از ظرفیت خــود فعالیت 

کنند.
محمدرضا دیانى در جریان بازدید رئیس و اعضاى 
کمیسیون هاى مجلس شــوراى اسالمى از گروه 
صنعتى «انتخاب» افزود: بیشــتر مجموعه هاى 
بزرگ تولیدى بخش خصوصى در کشــور، بدهى 
و معوقه بانکى ندارند، با این حال باز هم مورد بى 

اعتنایى قرار مى گیرند. 
وى بــا اشــاره بــه نوســانات ارزى در کشــور 
اظهارکرد: یکســان بــودن ارز بخــش صنعت و 
بخش بازرگانى، به ضــرر تولیدکنندگان داخلى و 
کارآفرینان مجموعه هاى بزرگ کشور تمام شده

است. 
مدیرعامــل گــروه صنعتــى انتخاب با اشــاره 
به اینکــه در کشــورهاى صنعتى ماننــد ایتالیا، 
کارگروه هاى تخصصى بــراى صیانت از صنایع 
بزرگ بخش خصوصى وجود دارد، گفت: چنین ساز 
و کارى در کشــور ما وجود ندارد و به همین دلیل، 
مشــکالت براى چنین مجموعه هایى دو چندان

است. 
وى همچنین با اشــاره به پیچیدگى بســیارى از 
قوانین در کشــور تصریح کرد: بســیارى از ساز و 
کارهاى غلط و ناکارآمد، طى ســالیان متمادى، 
صنایع را با مشــکل روبه رو کرده است و سرمایه 
گذاران بخش خصوصــى، روز به روز با معضالت 

بیشترى روبه رو مى شوند.  

تولیدکنندگان 
با نصف ظرفیت خود 

کار مى کنند
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معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 70 
درصد از وسایل پزشکى مانند باند و چسب زخم در اصفهان 

تولید مى شود.
ابوالفضل اصالنى اظهار داشت: در حال حاضر 880 کارخانه و 
کارگاه تولید مواد غذایى فعال در سطح استان اصفهان داریم.

وى بیان داشت: همچنین 43 کارخانه و کارگاه تولید لوازم 
آرایشى فعال در سطح اســتان اصفهان داریم و 70 درصد از 
وسایل پزشکى مانند باند و چســب زخم در اصفهان تولید 
مى شود. معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
اعالم کرد: ارزش تولیدات شــرکت هاى داروسازى استان 
بیش از 970 میلیارد تومان است و با این سهم تولید، اصفهان 

10 درصد کل ارزش تولیدات دارویى کشور را شامل مى شود.
وى افزود: استان اصفهان با داشتن 12 کارخانه داروسازى، 

سومین استان بزرگ تولیدکننده دارو در کشور است.
اصالنى با اشاره به اینکه در حال حاضر 250 شرکت دارویى 
در کشور فعال اســت، اعالم کرد: از این تعداد، 120 شرکت 
داروســازى گیاهى و 130 شرکت داروسازى صنعتى است.
وى ادامه داد: همکارى شرکت هاى پخش با شرکت هاى 
داروسازى و تولیدکننده لوازم بهداشتى براى مبارزه با قاچاق و 
تولید مواد بى کیفیت موثر است.معاون غذا و داروى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان گفت: بیش از 220 شرکت پخش در 

استان اصفهان فعالیت مى کند.

سرپرســت پلیس امنیت عمومى استان اصفهان گفت: 
در راستاى ارتقاى امنیت اجتماعى و ساماندهى صنوف 
بدون پروانه کسب و در جریان بازرسى از اماکن عمومى، 

73 واحد صنفى متخلف در اصفهان پلمب شد.
سرهنگ محمد حســین اســماعیلى اظهار داشت: در 
راســتاى ارتقاى امنیت اجتماعى و ساماندهى صنوف 
بدون پروانه کســب، طرح نظارت و کنترل بر اصناف 
توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومى این پلیس 

طى 10 روز در شهر اصفهان اجرا شد.
وى افزود: در همین راســتا، مامــوران پلیس از  هزار و 
16 واحد صنفــى بازدید به عمل آوردند کــه در پایان، 

73 واحد صنفــى متخلف بــه علت نداشــتن پروانه 
کســب و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه پلمب 

شدند.
 سرپرست پلیس امنیت عمومى استان اصفهان از صدور 
اخطاریه پلمب براى 137 واحد صنفى متخلف دیگر در 
این طرح خبر داد و گفت: این گونه برنامه ها و اقدامات 
کنترلى و نظارتى پلیس، تا پایان سال تداوم داشته و از 
عموم شــهروندان نیز مى خواهیم، در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف، موضــوع را از طریق تمــاس با مرکز 
فوریت هاى پلیســى 110 به ماموران ما اطالع دهند تا 

اقدامات قانونى با متخلفان صورت گیرد.

تولید70 درصد وسایل 
پزشکى در اصفهان 

پلمب73 واحد صنفى متخلف 
در اصفهان

پاکسازى پارك ملى و پناهگاه 
حیات وحش کاله قاضى

طبیعـت دوسـتان اصفهانـى پـارك ملـى و پناهگاه 
حیـات وحـش کاله قاضـى اصفهـان را پاکسـازى

 کردند.
پارك ملـى و پناهـگاه حیـات وحـش کاله قاضى با 
مساحتى حدود 50 هزار هکتار در منطقه جنوب شرقى 
اصفهان واقـع شـده و از بى بدیل تریـن پناه گاه هاى 

حیات وحش است.
 ارتفاعـات و دشـت هـاى ایـن منطقـه یکـى از 
بهتریـن زیسـتگاه هاى وحوش محسـوب مى شـود 
و کل، بـز کوهـى نـر، آهو یـا غـزال ایرانـى، پلنگ، 
خرگـوش وحشـى، گـرگ، کفتـار، شـغال، تشـى، 
روباه، کاراکال، گربه شـنى از گونه هـاى این منطقه 

است.

افزایش75درصدى صادرات 
بخش تعاون درکاشان 

مدیـر اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعى شهرسـتان 
کاشان از افزایش 75 درصدى صادرات بخش تعاون 
این شهرستان در سـال 1396 نسبت به مدت مشابه 

در سال پیش از آن خبر داد.
حسـن رمضانى گفت: بخش تعاون این شهرسـتان 
دو میلیون و 294 هـزار دالر عرقیات گیاهـى و آلیاژ 
سـرب سـال گذشـته به کشـورهاى خارجـى صادر

 کرد.

خبر

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
962813ج/4 له آقاى عبدالهادى مقدم و علیه آقاى کامران خسروى و الهام خسروى مبنى بر مطالبه مبلغ 
1/136/751/027 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 1397/3/2 
ساعت 11/5 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 20/093 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکى با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است 
ملکى خانم پریسا خســروى که در اجراى تبصره ماده 34 ق اجراى احکام مدنى 4/5 دانگ مالکیت قدر از 
پالك ثبتى 2071 فرعى از 4789 اصلى بخش 5 اصفهان را جهت وصول مطالبات محکوم علیها معرفى 
نموده است و اکنون در تصرف استیجارى آقاى ابوذر جبروز از تاریخ 96/4/1 لغایت 97/4/1 با وجه الرهانه 
90/000/000 ریال و ماهیانه مبلغ 2/000/000 ریال مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شــده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به 
صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى 
آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: در 
خصوص ارزیابى یک باب واحد تجارى واقع در خیابان هزار جریب، کوى شهیدان امینى (کوى برق) بعد از 
کانون بازنشستگان برق منطقه اى اصفهان، اینجانب کارشناس منتخب پس از مطالعه پرونده از محل مورد 
نظر بازدید، بررسى، معاینات و اندازه گیرى هاى الزم انجام و گزارش مربوط به شرح ذیل تقدیم مى گردد: 
محل مورد نظر به آدرس فوق الذکر عبارت است از یک باب واحد تجارى به مساحت بیست و نه متر مربع 
و ده دسى متر مربع و متعلق به خانم پریسا خسروى که شــماال به دیوار اشتراکى یا تجارى، شرقا دیوارى 
است به پالکو غربا درب و دیوارى است به خیابان (به دلیل شکل مثلثى ملک فاقد حد جنوبى) که در حال 
حاضر به سه مغازه که به عنوان مغازه چینى و بطورفروشى، لباس فروشى و مغازه آب لیمو و آبغوره  فروشى 
تقسیم شده است. نماى بیرونى، بدنه داخلى و کف واحد ســرامیک، سقف گچ و رنگ و داراى سه انشعاب 
برق تک فاز و یک کنتور آب و فاقد انشعاب گاز مى باشــد، هر سه بخش داراى اتوماتیک مى باشد. مالک 
تقاضاى ارزیابى 4/5 (چهار و نیم) دانگ از کل ششــدانگ محل مورد نظر به مشخصات استاد: 1- سند به 
شماره ملک 4789/16، شماره ثبت 178981، دفتر 959، صفحه 485 به میزان 1/5 دانگ 2- سند به شماره 
ملک 4789/16، شــماره ثبت 178979،  دفتر 959، صفحه 482 به میزان 1/5 دانگ 3- سند به شماره 
4789/16، شماره ثبت 169922، دفتر 918، صفحه 266 به میزان 1/5 دانگ را داشته. نظریه کارشناسى: 
با توجه به بررسى هاى صورت گرفته، موقعیت محل، شکل هندسى ملک، قدمت ساختمان و لحاظ نمودن 
جمیع عوامل موثر در موضوع کارشناسى، ارزش 4/5 (چهار و نیم) دانگ از 6(شش) دانگ ملک موصوف 
با احتساب کلیه حقوق تجارى متصوره برابر 3/055/000/000 ریال معادل سیصد و پنج میلیون و پانصد 
هزار تومان ارزیابى و اعالم مى گردد. که در نتیجه ارزش 20/093 حبه آن به مبلغ 1/136/751/027 ریال 

ارزیابى مى گردد. م الف: 207 اجراى احکام حقوقى دادگسترى اصفهان /1/499 
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960336 شماره دادنامه: 9609976796201805- 96/8/29 مرجع رسیدگى: شعبه 32 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد (سهامى عام) به نمایندگى علیرضا زمانى نشانى: 
اصفهان پل آذر ابتداى خ توحید پالك 3 وکیل: حامد منتظرین نشانى: اصفهان خ نشاط روبروى بانک ملى 
ساختمان مهر ط 1- و 300 خوانده: 1- على ولى پور 2- سید مجید رضوى نشانى: هر دو مجهول المکان 
خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى بانک مهر اقتصاد (سهامى 
عام) به نمایندگى علیرضا زمانى با وکالت آقاى حامد منتظرین به طرفیت 1- على ولى پور 2- سید مجید 
رضوى به خواســته مطالبه مبلغ R 135/976/945 ریال وجه قســمتى از وجه یک فقره چک به شماره 
ى 814547- 96/1/14 به عهده ى بانک حکمت ایرانیان به انضمام مطلق خســارت قانونى، با توجه به 
محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات و  ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که خوانده گان على 
رغم ابالغ قانونى نشر آگهى در جلسه حضور ندارند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى 
در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر مى رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر 
محکومیت خوانده گان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ R 135/976/945 ریال بابت اصل خواســته 
و R 1/969/720 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله ى وکیل طبق تعرفه ى قانونى و خسارت تأخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (814547- 96/1/14) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 
20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 846 شعبه 32 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /2/164
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106796900086 شماره پرونده: 9609986796900585 شماره بایگانى شعبه: 
960585 ابالغ دادخواست و ضمائم به یاسر صالحى زفره فرزند مرتضى قلى- خواهان کمیل  هاشم زاده 
دادخواســتى به طرفیت خوانده یاسر صالحى به خواســته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609986796900585 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى 
مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/09 ساعت 17:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع 
شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 2115 شــعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/165
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106793700273 شماره پرونده: 9709986793700083 شماره بایگانى شعبه: 
970083 ابالغ دادخواســت و ضمائم به تیمور ویسکرمى- خواهان آقاى حســن قضاوى دادخواستى به 
طرفیت خوانده آقاى تیمور ویسکرمى به خواســته مطالبه طلب مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709986793700083 شعبه 7 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى 
مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/20 ســاعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 

یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى دردادگاه حاضر گردد. ا صفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع 
شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف. م الف: 2111 شعبه 7 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/166
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106793800252 شماره پرونده: 9609986793801474 شماره بایگانى شعبه: 
961477 ابالغ دادخواست و ضمائم به امیرحســین اکبرى فرزند رمضان- خواهان آقاى حسین اظهرى 
ورزنه دادخواستى به طرفیت خوانده امیرحسین اکبرى به خواسته مطالبه اجور معوقه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986793801474 شــعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
(مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/04 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در داد گاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 2072 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/167
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106805200245 شماره پرونده: 9609986805201320 شماره بایگانى شعبه: 
961320 ابالغ دادخواســت و ضمائم به مهر بى بى ریگى- خواهان ســعید نجار بــا وکالت على جزینى 
دادخواستى به طرفیت خوانده مهر بى بى ریگى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به  شماره 
پرونده کالسه 9609986805201320 شعبه 52 شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) ثبت 
و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/19 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و 
میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 2074 شعبه 52 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/168
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460350800007 شماره پرونده: 9609980350801211 شماره بایگانى شعبه: 
961379 خواهان حس ــین حیدرى جویى با وکالت حسین محمدیان دادخواســتى به طرفیت خواندگان 
رسول حاج هادیان و میترا شــیخ بهایى و حمیدرضا عبداللهى رنانى به خواسته الزام به فک پالك خودرو 
تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان که جهت رسیدگى به شعبه هشتم دادگاه عمومى (حقوقى) 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان بر اتوبان شهید خرازى بین اتشگاه ومیرزا طاهر مجتمع شهید مطهرى 
و به کالسه پرونده 961379 ثبت گردیده و وقت رسیدگى آن 97/03/19 و ساعت 10:00 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 2085 

شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان /2/169
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106795000071 شماره پرونده: 9609986795000921 شماره بایگانى شعبه: 
960923 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: محمود فردوسى تاریخ حضور: 1397/03/20 یکشنبه ساعت: 
15:30 محل  حضور: اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب 
ساختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى غالمرضا طفالن اب به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 2087 شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /2/170
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106793300161   شماره پرونده: 9709986793300050 شماره بایگانى شعبه: 
970051 ابالغ دادخواست و ضمائم به جواد محمودى فرزند اصغر- خواهان معصومه غفارى دادخواستى 
به طرفیت خوانده جواد محمودى به خواســته مطالبه نفقه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986793300050 شعبه 3 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/16 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه 
نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57. م الف: 2116 شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /2/171
اجراییه

شماره ابالغنامه: 9710106794800097 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: مرتضى شمشیرى نشانى: 
مجهول المکان شماره اجرائیه: 9710426794800017 شماره پرونده: 9609986794800083 شماره 
بایگانى شــعبه: 960083 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096794800013 و 
شماره دادنامه مربوطه 9609976794801006 محکوم علیه مرتضى شمشیرى نشانى: مجهول المکان 
محکوم اســت به به پرداخت مبلغ 50000000 به عنوان اصل خواســته و پرداخت 2210000 به عنوان 
خسار ت دادرسى به پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ 1395/12/17 لغایت زمان وصول و ایصال 
ان طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان حســین نوروزى مهیارى فرزند ماشاا... نشانى: استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان جى کوچه ى شهید کشاورز پ 151 صادر و اعالم 
میگردد و همچنین نیم عشــر دولت که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول خواهد شد. محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 

تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب 
هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو 
یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 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: 2088 شعبه 18 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /2/172
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426805200034 شــماره پرونــده: 9609986805201043 شــماره بایگانى 
شــعبه: 961043 بموجب درخواســت اجراى حکــم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9609976805201831 محکوم علیه 1- سید قاسم بزرگى نشانى: مجهول المکان 2- سیده مریم بزرگى 
نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت تضامنى 70/000/000 میلیون بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/985/000 هزار ریال بابت هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله وکیل 1- حسین محمدیان فرزند یداله 
نشانى: اصفهان خیابان شــیخ صدوق شمالى ســاختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه سوم واحد 18 کاخ 
موسسه حقوقى نویدبخشان عدالت 2- نفیسه عرب زاده فرزند هادى نشانى: اصفهان- اصفهان- اصفهان 
انتهاى مشتاق سوم خیابان روشن دشت کوى شقایق مجتمع شقایق ط 4 واحد 9 طبق تعرفه ى قانونى و 
هزینه نشر آگهى طبق تعرفه ى قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 1396/5/21 لغایت اجراى حکم و 
نیم عشر اجرایى. مشخصات محکوم له: بانک قرض الحسنه رسالت سهامى عام به مدیریت عاملى و حق 
امضا آقاى محمدحسین حسین زاده نشــانى: اصفهان خ چهارباغ خواجو جنب خ منوچهرى نبش بن بست 
حکیم نظامى (24) ساختمان قرض الحسنه طبقه ســوم . محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود 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: 2076 شعبه 52 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/173

اجراییه
شــماره اجرائیه: 9710426805200035 شــماره پرونــده: 9609986805201042 شــماره بایگانى 
شــعبه: 961042 بموجب درخواســت اجراى حکــم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9609976805202103 محکوم علیه 1- فاطمه نورانى مطاق 2- ســید مجتبى موسوى معروف آبادى 
3- سید مصطفى موسوى معروف آبادى محکوم اســت به پرداخت تضامنى مبلغ 40/000/000 میلیون 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/750/000 هزار ریال بابت هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله وکیل 
1- حسین محمدیان فرزند یداله نشــانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى ســاختمان بانک تجارت 
(ارغوان) طبقه سوم واحد 18 کاخ موسسه حقوقى نویدبخشــان عدالت 2- نفیسه عرب زاده فرزند هادى 
نشانى: اصفهان- اصفهان- اصفهان انتهاى مشتاق سوم خیابان روشن دشت کوى شقایق مجتمع شقایق 
ط 4 واحد 9 طبق تعرفه ى قانونى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه ى قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
1396/5/21 لغایت اجراى حکم و نیم عشر اجرایى. مشــخصات محکوم له: بانک قرض الحسنه رسالت 
سهامى عام به مدیریت عاملى و حق امضا آقاى محمدحسین حسین زاده نشانى: اصفهان خ چهارباغ خواجو 
جنب خ منوچهرى نبش بن بست حکیم نظامى (24) ســاخت مان قرض الحسنه (طبقه سوم). محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب 
هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو 
یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 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: 2078 شعبه 52 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/174

اجراییه
شماره اجرائیه: 9710426794300016 شــماره پرونده: 9609986794300501 شماره بایگانى شعبه: 
960502 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096794300017 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976794301192 محکوم علیه محمدعلى نظرى نشانى: مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 34/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/455/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک (94/07/20) تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له علیرضا جهانى پور 
فرزند حیدرعلى نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان س جاد- خیابان شهید 
کیانى- بن بست گلزار- پالك 24 صادر بانضمام نیم عشر دولتى. 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 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 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 درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامــل 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 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: 2083 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /2/175
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426794300015 شــماره پرونــده: 9609986794300500 شــماره بایگانى 
شعبه: 960501 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096794300018 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976794301191 محکوم علیه عبالوهاب شــیخى محکوم است به پرداخت مبلغ 
120/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 2/530/000 ریال بابت هزینه دادرسى طبق تعرفه و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 96/2/30 تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له علیرضا 
جهانى پور فرزند حیدرعلى نشانى: اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان س جاد- 
خیابان شهید کیانى- بن بست گلزار- پالك 24 و نیم عشر دولتى. 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 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 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 درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامــل 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 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: 2084 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /2/176
فقدان سند مالکیت

شــماره 1397/08/484944 – تاریخ 1397/02/02 – آقاى محمود یزدانى زازرانى فرزند محمدعلى به 
استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى گردیده است مدعى است که سند 
مالکیت  ششدانگ یکبابخانه پالك ثبتى 12/326 واقع در زازران  بخش 9 ثبت اصفهان  به سریال 977790  
که در صفحه 134 دفتر جلد 235 امالك ذیل ثبت 25135  بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده و سپس مفقود شده است بنابراین چون نامبرده درخواست سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سندمالکیت ، المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد .  م/الف 

0078  اکبرپورمقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /2/197 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگى نظر به اینکه خانم نگین عابدى فرزند ناصر دادخواستى به طرفیت 
1- آقاى علیرضا زرى 2- حمیدرضا توکل حســین آبادى فرزند مصطفى به خواسته مطالبه تقدیم که به 
شعبه سوم شــوراى حل اختالف فالورجان ارجاع و به کالســه 1332/96 ثبت و براى مورخ 97/03/27 
ساعت 9:00 وقت رسیدگى تعیین گردیده است و خوانده مجهول المکان معرفى نموده است. لذا به تقاضاى 
خواهان و دستور ریاست شورا و به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
درج و آگهى مى شــود و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه  به دبیرخانه شــوراى حل اختالف شعبه 
سوم حقوقى فالورجان و اعالم نشــانى و آدرس دقیق و دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم براى 
وقت مقرر در شعبه جهت رسیدگى حاضر شــوند در غیر این صورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب و 
شورا غیابًا رســیدگى و تصمیم مقتضى اعالم خواهد نمود. م/الف  0081 رئیس شوراى حل اختالف شعبه 

سوم فالورجان/ 2/199 

سرمازدگى به 90درصد از باغ هاى پســته شهرستان آران و بیدگل 
خسارت زد.

مدیر اداره تولیدات گیاهى و دامى جهاد کشــاورزى شهرستان آران 
و بیدگل  با اشاره به  خســارت هزار و 200 میلیارد ریالى به باغ هاى 
پسته این شهرســتان گفت: گرماى زودرس هوا در اواخر زمستان 
و ســرماى مجدد در فصل بهار، موجب خســارت 90 درصدى به 
باغ هاى پســته آران و بیدگل به عنوان قطب تولید محصول پسته 

استان اصفهان شده است.
هادى یغماییان افزود: سرماى شدید در فصل بهار امسال، موجب شد 
باغ هاى پسته در مرحله گل دهى و گل افشانى و تلقیح دچار مشکل 

شوند و همین امر، موجب تشکیل نشدن خوشه میوه شده است.
مدیر اداره تولیدات گیاهى و دامى سازمان جهاد کشاورزى شهرستان 
آران و بیدگل افزود: وارد آمدن این خســارت، عملکرد برداشــت را 
که از هر هکتار، دو تن پسته خشــک بوده است تا 90درصد کاهش

 مى دهد.
یغماییان گفت: هم اکنون از سطح سه هزار و 300هکتار سطح زیر 

کشت پسته در آران و بیدگل، دو هزار و 100هکتار بارور است.
وى افزود: آران و بیدگل در تولید پسته، رتبه نخست استان اصفهان 

را با بیش از 60درصد تولید در اختیار دارد.
وى همچنین به وارد آمدن خســارت 35درصــدى به مزارع غالت 
شهرستان اشاره کرد و افزود: خشکســالى و سرماى بهاره، موجب 
خســارت 130میلیارد ریالى به مزارع غالت شهرســتان نیز شده

 است.

90درصد باغ هاى پسته آران و بیدگل
 را سرما زد

رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد نجف آباد
گفــت: بــا توجــه بــه ارزان و ســبک بــودن 
دوچرخه الکتریکى، دانشــگاه آزاد نجف آباد آماده 
ساخت و تولید این دوچرخه اســت، اما ارگان ها 
و ســازمان ها باید حمایت هاى الزم را داشــته

 باشند.
مهران مجلســى با بیان اینکه طراحى و ســاخت 
دوچرخه الکتریکى از سال گذشته در این دانشگاه 
کلید خورده اســت، اظهارداشــت: تــوان موتور 
الکتریکى 250 وات، ســرعت در شیب صفر 30 
کیلومتر در ساعت، مســافت ثابت پیمایش با یک 
بار شارژ در حدود 70 کیلومتر و با مدت زمان شارژ 
کامل، امکان تردد به مدت شش ساعت، از جمله 

کارایى هاى این دوچرخه الکتریکى است.
وى خاطر نشــان کــرد: تیــم مبتکــر طراحى

 دوچرخه هاى الکتریکى، آمــاده ارائه اطالعات 
کامل درباره این وسیله نقلیه پاك است. 

نجف آبادآمادگى
 ساخت دوچرخه هاى 

الکتریکى را دارد
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برند شهرى اصفهان
 آماده رونمایى

برنـد شـهرى اصفهـان بـا محوریـت رونـق  جذب 
گردشگران داخلى و خارجى آماده رونمایى است.

رئیـس اتـاق بازرگانى، صنایـع، معادن و کشـاورزى 
اصفهان گفت: این برند شـهرى، حاصـل پژوهش و 
تالش در بیش از پنج سـال در قالـب دوهزار صفحه، 
تهیـه و آمـاده رونمایـى بـراى گردشـگران خارجى 

شده است.
عبدالوهاب سـهل آبـادى تاکیـد کرد: برند شـهرى 
اصفهان تلفیقـى از هنرهـاى اصیل اصفهـان براى 
توسعه صنعت گردشگرى و جذب گردشگران داخلى 

و خارجى تهیه شده است.
وى، صنعت گردشگرى را یکى از مزیت هاى اصلى 
شناخته شده این اسـتان تاریخى عنوان کرد و افزود: 
کمیسیون گردشـگرى اتاق بازرگانى و برند شهرى، 

به دنبال رونق این صنعت در استان اصفهان است. 

پیشرفت 65درصدى بازار 
عمده فروشان خشکبار

مرحله اول سـاخت بازار عمـده فروشـان خواروبار و 
خشکبار اصفهان تاکنون در حدود 65درصد پیشرفت 

داشته است.
مدیرعامـل سـازمان میادین و سـاماندهى مشـاغل 
شهرى شهردارى اصفهان گفت: این بازار، در زمینى 
به مسـاحت 14هکتار در پنـج محور و هفـت ردیف 
با 105واحد انبار و 111سـوله در شـرق شهر در حال 

احداث است.
اصغر کشاورز راد،  هدف از ساخت بازار عمده فروشان 
خواروبار و خشکبار اصفهان را، ساماندهى این صنف، 
کاهش ترافیک و حل سد معبر ناشـى از وجود بیشتر 
مغازه هـاى فعلـى در مناطق پرتردد و مرکزى شـهر 
عنـوان کـرد و افزود: سـاخت این بـازار با مشـارکت 
بخش خصوصى آبان سـال95 با هزار و 500میلیارد 
ریال اعتبار آغاز شد و به  زودى ردیف اول تا سوم بازار 

تکمیل مى شود.

نجف آباد، دومین تولیدکننده 
ماهیان زینتى استان

10درصد ماهیان زینتى نجف آبادى ها به کشور هاى 
حاشیه خلیج فارس صادر مى شود.

مدیر اداره جهاد کشـاورزى شهرسـتان نجـف آباد با 
اشاره به تولید ساالنه 9میلیون قطعه انواع گونه هاى 
زنـده زا و تخم گذار ماهـى در این شهرسـتان گفت: 
نجف آباد در تولید ماهى هـاى زینتى، در جایگاه دوم 

استان اصفهان قرار دارد. 
مجتبى مطهـرى با بیـان اینکه 65واحـد تولیدى در 
این شهرسـتان در این زمینه فعال است، افزود: براى 
200نفر به صورت مستقیم و حدود 100نفر نیز به طور 

غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است.

خبر

مدیــر اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیــه یــک 
اصفهان گفــت: در شــهر اصفهــان 15 هــزار و در 
اســتان اصفهان بیــش از 20 هــزار نفــر در آزمون 
حفــظ قرآن کریــم در رشــته هاى مختلف شــرکت 

کردند.
حجت االســالم محمدرضا اســماعیل پور با انتقاد از 
عدم توجه به جوانان خاطرنشــان کرد: در جامعه باید 
امثال شــهید حججى پیدا شــوند تا متوجه شویم چه 
جوانان نابــى داریم کــه قــدر آن هــا را نمى دانیم؛

 امــروز جوانــان بســیارى عالقه منــد بــه معنویت 
هســتند و دلیــل ایــن مدعــى، حضــور پرشــور 

جوانــان در مراســم هاى معنــوى و انس بــا قرآن
 است.

وى بــا اشــاره بــه مطالبــه رهبــر معظــم انقالب 
در خصــوص تحقــق جامعــه 10 میلیــون نفــرى 
حافظــان قــرآن، یــادآور شــد: در شــهر اصفهان 
15 هــزار و در اســتان اصفهان بیــش از 20 هزار نفر 
در آزمــون حفظ قــرآن کریم در رشــته هاى مختلف
 شــرکت کردنــد و به همیــن دلیل اســت کــه از 
مدیــران فرهنگــى اصفهــان بــه دلیل پیشــتازى 
تقدیــر  کریــم،  قــرآن  حافظــان  تربیــت  در 

مى شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملى گفت: 9 هزار 
میلیارد تومان برگه تشخیص مالیاتى براى عدم واگذارى 

اموال مازاد بانک ها صادر شده است.
حمید رضا فوالدگر اظهارداشــت: گزارش نحوه  اجراى 
این قانون، در دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید 
ملى قرار دارد و ما با همــکارى معاونت نظارت و مرکز 
پژوهش ها، در حال تهیه این گزارش هستیم که آن را تا 

یک ماه آینده ارائه خواهیم کرد.
وى با بیان اینکه تکالیف پیش بینى شده براى واگذارى 
اموال مازاد بانک ها در الیحه  دولت پیش بینى شــده و 
تکلیف تحمیلى مجلس به دولت نبوده است، گفت: اگر 

بانک ها این تکلیف را انجام ندهند و بنگاه هاى شان را 
واگذار نکنند، باید مالیات اضافه بدهند و اعضاى هیئت 
مدیره شــان نمى توانند عضو هیئت مدیــره هیچ بانک 

دیگرى باشند.
این نماینده مجلس خاطر نشــان کرد:  در همین راستا، 
وزارت اقتصــاد 9 هزار میلیارد تومان برگه تشــخیص 
مالیاتى صادر کرد چرا که در قانون، ســه درصد جریمه 
مازاد پیش بینى شــده و این قابل تقدیر است.وى ادامه 
داد:این حکم انضباطى موجب مى شود اقدام به واگذارى 
اموال مازاد خود کنند و اگر این حکم نبود، حتى یک ریال 

هم واگذار نمى کردند.

صدور9000میلیارد 
جریمه مالیاتى 

پیشتازى اصفهان در تربیت 
حافظان قرآن

مزایده اموال غیر منقول
شماره :962902   - اجراى احکام کیفرى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 962902 
موضوع علیه محمد مهدى وکیلى با وله 1- ابراهیم غرضى کاهکش 2- سعید عبدالوند 3- فاطمه 
شفیعى 4 – پردیس باقرى 5- حمدرضاکاظمى 6- اکبر حیدرى 7- فاطمه مهدوى اصل 8 – زهرا 
رضایى کوجانى  در تاریخ 97/02/02 بــه منظور فروش ملکى 406/335 به شــماره ثبت 2025 
صفحه 236 دفتر 206 آقاى رحیم یزدانى گارماســه فرزند حســین واقع در فالورجان اتوبان ذوب 
آهن – گارماسه – خ بسیج بن بســت باقر توکلى پالك 185 کد پستى 8451943867   که داراى 
سابقه ثبتى به شماره 2025 مى باشد و ملک مذکور مشاع مى باشد و ملک مذکور مشاع نمى باشد  
از ساعت 10 الى 11 صبح مورخه 97/03/22 جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام کیفرى فالورجان 
اطاق 124  برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط کارشناس رســمى دادگسترى به مبلغ یک 
میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل 
از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع 
و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده 
خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى 
شده را  به حساب ســپرده دادگسترى به شــماره  217129028805  واریز و فیش آن را ارائه و در 
صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شــد همراه داشته باشند. م/الف : 

0079 مدیر دفتر اجراى احکام فالورجان/ 2/198 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 1144/18 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقــاى محمدرضاحججى نجف آبادى  فرزند مرتضى   
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 
97/2/31 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار:97/2/5  

م الف:397 حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 2/200
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مشجر پالك  شماره 1063/2 واقع درقطعه 6 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مهدیقلى نکوکار  فرزند لطفعلى  در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/2/31 
ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى بــه کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 

ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/2/5 م 
الف:398 حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 2/201

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك شــماره 794 باقى مانده واقع درقطعه 5 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مجتبى فروزان وغیره   فرزند عباسعلى   
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 
97/2/31 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار:97/2/5 

م الف:399حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/  2/202
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره 1771/1 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سعیدچهارده معصومى  نجف آبادى  فرزند محمود 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 
97/2/31 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار:97/2/5 

م الف:400حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/  2/203
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 931/29 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عباس روح اله  نجف آبادى  فرزند محمود   در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/2/31 
ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى بــه کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته تاریخ انتشار:97/2/5 خواهدشد. م 

الف:401حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/  2/204
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 399/9 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسین صابریان نجف آبادى  فرزند محمود   در جریان 

ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/2/31 
ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى بــه کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار:97/2/5  م 

الف:402حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/  2/205
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 443/2 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اســماعیل معینى  نجف آبادى  فرزند حســن 
وغیره   در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/2/31 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى بــه کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار:97/2/5  م الف:403حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 2/206
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره 937 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مظاهررادى   فرزند عباســعلى   در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبــق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/2/31 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/2/5  م 

الف:404حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/  2/207
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره 319/19 واقع درقطعه 11 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که باپالك 320/5 توام گردیده است وطبق پرونده ثبتى به نام آقاى حمید 
مکاریان نجف آبادى   فرزند رســول وشریک  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/2/31 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار:97/2/5  م الف:405حسین زمانى-  رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/  2/208
  تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک مشــجرغیرمحصور پالك  شماره 340/1 واقع درقطعه 
11 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اسماعیل براهیمى سلطان 
آبادى  فرزند یعقوب در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشنبه مورخ 97/2/31 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لــذا بموجب این آگهى به کلیه
 مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریــخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/2/5  م الف:406حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/  2/209
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 668/7 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم زهرا صبوریان  فرزند خسرو وشریک   در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/2/31 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/2/5  م 

الف:407حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/  2/210
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک بابخانه پالك  شماره 931/21 مجزى شــده از 931/1 واقع 
درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبــت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نــام خانم عاطفه مهدوى   
فرزند بهرام   در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمــل نیامده اینک بنابه 
دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روزدوشــنبه مورخ 97/2/31 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لــذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریــخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)
روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار:97/2/5  م الف:414حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/2/211

مدیر پایگاه ثبت جهانى میدان نقش جهان از راه اندازى 
موزه جهان اسالم در طبقه دوم میدان امام خمینى (ره) تا 
پایان سال 97 خبر داد، این در حالى است که کارشناسان 
و قشر دانشــگاهى از استحکام ســازه اى میدان، ابراز 

نگرانى کرده اند.
فریبا خطابخش با بیــان اینکه طرح بازســازى طبقه 
دوم میدان نقش جهان در ســال 1376 توسط مرحوم 
شیرازى براى راه اندازى موزه جهان اسالم مطرح شد، 
اظهارداشت: در حال حاضر تمام بخش هاى طبقه دوم به 
جز ضلع شمالى، بازسازى و طبقه زیرین آن نیز استحکام 
بخشى شده است، اما براى اکثر بخش هاى طبقه دوم، 
ورودى و خروجى مشخصى تعریف نشده است. وى ادامه 
داد: از مسجد شیخ لطف ا... تا مسجد امام(ره) ورودى و 
خروجى مورد نیاز ساخته شده است و بخش اول موزه در 
این قســمت کار خود را تا پایان سال آینده آغاز مى کند.  
وى ادامه داد: براى این موزه،44 غرفه در نظر گرفته شده 
اســت، اما تا به حال براى تامین مبلمان و اشیاى داخل 

موزه اقدامى صورت نگرفته است.
■■■

سوال اینجا است که در صورت قرارگیرى اشیا، مبلمان 
و جمعیت داخل موزه، در این متراژ باال، آیا ســازه نقش 
جهان در سراسر میدان تحمل استقرار موزه و متعلقات آن 
را دارد. یا پس از گذشت اندك زمانى به میدان آسیب وارد 
مى شود، و منجر به خروج آن از ثبت جهانى خواهد شد؟

■■■
عضو هیئت علمى دانشــگاه هنر اصفهان، در خصوص 
راه اندازى موزه در طبقه دوم میدان نقش جهان معتقد 
است: در مورد اختصاص کاربرى به میدان نقش جهان، 
باید دقیق و واقع بینانه عمل شــود؛ در غیر این صورت، 

اصالت میــدان از بین خواهد رفت.  محمود شــکوهى، 
انجام مطالعات دقیق در تمامى ابعاد کالبدى، اجتماعى، 
اقتصادى و فرهنگــى را قبل از تصمیــم گیرى نهایى 
و تصویب طرح بــراى این پروژه را ضرورى دانســت

 و افزود: اســتقرار کاربرى ها در میدان نقش جهان نباید 
سرتاســر میــدان را در برگیرد، بلکه  در قســمت هاى 

خاصى از میدان پتانسیل ورود کاربرى هایى نظیر کافى 
شاپ و رســتوران هاى ســنتى و خدمات گردشگرى 
ارائه شــود که این موضــوع، باعث جذب گردشــگر و 
رونق اقتصادى بیشــتر میــدان نقش جهــان خواهد 

شد.
از ســوى دیگر، مدیر پایگاه ثبت جهانى نقش جهان با 

اشاره به اینکه پوسته باقى مانده از قبل بازسازى و احیا 
شــده اســت، گفت: از ابتدا این طرح براى موزه در نظر 
گرفته شده بود و غیر از موزه کاربرى دیگرى نمى توانیم 
براى طبقه دوم میدان در نظر بگیریم زیرا تاسیســات 
ابتدایى و خدمات الزم براى ســایر کاربــرى ها در آن 

وجود ندارد.

طبقه دوم میدان نقش جهان،  موزه مى شود؟

شهردار منطقه 15 اصفهان گفت: طى تفاهم نامه 
شــهردارى منطقه 15 با حوزه هنــرى اصفهان، 
سالن اداره توسعه ســالمت به مجموعه سینمایى 

مبدل مى شود.
حسین امیرى اظهار داشت: اداره توسعه سالمت 
شــهردارى اصفهان که زیر مجموعــه معاونت 
اجتماعى شهردارى است، یک بستر مناسب براى 
ارتقاى سواد ســالمت براى عموم مردم به ویژه 

جوانان و نوجوانان ایجاد کرد.
وى بیان داشت: قسمتى از این مرکز به نمایشگاه 
سالمت اختصاص یافته است که در این نمایشگاه، 
شاهد یکســرى از اقدامات در جهت ارتقاى سواد 
ســالمت براى مردم هســتیم کــه امیدواریم به 

نمایشگاه دائمى سالمت مبدل شود.
 

مح یا حمزه
پس از روزهاى کم بارش سال پیش و ابتداى امسال در شهرستان هاى استان 
اصفهان، فعالیت سامانه بارشــى جدید در روزهاى یکشنبه و دوشنبه بار دیگر 
موجب مسرت و خوشحالى مردم و کشــاورزان شد.در پى این بارش ها حجم 
آب سد زاینده رود با افزایش 4 میلیون متر مکعبى  از 165 به 169میلیون متر 

مکعب رسیده است.
مدیر تاسیسات و سد زاینده رود از افزایش سه و نیم برابرى ورودى آب سد بعد 
از این بارندگى ها  خبر داد و بیان کرد: هم اکنون میزان ورودى آب این سد به 
70متر مکعب در ثانیه افزایش یافته است.  محمود چیتیان میزان خروجى سد 
را نیز 12متر مکعب بر ثانیه  اعالم کرد و گفت:  این میزان تنها براى تامین آب 

آشامیدنى استفاده مى شود. 

کجا چقدر باران آمده؟
 بارش هاى اخیر موجب آب گرفتگى برخى معابر، ســیالبى شدن مسیرها و 
نیز جارى شــدن آب در برخى از رودخانه ها و چشمه ها از جمله چشمه سراب 
فریدونشهر و همچنین چشمه مرزنگشت خوانسار پس از یکسال خشکسالى 
شد. خوانسار بیش از 450 چشمه فصلى و دائمى دارد که تعداد بسیارى از آنها بر 

اثر خشکسالى هاى اخیر خشک شده اند.
در همین حال کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان گفت: شهر 
گلپایگان با 31,3 میلیمتر بیشــترین میزان بارندگى در این اســتان را به خود 
اختصاص داد.  رحیم هنرمند افزود: پس از گلپایگان بیشترین میزان بارش هاى 
استان اصفهان در 24 ساعت گذشته تا ساعت 10 روز سه شنبه در میمه با 30 
میلیمتر، مورچه خورت با 25 میلیمتر و خوانسار با 24,4 میلیمتر ثبت شده است.

کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان همچنین گفت: تا دیروز در 
شهرهاى اردستان 13,5 میلیمتر؛ چادگان 6,3 میلیمتر، چوپانان 18,9 میلیمتر، 
خوروبیابانک 8,5 میلیمتر، داران 12میلیمتر، زرین شــهر 13,3 میلیمتر، دهق 
16,1 میلیمتر، ســمیرم 10,8 میلیمتر و کاشــان 10 میلیمتر گزارش شد.وى 
افزود: همچنین در شهرضا 4,5 میلیمتر ، علویجه 16,5 میلیمتر، فرودگاه 10,6 
میلیمتر، فریدن 19,1 میلیمتر، مبارکه 11,8 میلیمتر، کبوترآباد 15,1 میلیمتر، 
نائین 1,6 میلیمتر، نجف آباد 10,6 میلیمتــر، نطنز 16,5 میلیمتر ، ورزنه ؛ 8,4 
میلیمتر و بوئین و میاندشت 17 میلیمتر بارندگى ثبت شد.  وى میزان بارندگى 

در کالنشهر اصفهان تا صبح دیروز را 13 میلى متر اعالم کرد.

آبگرفتگى در شهر
بنا بر این گزارش، بارش باران و تگرگ به رغم آنکه باعث قرار گرفتن شاخص 
هواى اصفهان در وضعیت سالم شد، از صبح روز دوشنبه سبب آبگرفتگى در 
برخى از معابر عمومى و خیابان ها و ُکندى تردد در نقاط پرازدحام این شــهر 

هم گردید. 
در همین رابطه ســخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان گفت: روز دوشــنبه بیش از 140 مورد مختلف آبگرفتگى به سامانه 
125 اطالع داده شد که با همکارى عوامل شهردارى، انتظامى، آبفا، گاز، برق 
و اورژانس با سازمان آتش نشانى هیچ گونه حادثه جانى یا مصدومیتى نداشتیم.

محمد شریعتى با اشاره به باران شدید روز دوشنبه در اصفهان که سبب شادى 
مردم شده بود اظهار داشت: آبگرفتگى هاى معابر و منازل، شکستگى و سقوط 
درختان، تخریب بخشى از دیوارهاى ســاختمان ها، تصادفات و غیره از جمله 

حوادثى بودند که در باران این روز ایجاد شد.

سقوط 40 درخت در شهر اصفهان
مدیر عامل ســازمان پارکها و فضاى سبز شــهردارى اصفهان نیز گفت: روز 
دوشــنبه با توجه به وزش باد شــدید و بارندگى هاى پراکنده تعداد40 درخت 
در شهر اصفهان سقوط کرد که خوشبختانه هیچ خسارت جانى در برنداشت. 
فروغ مرتضایى نژاد اظهارکرد: در این راســتا تعداد هشت اصله درخت آسیب 
دیده که به لحاظ گیاه پزشــکى مشــکل دار و از درون پوك شده بودند، قطع

 شدند.

رئیس کمیته داوران جوان جشــنواره حســنات 
اصفهان گفت: 16 داور جوان هفتمین جشــنواره 
ملــى فیلم کوتــاه حســنات اصفهــان انتخاب 

شدند.
عطیه سلطانى اظهار داشت: در این دوره جشنواره، 
داوران جوان را براســاس عناصر مختلف ازجمله 
محدودیت سنى، ســاخت یک فیلم شهروندى و 
نمره اى که در آزمون نقد و بررسى دریافت کردند، 

پس از یک مصاحبه برگزیدیم.
وى بیان داشــت: بر این اســاس، از 26 نفرى که 
ثبت نام کردند، 16 نفر طبق عناصر مشخص شده 
انتخاب شدند و تالش کردیم داوران جوان را از 31 

سال به پایین انتخاب کنیم.
وى بیان داشت:دانشجویان دانشگاه هاى سینمایى 
اصفهان چون دانشــگاه فرهنگ و هنر ، سپهر و 
هنرمندان فعال در تاالر هنر و اهالــى تئاتر را در 

اولویت انتخاب داوران جوان قراردادیم.

تبدیل سالن اداره 
توسعه سالمت به 
مجموعه سینمایى

16 داور جوان جشنواره 
حسنات انتخاب شدند

گزارش روز پربارش استان اصفهان

4 میلیون متر مکعب
 به حجم آب سد اضافه شد
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سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: همه 
تالش خود را مى کنیم تا با تأمین منابع مالى، در پایان سال 
97 سنوات بازنشستگان سال 96 دانشگاه علوم پزشکى 

اصفهان پرداخت شود.
کیانوش جهانپور اظهار کرد: در حال حاضر دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان به دلیل کمبود منابع مالى با مشکل در 
پرداخت سنوات بازنشســتگان روبه رو است. وى افزود: با 
وجود این، تاکنون سنوات ســال 95 در سال 96 پرداخت 
شده است، اما با توجه به محدودیت منابع مالى و تأخیر در 
وصول درآمدها، پاداش هاى بازنشستگان با تأخیر پرداخت 

مى شود.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: همه تالش 
ما این است که سنوات سال 96 تا پایان سال 97 پرداخت 
شود، اما اگر منابع تأمین شــود توانایى پرداخت در ابتداى 
سال 97 هم وجود دارد.  وى ادامه داد: درآمد دانشگاه ها از 
دو طریق اختصاص بودجه و درآمدهاى اختصاصى تأمین 
مى شود و اگر هر کدام از این موارد با مشکل در تخصیص 
روبه رو شود، پرداخت مطالبات نیز با تأخیر مواجه مى شود. 
جهانپور با تأکید بر اینکه دانشگاه ها به صورت هیئت امنایى 
اداره مى شوند، اظهار کرد: تأخیر در پرداختى به بازنشستگان 
در همه دستگاه ها وجود دارد، اما اگر منابع مالى تأمین شود، 

مطالبات را پرداخت مى کنیم.

جانشین فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان گفت: هر 
موتورسیکلت با سوخت فسیلى، چهار تا شش برابر خودرو، 
آلودگى تولید مى کند، همچنیــن 55 درصد افرادى که در 
سن بهره ورى از دنیا مى روند، راکبان موتورسیکلت هستند.
سرهنگ حسین حسین زاده با بیان اینکه مقوله مهم حمل 
و نقل و ترافیک نیازمند دقت نظر و هوشــمندى اســت، 
تصریح کرد: متأســفانه در اصفهان از این دو ویژگى کمتر 

بهره مى بریم.
جانشین فرماندهى نیروى انتظامى استان اصفهان از تردد 
یک میلیون و 300 هزار دستگاه خودرو در استان اصفهان 
خبرداد و افزود: از این تعداد، یک میلیون خودرو در شــهر 

اصفهان تردد مى کند.
وى در ادامه گفت: هر موتورسیکلت با سوخت فسیلى، چهار 

تا شش برابر خودرو، آلودگى تولید مى کند.
سرهنگ حســین زاده با بیان اینکه هر فرد فوت شده در 
تصادفات دو میلیارد تومان و هر فرد مصدوم 40 تا 70 میلیون 
تومان خسارت به کشور وارد مى کند، ادامه داد: همچنین 56 
درصد جرائم تند و خشن با موتورسیکلت هایى اتفاق مى افتد 

که سرعت و شتاب باالیى دارند.
وى تأکید کرد: مدیریت شهرى به دنبال استفاده از وسایل 
حمل و نقلى است که آرامش دهنده به شهر هستند و این 

یعنى هواى اصفهان را داریم.

سنوات بازنشستگان علوم 
پزشکى پرداخت مى شود

راکبان موتورسیکلت 
بیشترین قربانیان تصادفات

معاون سیاسى استاندارى 
اصفهان منصوب شد

استاندار اصفهان در حکمى، سید حمیدرضا طباطبایى 
نایینى را به سمت معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى 

این استان منصوب کرد.
حمید رضا طباطبایى نایینى سـمت هاى مختلفى در 

دستگاه قضائى داشته است. 
وى دادیـار دادسـراى عمومـى و انقـالب اصفهان، 
دادرس دادگاه عمومـى و انقـالب اصفهـان، رئیس 
شـعبه 36 دادگاه عمومـى اصفهان، معـاون قضائى 
رئیس کل دادگسـترى اسـتان اصفهان و سرپرست 
مجتمـع قضائـى امـور جنایـى، دادسـتان عمومى و 
انقالب اصفهان، معاون قضائى رئیس کل دادگسترى 
اسـتان تهران، رئیس دادگسـترى کرج و سرپرسـت 
مجتمع قضائى شهید بهشـتى تهران (حقوقى) بوده 

است .

    آغاز عملیات اجرایى
3 واحد آموزشى در سمیرم 

عملیات اجرایى سـه باب واحد آموزشـى روستایى و 
بهره بردارى از یک واحد دیگر در شهرسـتان سمیرم 

آغاز شد.
مدیـر آموزش و پـرورش شهرسـتان سـمیرم اظهار 
کرد: مدرسـه شـهداى روسـتاى اسـالم آباد ایمانلو 
بـا 200 میلیـون تومـان اعتبـار بـه بهـره بـردارى 

رسید.
محمد نادرى افزود: همزمان عملیات اجرایى سه باب 
مدرسه خّیرساز در روستاهاى چشمه رحمان، خاکدانه 

و مزرعه شیخ على آغاز شد.
وى گفت: ساخت این مدارس تا خرداد ماه سال آینده 
به پایان مى رسد تا روسـتاییان و حتى عشایر مستقر 
در حاشـیه روسـتاها بتوانند از سـواد و تعلیم و تربیت 

بهره مند شوند.
مدیـر آمـوزش و پـرورش شهرسـتان سـمیرم بـا 
بیـان اینکـه شهرسـتان سـمیرم داراى 15 مدرسـه 
فرسـوده تخریبى و 40 مدرسـه نیازمند مقاوم سازى 
اسـت ، گفت: حـدود 9000 دانـش آموز در شـهرها، 
روسـتاها و بخـش عشـایرى بـا پراکندگـى بـاالى 
روسـتایى در ایـن شهرسـتان مشـغول بـه تحصیل

 هستند.

گشایش نمایشگاه نقاشى 
با عنوان «خاطره» 

نمایشـگاه نقاشـى با عنـوان «خاطـره» در کاشـان 
گشایش یافت.

در این نمایشـگاه  27 تابلو در انـدازه هاى مختلف  با 
سـبک رئال در زمینه هاى طبیعت در روستا و زندگى 
در شهر از آثار  مهدى  معمار کرمانى و  فهیمه  وجدانى   

به تماشا گذاشته شده است.
 این نمایشگاه تا 17 اردیبهشت دایر است.

رشد قارچ گونه واحد هاى 
فست فودى در اصفهان

رشد قارچ گونه واحد هاى فست فودى، سالمت مردم 
را به خطر انداخته است.

واحدهاى فسـت فـودى درحالى خیابان هاى شـهر 
اصفهان را این روزهـا احاطه کرده اند کـه روزگارى 
نه چنـدان دور سـبدغذایى مردم نصف جهـان تنوع 

باالیى داشت.
یـک پژوهشـگر حـوزه فرهنـگ با اشـاره بـه کتاب 
آشـپزى دوره صفوى که مربوط به سبد غذایى مردم 
اصفهان در دوران صفویه اسـت، گفت: در این کتاب 
در 26فصل بیش از 300نوع غذاى سنتى معرفى شده 

است.
رضوان پوعصار افزود: انواع آش، پلو، آبگوشت و قلیه 
غذاهایى هستند که مردم اصفهان در روزگار نه چندان 

دور از آنها استفاده مى کردند.
وى با بیان اینکه امروز بیش از 600 واحد فست فودى 
در اصفهان فعال اسـت، گفت: متأسـفانه رشـد قارچ 
گونه واحدهاى فسـت فودى و ماشینى شدن زندگى 
مردم رنگ و بوى غذاهاى سـنتى را از سر سفره هاى 

اصفهانى ها برده است.

ساسان اکبرزادهخبر
«توهین به اشخاص عادى، سرقت مستوجب تعزیر، ایراد 
صدمه بدنى غیرعمدى، ضرب و جــرح عمدى، تهدید، 
تخریب، کالهبردارى، خیانت در امانت، افترا و تحصیل 
مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده و تقلب ده اتهام اول 
استان اصفهان در سال گذشــته بوده است. این درحالى 
است که در ســال هاى 94 و95، ضرب و جرح رتبه اول 
استان در اتهامات را داشت که در سال 96 در رتبه چهارم 

اتهامات قرار دارد.»
مدیرکل دادگسترى استان اصفهان در سالن شهید توالیى 
و در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: همچنین در 
سال گذشــته ده عنوان پرونده هاى حقوقى دادگسترى 
اســتان اصفهان را مطالبه خسارت دادرســى، اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسى، مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت 
تأخیر و تأدیه، مطالبه وجه، اعسار از پرداخت محکوم به، 
مطالبه مهریه، طالق توافقى، درخواست صدور اجراییه در 
مورد حل اختالف و مطالبه خسارت غیر از موارد ذکر شده با 
عنوان بیشترین پرونده ها را در دادگسترى استان اصفهان 

تشکیل مى دهند. 
احمد خسروى وفا اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیرى هاى 
معاونت اجتماعى پیشــگیرى از وقوع جرم دادگســترى 
استان و دفاتر مشاوره، 21 درصد طالق توافقى در استان 

اصفهان، منجر به سازش شده است. 
وى ادامه داد: در سال گذشــته یک میلیون و 171 هزار و 
612 پرونده وارد قسمت هاى مختلف دادگسترى استان 
شد و به ثبت رســید که حاصل تالش و تصمیم قضائى 
همکاران، مختومه شدن یک میلیون و 153 هزار و 678 
پرونده بود. این درحالى اســت که از میزان پرونده هاى 
ورودى به دادگسترى اســتان اصفهان، 472 هزار و 465 
پرونده براى اولین بار شــکایت کرده و شماره 16 رقمى 

دریافت کرده بودند. 
وى از شناسایى و دستگیرى 173 باند سرقت به تعداد 462 
نفر در استان اصفهان در سال گذشته خبر داد و اعالم کرد: 
اکثر پرونده باندهاى سرقت که به دادگسترى معرفى شدند 

به صدور حکم انجامیده است. 
مدیرکل دادگسترى اســتان اصفهان اظهار کرد: در سال 
گذشته از 982 هکتار اراضى ملى استان اصفهان مربوط 
به اداره منابع طبیعى که تصرف شــده بود خلع ید شد که 
ارزش ریالى آن نیز 98 میلیارد و 200 میلیون ریال برآورد 
شده است. همچنین 63 پرونده مربوط به تصرف اراضى 
اداره کل راه و شهرســازى اســتان بود که براى آنها رفع 
تصرف صادر شد و 356 هزار و 938 مترمربع به ارزش 215 
میلیارد و 524 ریال، خلع ید شد، البته 295 مورد قلع و قمع 

مستحدثات اراضى کشاورزى نیز اجرایى شد. 
خسروى وفا از کشف 30 تن مواد مخدر در استان اصفهان 
در سال گذشته خبر داد و گفت: بخشى از این کشفیات 550 
کیلوگرم مرفین بود که در نایین اخیراً کشف شد و در این 
رابطه یک نفر دستگیر شد و بقیه در حال شناسایى هستند. 
وى ادامه داد: در سال گذشته هزار و 28 حلقه چاه غیرمجاز 

با همکارى دســتگاه قضائى پلمب و شــش هزار و 633 
پرونده مواد مخدر تشکیل شد که شش هزار و 228 پرونده 
آن مختومه شد و متأسفانه 180 پرونده قاچاق مشروبات 
الکلى داشــتیم که 171 پرونده آن مختومه شــده است. 
ضمن اینکه با همت مدیریت شوراى حل اختالف، 327 

زندانى در سال گذشته آزاد شدند. 
وى در خصوص هواپیماى سقوط کرده در کوه هاى سمیرم 
هم گفت: پرونده این حادثه در دادسراى سمیرم تشکیل 
شده و از ابتدا یک بازپرس باسابقه مرکز استان با همکارى 
دادستان استان، از اولین لحظات سقوط هواپیما به منطقه 

اعزام شد. 
خســروى وفا ادامه داد: با پیگیرى و موافقت ریاست قوه 
قضائیه و دیوان عالى کشور، پرونده از سمیرم به اصفهان 
احاله شده و در حال حاضر پرونده در دادسراى اصفهان و 
زیر نظر بازپرس اســت که در تمام مراحل پرونده و حتى 
در بازگشایى جعبه سیاه در فرانسه، حضور داشته و مراحل 

ضبط و در زمره اسناد پرونده است.
خســروى وفا از کمبود نیرو در بخــش ادارى و قضائى 

دادگسترى استان اصفهان هم ســخن گفت و افزود: در 
چند سال اخیر مجوز استخدام در بخش ادارى نداشتیم و 
63/9 درصد پست ها بالتصدى است. همچنین در بخش 
قضائى پست هاى مصوب، هزار و 160 پست است که در 
حال حاضر 650 پســت داراى نیرو است و در هر صورت 
دولت باید به دستگاه قضا، عنایت بیشــتر داشته باشد و 
کمبودها تا حد امکان برطرف شــود. البته خوشــبختانه 
440 نفر از افرادى که اخیراً در آزمون شرکت کرده بودند 
به استان اصفهان اختصاص یافته، که اگر جذب شوند ما 

وضعیت بهترى خواهیم داشت. 
مدیرکل دادگسترى اســتان اصفهان، حمایت از سرمایه 
گذارى در استان اصفهان را از وظایف دادگسترى دانست 
و گفت: وظیفه ما حمایت از ســرمایه گذارى در اســتان 
اصفهان بوده و هست و خوشبختانه دستگاه قضائى استان 
در جهت حمایت از سرمایه گذارى که خروجى آن مصرف 
کاالهاى ایرانى است با اتاق بازرگانى جلساتى برگزار کرد 
و باید قاطعانه بگویم اگر پیگیرى هاى دســتگاه قضائى 
استان نبود، ما شاهد تعطیلى برخى کارخانجات در استان 

بودیم و حتى ما کمک کردیم و با برخى وزرا و مسئوالن 
بانک ها مکاتبه کردیم، تا مشکالت برطرف شود و افراد 

بیکار نشوند.
خســروى وفا درخصوص پرونده اسیدپاشــى هم گفت: 
پرونده اسیدپاشى در دادگاه در بخش پرداخت دیه منتهى 
به صدور رأى شــد و حکم صادر شــد اما شناسایى افراد 
تاکنون نتیجه اى نداشته، ولى مطمئن باشید این پرونده تا 

شناسایى کامل افراد همچنان مفتوح خواهد بود.
مدیرکل دادگسترى استان اصفهان با بیان اینکه استاندار 
اصفهان در زمینه آب تالش هاى گسترده و فراوانى را انجام 
داده اســت گفت: ما نیز به عنوان دستگاه قضائى به حل 
موضوع آب کمک کرده ایم تا تنشــى وجود نداشته باشد. 
البته کمبود آب یک واقعیت است و ما به شدت با کاهش 

بارندگى مواجه بوده و هستیم.
خسروى وفا مى گوید: در هشت ماه اول سال 96، هزار و 
133 دادنامه صادر شد که براى اولین بار با توجه به رویکرد 
کاهش ورودى، حبس زدایى و اســتفاده از مجازات هاى 
جایگزین حبس در اســتان اصفهان، 980 مورد زندان به 

جزاى نقدى تبدیل شد و بقیه از جمله الزام به انجام خدمات 
عمومى، طى دوره مراقبت، محرومیــت از برخى حقوق 

اجتماعى تا یک مقطع زمانى و... است.
■■■

دادستان عمومى اســتان اصفهان هم برخى از اقدامات 
انجام شده در سال گذشته را برشمرد.

حسن رحیمى رسانه ها را ابزار توانمند در نظارت عمومى و 
اصالح امور برشمرد و گفت: تالش شده تا در حد امکان، 
از زندان براى ابزار اصالحى استفاده شود و باید طبقه بندى 
زندان صورت گیرد. همچنین در راستاى کاهش جمعیت 
کیفــرى، همه همت قــوه قضائیه و بالطبــع رئیس کل 
دادگسترى اســتان آن اســت تا با رعایت خط قرمزهاى 
قانونى، کار افراد به زندان کشیده نشــود. وى ادامه داد: 
دســتگاه قضائى اســتان با نگاه ملى و کالن، تاکنون به 
وظیفه خود به خوبــى عمل کرده و نتایــج خوبى هم به 

ارمغان داشته است.
رحیمى گفت: دستگاه قضائى همراه با تصمیمات کالن 
استان و آنچه در شوراى تأمین بحث مى شود را پیگیرى و 

مساعدت هاى الزم را انجام مى دهد. 
وى درخصوص شرکت صدرا نفت ســپاهان هم گفت: 
شرکت صدرا نفت سپاهان یک سرمایه پذیرى غیرقانونى 
انجام داده و مجوز بانک مرکزى را نداشت و در این راستا 
در اوایل ســال 95 بررسى هاى کارشناســانه انجام شد 
و پرونده 800 شــاکى داشــت که در حال حاضر در حال 

رسیدگى است. 

مدیرکل دادگسترى، آخرین وضعیت قضائى استان را تشریح کرد

10 اتهام که اصفهانى ها به هم مى زنند

 در سال گذشته یک 
میلیون و 171 هزار 
و 612 پرونده وارد 
قسمت هاى مختلف 

دادگسترى استان شد و 
به ثبت رسید که حاصل 
تالش و تصمیم قضائى 
همکاران، مختومه شدن 
یک میلیون و 153 هزار 
و 678 پرونده بود

رئیس اتحادیه مشــاوران امالك اصفهــان گفت: اخذ 
مالیات از واحدهاى خالى، اقــدام مؤثرى در جهت رونق 
ساخت مسکن اســت، اما این روند 12 سال در حد حرف 

باقى مانده است.
رسول جهانگیرى با اشاره به قانون اخد مالیات از واحدهاى 
خالى اظهار کرد: نخســتین قدمى که به اجراى صحیح 
این موضوع کمک مى کند، تعریف صحیح از «خانه هاى 
خالى» است، این درحالى است که برخى از شهروندان، 

واحدهاى خالى دارند که براى مهمانان استفاده مى شود، 
از این رو به چنین واحدهایى خالى نمى توان گفت.

وى افزود: این قانون مصوب مجلس اســت که باید از 
واحدهاى خالى شامل تجارى، مسکونى و ادارى مالیات 
گرفته شــود، اما با توجه به اینکه ســازمان دارایى توان 
اجراى این قانون و شناســایى واحدهاى خالى را ندارد، 
پیش بینى نمى شــود این قانون اجرایى شــود، چرا که 
معرفى مؤدیان مالیاتى اســتان نیز به عهده اتاق اصناف

 است.
رئیس اتحادیه مشاوران امالك اضافه کرد: البته ممکن 
است راه هاى فرارى براى ســرپیچى از این قانون وجود 
داشته باشــد، از این رو باید دســتورالعمل دقیق اجرایى 

آن صادر شود.
جهانگیرى تصریح کرد: اجراى ایــن قانون همانند این 
است که خانه هایى که احتکار شــده بودند را آزاد کرده و 

آنان را وارد چرخه عرضه و تقاضا کنید.
وى بزرگ ترین چالش پیش روى ایــن قانون را، عدم 

تعریف درست از این قانون دانست.

«کلینیک کســب و کار» بــا هدف ایجــاد کارآفرینى 
در دانشــگاه علمــى کاربــردى اصفهــان تأســیس 

مى شود.
 معاون علمى دانشــگاه جامع علمى کاربردى اصفهان 
با بیان اینکه رویکرد اصلى دانشــگاه علمى کاربردى، 
تأسیس کلینیک کســب و کار و ایجاد کارآفرینى است، 
افزود: تعــداد زیادى از دانشــجویان دانشــگاه علمى 
کاربردى از تجربه اشتغال نیز برخوردار هستند، بنابراین 

هدف اصلى ما در این بخش، آموزش این افراد است.
مهــدى قیصــرى بیان کــرد: ایــن افــراد مى توانند 
مســئله اى را بیان کرده، بر روى ایده خــود کار کنند، 
آن را مطــرح کنند و هســته علمى تشــکیل دهند که 
این کار، زمینه رشــد آنهــا را فراهم مى کنــد و عامل 
شــکل گیرى شــرکت هاى دانش بنیان و مراکز رشد

است.
معاون علمى دانشــگاه جامع علمى کاربردى اصفهان 
با بیان اینکه بــا برنامه ریزى هاى انجام شــده در این 
حوزه، در صدد پایش تمام مدرسان کارآفرینى در کشور 
هستیم، تصریح کرد: پس از تحقیق، قرار شد تا ارزیابى 

مدرسان دانشگاه علمى کاربردى بر اساس آموزش انجام
 شود.

وى با اشاره به تشکیل کارگاه ویژه کارآفرینى پس از این 
دوره آموزشــى، افزود: در این کارگاه، مدرسان با ایجاد 
یک بوم کســب وکار، موفق به تشــکیل یک بیزینس 

مدل شدند.
قیصــرى ادامــه داد: ایــن کارگاه به صــورت عملى 
و تئــورى بــه ارزیابــى و آمــوزش افــراد پرداخته 

و رویکــرد مــا کــه همــان اســتفاده از مدرســان 
کارآفرینــى درکلینیک کســب وکار بود، بــه حقیقت

 پیوست.
وى در مــورد برنامه هــاى آینده این دانشــگاه، گفت: 
درتالش هستیم تا مسائل مختلف را از مدرسان دریافت 
کنیم، به بررســى آنان بپردازیــم و آموزش هاى الزم 
در زمینــه توانایــى اداره دفاتر کارآفرینــى را دریافت 
کنیــم و در ایــن زمینه، افراد با دانشــجویان جلســه 
گذاشــته و آنــان را در کلینک کســب وکار راهنمایى 

مى کنند.
■■■ 

معاون علمى دانشــگاه جامع علمى کاربردى اصفهان 
ادامه داد: در کلینیک کســب وکار، مشاوران بسیار قوى 
قرار دارند که مدرســان را در ارائه مســائل کسب وکار 

راهنمایى مى کنند.
وى تصریح کرد: در تالش هســتیم تــا ضمن آموزش 
مسائل کسب وکار، در بخش مشاوره نیز فعال شده و با 
ادامه این رویکرد در بخش دانش آموختگان،   آن را در کل 

جامعه نیز گسترش دهیم.

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان:

تأسیس کلینیک کسب وکار در دانشگاه علمى کاربردىاخد مالیات از واحدهاى خالى در حد حرف باقى مانده است

روابط عمومى پزشــکى قانونى اســتان اصفهان از افزایش آمار متوفیان مسمومیت با گاز 
منواکسیدکربن در اصفهان خبر داد.

67نفر در سال گذشته در استان اصفهان بر اثر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن فوت کردند 
که این آمار در مقایسه با سال 95 افزایش یافته است.

آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکى قانونى استان اصفهان با تشخیص علت مسمومیت 
با گاز مونواکسید کربن در سال گذشته 67 نفر شامل 14 زن و 53 مرد بود که نسبت به سال 
قبل آن، ده نفر افزایش یافته است.در اسفند ســال 1396، هشت نفر شامل چهار زن و چهار 
مرد  به دلیل مسمومیت با گاز منوکسید کربن جان باختند که نسبت به اسفند سال قبل آن، 

9 نفر کاهش داشته است.

سدهاى خاکى و سنگى مالطى استان بیش از 20میلیون متر مکعب آبگیرى شده است.
مدیر اداره آبخیزدارى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان گفت: سدهاى خاکى و 
پخش سیالب هاى شهر ستان هاى شاهین شهر و میمه با پنج ،خورو بیابانک با چهار و نطنز 

با دو میلیون متر مکعب، بیشترین استحصال آب در استان را داشته است. 
ابوطالب امینى افزود: در بندهاى خاکى و مالطى شــهر برزك و جوشقان کاشان نیز یک 

میلیون متر مکعب آب استحصال شده است. 
وى گفت: این ســدها و بندها، عالوه برکنترل و مهار ســیالب، نقش مؤثــرى در تأمین 
آب آشامیدنى، تغذیه ســفره هاى آب زیرزمینى و افزایش آب چاه ها و قنات هاى منطقه

 دارند.

افزایش آمار
 متوفیان مسمومیت 
با گاز منواکسیدکربن 

آبگیرى 
سد هاى خاکى و 
سنگى مالطى استان


