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علت فرورفتن ناخن در گوشت پا چیست؟آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم 10 اسفند در اصفهان برگزار مى شودامیر جعفرى در فیلم جدید رامبد جوان ماجراى حراج شماره تلفن برخى مشترکان موبایل! مرگ مرموز دختربچه  3 ساله سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

فیلتر روزانه 100 تا 200 کانال

متـرو تا پایان ماه به صفه مى رسد
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عموى فیتیله اى این بار با

 «خوش و بش» به تلویزیون مى آید

جعبه سیاه ATR کجاست؟

لباس  پلیس هاى 
اصفهان دوربین دار شد
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لیــگ یک 
در انتظار 

گواردیوالى فیک!
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سردار هادیانفر، رئیس پلیس فتاى ناجا در پاسخ به این سئوال که 
روزانه چند کانال تلگرامى فیلتر و مسدود مى شود
 گفت: به صورت میانگین روزانه صد تا 200 کانال

 تلگرامى باموضوعات اخالقى، فیلتر مى شود.
  وى در پاسخ به این سئوال که آیا موافق فعالیت تلگرام 

هستید یا خیر؟ گفت: تابع سیاست هاى کلى کشور هستیم.

بــا نتایجــى کــه در هفتــه بیســت و چهارم
 رقابت هاى لیگ برتر فوتبال ایران به دست آمد 
وضعیت تیم هاى انتهاى جدول براى ســقوط 

بغرنج تر از قبل شد.
 در حالى که سپیدرود و سپاهان 3 امتیاز مهم این 
هفته را برابر رقیبانشان به دست آوردند استقالل 
خوزســتان هم مثل ســیاه جامگان شکســت 
خورد تــا ایــن دو تیــم شــرایط ســقوط را 
در فاصله شــش هفته مانده به پایان رقابت ها 

احساس کنند.
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صداى نایب قهرمانى مى آیدصداى نایب قهرمانى مى آید
افسوس که چند هفته دیر بیدار شدى ژنرال!افسوس که چند هفته دیر بیدار شدى ژنرال!
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با بهره بردارى از ایستگاه هاى قطار شهرى اصفهان محقق خواهد شد 

3

امیدوار بودم امیدوار بودم 
زلزله مى آمدزلزله مى آمد

 و آن فیلم نابود مى شد! و آن فیلم نابود مى شد!

نخستین
 اجراى «ایرج»
در استان اصفهان

 دوئل گلرها ادامه دارد
 با محرومیت حسینى در دربى، سهم رحمتى در بازى هاى اخیر استقالل از او پررنگ تر 
خواهد شد. رکورد 874 دقیقه اى حســینى از گل علیپور تا اسدى، حسین حسینى را 
تبدیل به دروازه بان اصلى استقالل و یکى از گزینه هاى تیم ملى در جام جهانى روسیه 
کرد. حسینى خیلى سریع، اوج گرفت اما بالفاصله بعد از پایان رکورد طوالنى مدت، 

جایگاهش را از دست داده و حاال رحمتى، بیشتر از او براى آبى ها بازى مى کند. 
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گرام 
 هستیم.
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آگهى مناقصه

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه

شهردارى کوهپایه در نظر دارد نسبت به خرید آســفالت معابر کوهپایه 
از محــل اعتبارات تملک دارایى هاى ســرمایه اى ســال 1396 از طریق 
مناقصه اقــدام نمایــد. متقاضیــان مى توانند جهت دریافت اســناد
 و مدارك مناقصه از تاریخ 1396/12/07 لغایت 1396/12/21 به شهردارى 
مراجعه نمایند. الزم به ذکر اســت قیر مورد نیاز توسط شهردارى تأمین 

مى گردد. 
در ضمن  هزینه هاى انتشار آگهى، کارشناسى و... به عهده برندگان مناقصه 

مى باشد.

نوبت اول

آگهى مزایده

سید رضا طباطبایى- شهردار دهق

شــهردارى دهق در نظر دارد به اســتناد مصوبه شــماره 585/ش/96
 مورخ 96/11/21 شوراى اسالمى شهر دهق نســبت به فروش چند قطعه 
زمین مســکونى و تجارى واقع در بلوار معلم جنب مجموعه مسکونى مهر 
(شهرك پردیس) از طریق مزایده کتبى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند 
جهت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 96/12/13 به شهردارى 

دهق مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 42275111- 031

 031 -42275112
ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

نوبت دوم
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سید سلمان سامانى، سخنگوى وزارت کشور در واکنش 
به ویدئوى منتشر شــده در فضاى مجازى با مضمون 
برخورد مأمور نیروى انتظامى با فردى که کشف حجاب 
کرده اســت گفت: نیــروى انتظامى به عنــوان ضابط 
دادگســترى وظیفه برخورد با جرائم مشهود را برعهده 
دارد و مطابق قانون باید اقدامات الزم را به منظور حفظ 
ادله وقوع جرم و جلوگیرى از فرار یا مخفى شدن متهم 
به عمل آورد، تحقیقــات الزم را انجام دهد و بالفاصله 
نتایج و مدارك به دست آمده را به اطالع دادستان برساند.

وى ادامه داد: اینها همه در حالى است که مجرى قانون 
مى بایست در برخورد با مجرمین، خود بیشترین پایبندى 

به قانون را داشته باشــد و از هر گونه اقدامى که خارج از 
دایره قانون است خوددارى کند.

ســامانى افزود: برخورد با تخلف باید با رعایت موازین 
شرعى و قانونى باشد و در نظام مقدس جمهورى اسالمى 
هیچکس مجوزى براى اقدام خالف قانون حتى در مقام 

برخورد با جرائم مشهود را ندارد.
سامانى به اهتمام دولت در رعایت موازین شرعى و قانونى 
در تمامى زمینه ها و تحقق مفاد منشور حقوق شهروندى 
ابالغى ریاســت جمهورى تأکید کرد و افــزود: انتظار 
مى رود نیروى انتظامى در انجام اینگونه وظایف نهایت 

دقت در رعایت موازین را به عمل آورد.

مدیرکل دفتر بررسى سوانح سازمان هواپیمایى کشورى 
با بیان اینکه جعبه سیاه هنوز در الشه هواپیما پیدا نشده، 
گفت: ما احتمال مى دهیم جعبه سیاه در الشه باشد چون 
در مورد عکســى که از دم هواپیما داریم و کارشناسان 
فرانسوى هم در حال ارزیابى آن هستند، گفته مى شود 
چون دیواره هاى جلویى نگهدارنده محفظه سالم است 
احتماال باید پشت این محفظه باشد اما اگر از زیر ضربه 
خورده باشد ممکن است نزدیک دم هم افتاده باشد اما 
خیلى محتمل اســت که هنوز داخل دم هواپیما مانده 

باشد.
حســن رضایى فر  بیان کرد: در وضعیت کنونى، ارتفاع 

برف بسیار زیاد است باید صبر کنیم تا ارتفاع برف پایین 
بیاید و قطعات باال بیایند و عملیات جستجو را براى پیدا 
کردن قطعات انجام دهیم که نه فقط جعبه ســیاه بلکه 

بسیارى دیگر از قطعات هم براى ما مهم است.
وى تصریح کرد: جعبه سیاه تنها یکى از قطعاتى است 
که مى تــوان با آن علت ســانحه را مشــخص کرد، با 
مشارکت کارشناسان فرانســوى دوره آموزشى در نظر 
گرفتیم که هم در دامنه جنوبى و هم در دامنه شــمالى 
کوه دنا چــه قطعاتى را الزم اســت امدادگران براى ما 
بیاورند تا ما بتوانیم هر چه زودتر علت سانحه را بررسى 

کنیم.

نیروى انتظامى موازین 
را با دقت رعایت کند

 ATR جعبه سیاه
کجاست؟

تصمیم درباره احمدى نژاد 
   خبر آنالین | روزنامه «جمهورى اسالمى» 
نوشت: اعتراض به سخنان و مواضع محمود احمدى 
نژاد، به جلسه مجمع تشــخیص مصلحت نظام هم 
کشیده شد. روز شنبه چندین نفر از اعضاى این مجمع 
در جلسه رسمى، طى سخنانى مطالب مطرح شده در 
نامه احمدى نژاد به رهبرى را خالف دانستند و خواستار 
برخورد قانونى با او شدند. در این جلسه بعضى از اعضا 
به این جمع بندى رسیدند که وى صالحیت عضویت 

در مجمع را ندارد.

اعزام غواص به سانچى
  تسنیم| مجلس تصمیم گرفته است براى 
بررسى مجدد، گروهى از غواصان حرفه اى را به سانچى 
بفرستد. سیدحسین نقوى حسینى، نماینده مردم ورامین 
در مجلس با بیــان اینکه چینى هــا روبات هایى را به 
نفتکش سانچى فرستاده اند و در حال بررسى اطالعات 
به دست آمده هستند، اظهار کرد: گزارشى که چینى ها 
در این باره بــه ما ارائه کرده اند، قانــع کننده نبوده لذا 
تصمیم گرفته شد تا گروهى از غواصان حرفه اى براى 

بررسى وضعیت از نزدیک اعزام شوند.

بررسى رفع فیلتر توییتر 
محمدجواد آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات    ایلنا |
در پاسخ به این ســئوال که براى رفع فیلتر توییتر چه 
اقداماتى انجــام داده اید؟ گفت: ما این مســئله را به 
دبیرخانه شــوراى عالى فضاى مجازى ارجاع داده ایم 
و در آنجا، این مسئله در حال بررسى نهایى است.  وى 
ادامه داد: درباره جزئیات این مسئله اجازه بدهید پس از 

آنکه به نتایجى رسیدیم، آن را مطرح کنیم.

باطل، منحرف، دروغگو
  مهر | آیت ا... نورى همدانــى در واکنش به 
سخن برخى از مسئوالن که گفته بودند دراویش، عاقل 
و معتدل هستند، اظهار کرد: صوفیه یک فرقه انحرافى 
اســت و هر 72 فرقه اى که مدعى هستند، از دشمنان 
اهل بیت(ع) هســتند. این گروه ها، باطل و منحرف 
هستند و دروغ مى گویند؛ اینان با انقالب هم نبودند و در 

دوران دفاع مقدس هم حضور نداشته اند.

خلخالى 
حکم خودش را امضا کرد!

ابوالفضــل توکلــى که از    دیده بان ایران |
اعضاى قدیمى حزب مؤتلفه است مى گوید: خلخالى 
مجتهد و فقیه بود ولى روابط عمومى خوبى نداشــت، 
تندروى هایى داشت. خلخالى را مرحوم آیت ا... بهشتى 
از کار قضاوت برداشت، بچه هاى ما در زندان قصر یک 
روز حکم اعدام عده اى را تایپ کــرده و نزد خلخالى 
مى برند. بین این احکام اعدام، حکم اعدام خود خلخالى 
را هم قرار مى دهند. خلخالى حتى حکم اعدام خودش 

را امضا کرده بود!

محاکمه  راننده اتوبوس مرگ 
غالمحسین اســماعیلى،    جام جم آنالین |
رئیس کل دادگسترى استان تهران از رسیدگى سریع 
به پرونده راننده اتوبوس مرگ در دادگاه کیفرى یک 
اســتان تهران خبر داد. این متهم 30 بهمن امسال با 
اتوبوس به ســمت مأموران حمله و پس از دستگیرى 
به شهادت سه مأمور اعتراف کرد. دادسراى تهران پس 
از رسیدگى سریع به پرونده، براى راننده کیفرخواست 
صادر کرد. اسماعیلى در خصوص انتشار اخبارى درباره 
شایعه مرگ این راننده گفت:  اگر راننده فوت کرده بود 

که براى او کیفرخواست صادر نمى شد. 

خیر مقدم خاص
ولــى ا... شــجاع پوریان، معــاون    فارس|
فرهنگى و اجتماعى شــهردارى تهــران با حضور در 
صحن شوراى شهر پایتخت با خیر مقدم جالب محسن 
هاشمى رئیس شورا مواجه شد. هاشمى در خیر مقدم 
به شــجاع پوریان گفت: «آمدید، خــوش آمدید ولى 

چرا آمدید».

خبرخوان

 ســازمان بین المللــى «شــفافیت» طبــق روال هر 
ســاله خود گزارشــى را در مورد میزان فساد کشورها 
تحــت عنــوان «شــاخص ادراك  فســاد» منتشــر 
کرده اســت. در رتبه بندى امســال که ســطح فساد 
ادارى 180 کشور بر اســاس نظر کارشناسان و فعاالن 
کسب وکارها مورد بررسى قرار گرفته است، نیوزیلند با 
نمره 89 توانست در جایگاه نخست به عنوان پاك ترین 
کشور بایســتد. پس از نیوزیلند، دانمارك با نمره 88 در 

جایگاه دوم و کشورهاى فنالند، نروژ و سوئیس به طور 
مشترك در جایگاه سوم ایســتاده اند. ایران اما در این 
رتبه بندى با بهبــود یک واحدى در نمره «شــاخص 
فساد» و ارتقاى یک پله اى در رتبه، توانست در جایگاه 
130 قرار گیرد. در انتهاى این رتبه بندى نیز کشورهاى 
سومالى، ســودان جنوبى، ســوریه، افغانستان، یمن و 
ســودان به ترتیب به عنوان فاسدترین کشورها معرفى

 شده اند.

اطالعات جدیدى درباره پرونده جنجالــى مرگ «زهرا 
کاظمى» منتشر شده است. زهرا کاظمى، خبرنگارى بود 
که سال1382 در مسافرتى به تهران، قصد تهیه گزارش از 
اعتراضات دانشجویى را داشت اما به جرم عکسبردارى حین 
تجمع برخى از خانواده هاى زندانیان در مقابل زندان اوین، 
بازداشت شد و سپس درگذشت. به گزارش آفتاب نیوز، على 
یونسى، وزیر پیشین اطالعات در گفتگو با روزنامه «ایران» 
که دیروز منتشر شد فاش کرد که زهرا کاظمى به تشخیص 
وزارت اطالعات دولت اصالحات جاسوس شناخته نشد 
اما اصرار سعید مرتضوى بر جاسوسى او، نهایتًا مرگ این 
شهروند ایرانى - کانادایى را رقم زد.  این بخش از اظهارات 

على یونسى را در ادامه مى خوانید:

در پرونده زهرا کاظمى، دادستان وقت (سعید مرتضوى) 
اصرار داشــت که وى جاسوس اســت. براى بررسى این 
موضوع ما در وزارت اطالعات دو کارشناس ضدجاسوسى 
این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلى با این خانم مصاحبه 
کنند. این کارشناسان پس از مصاحبه با وى، رسمًا اعالم 
کردند که به لحاظ فنى و علمى، زهرا کاظمى جاســوس 
نیست اما دادستان وقت تهران یعنى آقاى سعید مرتضوى 
بر اصرار خود باقى ماند و این پرونده را از وزارت اطالعات 
تحویل گرفت و به اطالعات نیروى انتظامى واگذار کرد. 
زهرا کاظمى گویا در فرآیند بازرسى، تحویل اشیا و انتقال به 
بازداشتگاه و نه در بازجویى، به دلیل مقاومت براى تحویل 
اشیاى همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار مى گیرد و سر 

او به جدول خیابان اصابت مى کنــد و منجر به خونریزى 
مغزى او مى شود که اگر چنانچه به موقع او را به بیمارستان 
منتقل مى کردند حتماً نجات مى یافت و همچنین اگر در این 
وضعیت یعنى انتقال به موقع به بیمارستان و نجاتش، در هر 
دادگاهى، حتى دادگاه هاى کانادا در حضور وکیل کانادایى 
قرار مى گرفتیم جمهورى اسالمى محکوم شناخته نمى شد 
بلکه مأمور یا مأمــوران دون پایه به دلیل قصور یا تقصیر، 
مسئول شناخته مى شــدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و 
متهم کــردن دیگرى یا سیاســى کردن موضوع،  هزینه 
سیاسى ســنگینى به جمهورى اســالمى تحمیل کرد و 
خود دســت اندرکاران این پرونده هم براى همیشه متهم 

شناخته شدند.

روز شنبه همایش «جنبه هاى حقوقى فناورى اطالعات و 
ارتباطات» با حضور دبیر شوراى عالى فضاى مجازى و وزیر 
 ICT ارتباطات و فناورى اطالعات افتتاح شد و وزیر جوان
در این همایش از موضوع عجیبى پرده برداشت که تعجب 
افراد حاضر در مراســم را برانگیخت. محمد جواد آذرى 
جهرمى اظهار کرد: برخى از اپراتورها سرویســى را ایجاد 
کرده اند که از طریق آى پى مشترکان به شماره هاى تماس 

آنان دست یافته اند و به وسیله آن تبلیغات انجام مى شود.
به گزارش تسنیم، برخالف اینکه تصور مى شد مجموعه 
وزارت ارتباطات توانسته مچ اپراتورهاى ارتباطى را بگیرد 
و پرده از این کشف بزرگ بردارد اما واقعیت اینگونه نبود و 
ماجرا به کشــف یکى از کاربران فعال در فضاى مجازى 

باز مى گردد. ایــن کاربر با تحلیل کد ســرویس یکى از 
شرکت هاى ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده به اپراتورهاى 
اول و دوم ارتباطى، به این نتیجه رسیده که شرکت مذکور 
آى پى مشــترکان این دو اپراتور تلفن همراه را به شماره 
موبایل تبدیل مى کــرده و با ورود بــه حریم خصوصى 
کاربران موبایل، شــماره ها را در اختیــار تبلیغ کنندگان 
قرار مى داده است.شــرکت خصوصى «ص.س.آ» که به 
گفته خودش در دو حوزه نشر محتواى دیجیتال و تبلیغات 
دیجیتال فعالیت مى کند و شــعار استراتژیکش «رساندن 
بهترین محتوا و تبلیغات به مخاطب مناســب در زمان و 
مکان درست است»، اپراتورهاى اول و دوم ارتباطى را در 
سایتش به عنوان «همکاران» معرفى کرده است. براساس 

ادعاى این کاربر فضاى مجازى، مدیر این شرکت یکى از 
فارغ التحصیالن دانشگاه شریف است که اکنون نیز با برخى 

استادان این دانشگاه در ارتباط است.
در ادامه بررســى هــاى این کاشــف نقض حریم 
خصوصى کاربــران در خدمات اپراتــورى، به ده 
دامنه جعلى شرکتى که قوانین حریم خصوصى 
را زیر پا گذاشته اشاره کرده که انتهاى زنجیره 
خدمات دهى آنها به شــرکتى اسپانیایى ختم 
مى شود و این شرکت همکارى با اپراتورهاى 

ایرانى را تأیید کرده است اما هنوز مشخص 
نیست نقش شرکت ایرانى واسط در این 

زنجیره دقیقاً چیست؟!

 

35 جسد در کار نیست
  تسنیم| رئیس سازمان پزشکى قانونى 
کشور درباره تحویل 35 جســد از اجساد حادثه 
سقوط هواپیماى تهران - یاســوج به پزشکى 
قانونى گفــت: چطور امــکان دارد در حادثه اى 
که جســد ســالمى باقى نمانده و همه متالشى 
شده اند، 35 جسد تحویل داده شده باشد؟ احمد 
شجاعى گفت: فعًال فقط تعدادى قطعات از اجساد 
به ما داده اند که این قطعات شناســایى شــده و 
هویت شان مشخص است اما باید قطعات اجساد 

تجمیع شوند و بعد آنها را تحویل دهیم.

حمله هکرها 
به 140 سایت داخلى

  تسنیم| چندى پیــش همزمــان با 
فرارســیدن ســالروز پیروزى انقالب اسالمى، 
خبرى مبنى بر حمله ســایبرى بــه تعدادى از 
پورتال ها و سایت هاى خبرى نظیر روزنامه هاى 
«قانون»، «آرمان» و «ستاره صبح» رسانه اى 
شد. حال با گذشت کمتر از 15 روز از این حمله 
ســایبرى، بار دیگر 140 ســایت داخلى مورد 
هجوم نفوذگران اینترنتى قرار گرفته است. مرکز 
مدیریت امداد و هماهنگى عملیات رخدادهاى 
رایانه اى در اطالعیه اى اعالم کرد سایت هاى 
مورد حمله همگى بر روى یک میزبان اشتراکى 
قرار داشته و دسترســى برقرار شده به صورت 
محدود و تنها شــامل بارگذارى یک فایل متنى 

بوده است. 

پاى مسئوالن به «دورهمى» 
باز شد! 

   افکارنیوز | محمد جواد آذرى جهرمى، 
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات مهمان برنامه 
«دورهمى» مهران مدیرى است؛ این برنامه روز 
شنبه ضبط شده و تاریخ دیگرى پخش مى شود. 
این نخستین بار است که یک وزیر مهمان برنامه 
«دورهمى» شده است. همچنین کارکنان وزارت 
ارتباطات و فناورى اطالعــات، از مهمانان این 

قسمت برنامه «دورهمى» خواهند بود.

خارج کردن
 تومور 13 کیلویى 

  فارس| پزشکان بیمارستان امام رضا(ع) 
تبریز در یک عمل جراحى چهار ساعته موفق به 
خارج کردن یک تومور 13 کیلویى از داخل شکم 
مردى 42 ساله شــدند. در حال حاضر وضعیت 
عمومى بیمار تثبیت شده و با گذشت دوره طول 
درمان که توسط پزشک متخصص براى ایشان 

دستور داده شده روند بهبودى را طى مى کند.

صید فیل ماهى عجیب
معــاون صیــد و بنــادر     نامه نیوز |
ماهیگیرى اداره کل شــیالت اســتان گلستان 
گفت: صیادان تور گستر این استان، یک قطعه 
ماهى مولد خاویارى (فیــل ماهى) با وزن 222 
کیلوگــرم و طول 301 ســانتیمتر را از آب هاى 

استان صید کردند.

اشتباه منتقدان مجازى 
  تابناك | میترا حجار، بازیگر سرشناس 
مهمان اخیر برنامه «دورهمى» بود. این بازیگر 
در گفتگو با مهران مدیرى از گیاه خوارى صحبت 
و تأکید کرد مردم سمت اســتفاده از مرغ نروند 
چراکه هیچکدام از مرغ هــاى تولیدى، طبیعى 
نیستند. این اظهارات به مذاق مرغداران خوش 
نیامده و باعث شده علیه وى موضع گیرى کنند. 
در این بین برخى منتقدان که قصد داشــتند در 
اینســتاگرام به میترا حجار انتقاد کنند، به اشتباه 
سراغ صفحه میترا حجازى پور بانوى شطرنج باز 
مطرح ایران رفتند و جمالت تندى علیه وى به 
کار بردند که تعجب قهرمان شطرنج بانوان ایران 

را به دنبال داشت.

على یونسى در گفتگو با روزنامه دولت به ماجراى مرگ زهرا کاظمى پرداخت

افشاگرى درباره پرونده جنجالى

ماجراى حراج شماره تلفن برخى مشترکان موبایل!

ایران از نظرمیزان«فساد» کجا ایستاده است؟
معبد «الهه آب» یا پرستشــگاه «آناهیتا» در شهرستان 
کنگاور استان کرمانشاه، نمونه آشکارى است از موزه هاى 
تخریب شــده و مورد تعرض قرار گرفته . معبد آناهیتا از 
بناهاى مربوط به دوره اشکانیان است که این روزها رنگ 

و نشانه هاى تاریخى اش در حال کمرنگ شدن است. 
با اینکه تمام ســنگ هایى که در محوطه تاریخى معبد 
آناهیتا روى زمین افتاده، سنگ هاى تراش خورده  تاریخى 
است که در ساخت معبد از آنها اســتفاده شده اما بر اثر 
زلزله هاى مستمر شاهد ستون ها و سنگ هایى هستیم 
که در حاشیه مسیرهاى بازدیدکنندگان قرار گرفته است. 
 اگرچه طبقه ســوم معبد مهمترین بخــش معبد بوده 
است اما امروزه شاهد ســاخت امامزاده اى در کنار معبد 
هســتیم که گورستان قدیمى اشــکانى را مستتر کرده 
است. به طورى که گردشــگران براى بازدید از یکى از 
پراهمیت ترین بخش هاى این مجموعه مجبور هستند 
به امامزاده رفته و با ایجاد ازدحام با نوع تدفین گذشتگان 

آشنا شوند.
از دیگر نکات تعجب و تأثربرانگیز، ساخت سازه اى جدید 
است که در بخش ورودى مجموعه، براى بلیت فروشى 

تعبیه شده است. اگرچه این سازه هنوز راه اندازى نشده 
و قابل بهره بردارى نیست اما این ســئوال در ذهن هر 
بازدیدکننده اى ایجاد مى شــود که چطور بدون کاوش، 
سازه اى به عنوان موزه کنگاور و گیشه بلیت فروشى در 

محوطه باستانى ساخته مى شود؟
خطرات و تعرض ها به این معبد به ساخت گیشه با بافت 
متفاوت و امــروزى در حریم محدود نمى شــود چراکه 
در ماه گذشــته نیز اداره اوقاف تالش کرده اســت تا با 
کاشت پایه هایى، بخشــى از محوطه را در اختیار گیرد 
که با پیگیرى سازمان میراث فرهنگى، سازمان اوقاف 

از اجراى این تصمیم منصرف شد.

تالش مشترك براى تخریب معبد آناهیتا!

روز جمعه اى که گذشــت، در اتفاقى بى ســابقه الهام 
چرخنــده، بازیگر ســینما و تلویزیــون، در نماز جمعه 
مشــهد اردهال در کاشــان ســخنرانى کــرد. او در 
ســخنرانى  خود تأکید کــرد که ثواب زیــارت اردهال 
همچون زیارت کربالســت. چرخنــده در نماز جمعه 
این شــهر گفت: من که به لطف ولى فقیــه، ملقب به 
بانوى زهرایــى شــده ام، به علــى بن باقــر(ع) پناه 

مى برده ام.
این ســفیر حجاب و عفاف تأکید کرد: من به سمت دیار 
مادریم، اردهال، چرخش کــردم تا بانوى زهرایى عصر 

حاضر باشم.
به دنبال این ســخنرانى،  روزنامه «آفتاب یزد» نوشت: 
اینکه بازیگرى مانند او حجــاب چادر را انتخاب مى کند 
اتفاق عجیبى نیست، چراکه بسیارند زنان و دخترانى که 
چادر را براى پوشش خود برمى گزینند، اما اینکه در مراسم  
مختلف از او تقدیر مى شــود یا روى او مانور مى دهند و 
امتیازات حمایتى ویژه اى برایش در نظر مى گیرند، امرى 
است که ماجراى چرخنده را از حالت طبیعى خود خارج 
مى کند. حال در تازه ترین اتفاق، الهام چرخنده، سخنران 
پیش از خطبه هاى هفته پیش نمازجمعه مشهد اردهال 
در کاشان بود. شهرى که پیش تر یک بازیگر نام آشنا را 
از خود رانده بود! دو سال پیش که فاطمه معتمدآریا براى 
شرکت در جلسه پرسش  و پاســخ فیلم «یحیى سکوت 
نکرد» به شهر کاشان ســفر کرده بود، با رفتارها و الفاظ 
ناشایستى از سوى تندروهاى دلواپس این شهر روبه رو 
مى شود. گفته مى شود دلیل این رفتار ناشایست بخاطر 
حجاب این بازیگر بوده است آن هم در حالى که تصاویر 
فاطمه معتمد آریا در کاشان نشان مى داد که پوشش او 

بسیار ساده بوده است.

مقایسه سفر 2 زن
 به یک شهر 

ســردار هادیانفر، رئیس پلیس فتاى ناجا در پاسخ به این ســئوال که روزانه چند کانال تلگرامى فیلتر و مسدود 
مى شــود، گفت: به صورت میانگین روزانه صد تا 200 کانال تلگرامى باموضوعات اخالقى، فیلتر مى شود.  وى 

در پاسخ به این سئوال که آیا موافق فعالیت تلگرام هستید یا خیر؟ گفت: تابع سیاست هاى کلى کشور هستیم.
رئیس پلیس فتاى ناجا در باره برخى کســب و کار هاى اینترنتى، خاطر نشان کرد: فعالیت اقتصادى در تلگرام 
بدون کنترل است و شاهد انواع کالهبردارى ها در این حوزه هستیم، به مردم توصیه مى کنم حتماً از سایت هاى 
داراى «نماد اعتماد»خریدارى کنند چرا که این ســایت ها شناسایى شــده و زیر نظر اصناف و مراجع مربوطه 

فعالیت مى کند.

فیلتر روزانه 100 تا 200 کانال

شرکت یکى از 
نوننیز با برخى 

ض حریم 
ى، به ده 
وصى
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تم
ى

گفت
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هبردارى ها در این حوزه هستیم، به مردم توصیه مى کنم حتماً از سایت هاى 
 چرا که این ســایت ها شناسایى شــده و زیر نظر اصناف و مراجع مربوطه 
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امیدوار بودم زلزله مى آمد
 و آن فیلم نابود مى شد!

آقاخانى که چندین پروژه دربــاره اعتیاد کار کرده 
در پاســخ به این ســئوال که آیا صحت دارد که 
مســتند «جهت» که به تازگى ســاخته است به 
علت تلخى زیاد اجازه پخش نــدارد گفت: اعتیاد 
یک بیمارى است و باید درباره آن اطالعات زیادى 
به دست آورد. «جهت» درباره پیشگیرى از اعتیاد 

اســت و کودکانى که زیر هفت سال هستند و 
درگیر اعتیاد مى شــوند و شک نکنید که این 

موضوع خیلى تلخ است مگر مى شود معتاد شدن 
کودکان تلخ نباشد اما آگاهى دهنده است و موجب 
پیشگیرى مى شــود. این جور نیســت که جلوى 
پخشش اش را گرفته باشــند و ما در حال مذاکره 

هستیم و امیدوارم پخش شود.
او همچنیــن گفت که «ســلفى» را به جریان 

انداختیم و امکان دارد آن را بسازیم.
آقاخانى که ســابقه همکارى با اصغر 

فرهــادى را دارد گفت ایشــان تأثیرات بســیار 
خوبى در تلویزیون گذاشــته و از آنجایى که یک 
زمانى هرچقــدر طرح 

مى بردم به در بســته مى خــوردم فرهادى براى 
ساخت «هندوانه شب یلدا» خیلى از من حمایتکرد.
کاندیداى ســیمرغ بهترین بازیگر مرد جشــنواره 
گذشته در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا مجید 
صالحى را به علت بردن او به فیلم «پیتزا مخلوط» 
مى بخشد با خنده عنوان کرد: خیلى پول الزم بودم 
و در آن فیلم بازى کــردم مجید قصه را جور دیگر 
تعریف کرد اما در ساخت آنطور نشد و امیدوار بودم 
یک زلزله اى مى آمد و آن فیلم نابود مى شد و هیچ 

نمى شد.وقــت اکران 

  

سعیدآقاخانى: 

محمد مسلمى، بازیگر و کارگردان تلویزیون درباره 
فعالیت هاى خود گفت: برنامه «خوش و بش» در 
52 قسمت 60 دقیقه اى براى گروه خانواده شبکه 
2 سیماست که از 10 اسفندماه ضبط آن را شروع 

مى کنیم.
وى در همین راستا افزود: بازیگران این مجموعه 
محمد مسلمى، نیما فالح، سحر ولدبیگى و نگین 
معتضدى هستند و براى بازیگران مهمان برنامه 
نیز از دانشجویان تئاتر اســتفاده مى شود. در هر 
برنامه نیز به مسائل و مشکالت اجتماعى پرداخته 

مى شود.
این کارگردان درباره ســاختار مجموعه «خوش و 
بش» اظهار کرد: این مجموعه در قالب نمایشنامه 
و قصه با یک ساختار جدید به مسائل و مشکالت 
از جملــه ازدواج، طالق، کالهبــردارى و اعتیاد 
مى پردازد. ســاختار این برنامه جدید است و شاید 

کمتر در سیما شاهد چنین ساختارى بوده ایم.
وى با اشــاره به فضاى مجموعه «خوش و بش» 
بیان کــرد: در این برنامه گروه موســیقى زنده به 
سرپرستى عبد آتشانى ما را همراهى مى کند. هر 
شب یک قصه داریم و خنده و گریه را در کنار هم 
گرد آورده ایم همچنین براى اینکه در موضوعات 

به درســتى ورود کرده، به آنها پرداخته و به خطا 
نرویم از کارشناســان مختلفــى همچون دکتر 
محمودى و سایر کارشناسان براى برنامه استفاده 
مى کنیم. همچنین خانواده ها به عنوان تماشاچى 

در استودیو حضور 
متفاوتــى خواهند 

داشت.
ایــن کارگــردان 
ادامه داد: «خوش 
و بش» به احتمال 

زیاد از اواخر 
اســفندماه در 
پایــان هــر 

هفتــه در 

روزهاى پنج شنبه و جمعه پخش خواهد شد. این 
برنامه با حمایت نیروى انتظامى ناجا و ســازمان 

پیشگیرى قضائى تولید مى شود.
 

نیوشا ضیغمى، بازیگر زن ســینماى ایران نوشته: به 
همکاران من خرده گرفته شــده که چرا بابت زایمان 
و به دنیا آوردن فرزندشان به خارج از کشور مى روند، 
متأسفانه این کار به دلیل بى اعتبارى پاسپورت ایرانى 
اســت. براى یک ایرانى و من که عــرق ملى دارم و 
کشورم را دوست دارم خیلى غمناك است که مجبور 
باشم به دلیل اینکه پاسپورت کشــورم در دنیا ارزش 
ندارد، براى رفتن به هر کشورى دلهره داشته باشم و 
دم دِر هر سفارتى گردن کج بکنم، خیلى دردناك است. 
همکاران من اگر این امکان را پیدا مى کنند که بتوانند 
خارج از ایران فرزندانشان را به دنیا بیاورند و این انتخاب 
را مى کنند بابت این موضوع است. شرایط ما در حال 
حاضر شرایط عجیبى است و این احساس عدم امنیت 

است که باعث مى شود این اتفاق بیافتد. 
در همین حال روزنامه اصولگراى «جوان» به انتقاد از 
نیوشا ضیغمى پرداخته و نوشته است:  دوتابعیتی 
بــودن در میان ســلبریتی ها در حــال تبدیل 
شدن به یک ارزش اســت چراکه برخی از این 
سلبریتی ها از اینکه به طور عمومی اعالم کنند 
فرزندشــان را در یکی از کشورهاي غربی مانند 
کانادا، انگلســتان یا آمریکا به دنیا می آورند نه 
تنها ابایی ندارند بلکه ظاهراً به آن افتخار هم 
می کنند. اما تأسف انگیز، سخنان ضدملی 
نیوشا ضیغمی درباره این موضوع بود. 
این بازیگر آثار درجه ســوم سینماي 
ایران به دفاع از تمایل سلبریتی ها 
براي به دنیا آوردن فرزندانشــان 
در کشورهاي غربی بســنده نکرده و در 
سخنانی توهین آمیز،  بی ارزش بودن 
پاسپورت ایرانی را دلیل موجهی براي 
اشتیاق به دوتابعیتی شدن فرزندش 

عنوان کرده است.

امیر جعفرى به فیلم سینمایى «قانون مورفى» به کارگردانى رامبد جوان پیوست.

 «هرچیز خوب در زندگى یا غیر قانونى است یا غیر اخالقى یا چاق کننده!» این درباره خالصه داستان «قانون مورفى» منتشر شده است.

فیلمبردارى فیلم سینمایى «قانون مورفى» به کارگردانى رامبد جوان و تهیه کنندگى محمد شایسته که از اوایل بهمن ماه آغاز شده بود این روزها در استان گیالن ادامه 
دارد.

شد زوج اصلى «قانون امیر جعفرى به عنوان یکى از بازیگران اصلى فیلم به تازگى جلوى دوربین رفته است تا در کنار امیر جدیدى که امسال موفق به کسب سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد 

مورفى» را تشکیل بدهند.

«قانون مورفى» فیلمى 

پر بازیگر است که در ژانر کمدى اکشن در تهران و شمال کشور فیلمبردارى مى شود. این فیلم یک بازیگر اصلى 

دیگر هم دارد که به 

زودى معرفى مى شود.

هد بود
شکان خوا

نظر پز
ت تحت 

شکسو
رمند پی

هن

رامبد جوان در فیلـم جدید امیر جعفرى 

عموى فیتیله اى این 
بار با «خوش و بش» 
به تلویزیون مى آید

دفاع نیوشا ضیغمى
 از زایمان همکارانش

 در خارج!

یگــر  ز با
«بانوى عمارت» گفت: 

تولید «بانوى عمارت» تا تیرماه ادامه 
خواهد داشت.

رامتین خداپناهى  درباره فعالیت هاى خود گفت: یک ماه و نیم است 
که مقابل دوربین سریال «بانوى عمارت» به کارگردانى عزیزا... حمیدنژاد بازى 

مى کنم و پنج ماه از تولید این سریال مى گذرد. وى در همین راستا افزود: تولید «بانوى عمارت» 
تا تیرماه ادامه خواهد داشت و تا امروز نزدیک به 50 درصد از آن فیلمبردارى شده است.

این بازیگر درباره موضوع «بانوى عمارت» و نقشش در آن اظهار کرد: «بانوى عمارت» یک عاشقانه ساده قجرى است که در 
عصر ناصرالدین شاه روى مى دهد و من نقش شخصیتى محورى با نام «میرزا اسد شالچى» را بازى مى کنم. خدا پناهى با اشاره به حضور 
بازیگران مطرح در «بانوى عمارت» بیان کرد: علیرضا شجاع نورى، پانته آ پناهى ها، شبنم فرشادجو، مینا وحید، نیکى نصیریان، مهتاج 
نجومى، فریدون سورانى، مریم مؤمن، مهرى آل آقا و حسام منظور در این سریال بازى کرده اند و بازیگرانى نیز هم چون امیرحسین 

آرمان تاکنون جلوى دوربین نیامده اند.
وى درباره لوکیشن سریال «بانوى عمارت» توضیح داد: در حال حاضر فیلمبردارى در کاشان در حال انجام است و فکر مى کنم تا هفته 
آینده گروه تولید به تهران بازگردد. به واسطه بکر بودن کاشان، عمارت اصلى فیلم در این شهر است و در این شهر ضبط شده است اما 

اتفاقات در تهران مى گذرد.
این بازیگر درباره فضا و شرایط کار در سریال «بانوى عمارت» عنوان کرد: تعامل عوامل با هم بسیار خوب است، شغل ما بازیگرى است 

و از این راه امرار معاش مى کنیم اما پروژه تأمین مالى نمى شود، امیدوارم بودجه مالى این پروژه تأمین شود.
خداپناهى درباره دیگر فعالیت هایش خاطر نشان کرد: یک سریال و دو فیلم براى بازى به من پیشنهاد شد که چون هفته اى دو روز در 
دانشگاه تدریس مى کنم و سایر روزها را در حال بازى در «بانوى عمارت» هستم نتوانستم بپذیرم. «بانوى عمارت» کار سختى است و 

دیالوگ هاى پیچیده دارد ، بنابراین تصمیمم این است که ابتدا این سریال را به سالمت به پایان برسانم. 
گفتنى است، سریال «بانوى عمارت» به تهیه کنندگى مجید موالیى، کارگردانى عزیزا... حمیدنژاد 
و نویسندگى احسان جوانمرد محصول شبکه 3 سیماست. فیلمبردارى این اثر در 

شهرهاى تهران، کاشان و قزوین انجام مى شود.

 رسید
ه نیمه

اشان ب
ت» در ک

بانوى عمار
»

امیرجعفرى 

ار کرده
صحت دارد که  آیا خ به این ســئوال که
به است اخته س تازگ به که «جهت» تند مس

فرهــادى را دارد گفت ایشــان تأثیرات بســیار 
خوبى در تلویزیون گذاشــته و از آنجایى که یک 
طرح در هرچق زمان

مى بردم به در بســته مى خــوردم فرهادى براى 
ساخت «هندوانه شب یلدا» خیلى از من حمایتکرد.
نواره جش مرد بازیگر بهترین یمرغ کاندیداىس مســتند «جهت» که به تازگى ســاخته است به 

علت تلخى زیاد اجازه پخش نــدارد گفت: اعتیاد 
یک بیمارى است و باید درباره آن اطالعات زیادى 
به دست آورد. «جهت» درباره پیشگیرى از اعتیاد 

اســت و کودکانى که زیر هفت سال هستند و
درگیر اعتیاد مى شــوند و شک نکنید که این 

موضوع خیلى تلخ است مگر مى شود معتاد شدن 
کودکان تلخ نباشد اما آگاهى دهنده است و موجب
پیشگیرى مى شــود. این جور نیســت که جلوى

پخشش اش را گرفته باشــند و ما در حال مذاکره 
هستیم و امیدوارم پخش شود.

او همچنیــن گفت که «ســلفى» را به جریان
انداختیم و امکان دارد آن را بسازیم.

آقاخانى که ســابقه همکارى با اصغر 

بهترین بازیگر مرد جشــنوارهزمانى هرچقــدر طرح  کاندیداىســیمرغ
گذشته در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا مجید 
صالحى را به علت بردن او به فیلم «پیتزا مخلوط» 
مى بخشد با خنده عنوان کرد: خیلى پول الزم بودم 
در آن فیلم بازى کــردم مجید قصه را جور دیگر و

تعریف کرد اما در ساخت آنطور نشد و امیدوار بودم 
یکزلزله اى مى آمد و آن فیلم نابود مى شد و هیچ 

نمى شد.وقــت اکران

  

و قان
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حت نظ

سوتتت

ظنظرپرپز
نتتنت تتتحتتح

سوتتو

رپزززش
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ووتس فریبرز 

ایرانــى فرزنــد 
ملکه رنجبر درباره حال مادرش 

چند روزى با گفت: مادر 
تنگى نفس روبه رو بود مشکل 

به همین دلیل او را به بیمارستان و 
آوردیم که پزشــکان تشخیص 
دادند حتماً بایــد تحت نظر بوده 
و در بخش مراقبــت هاى ویژه 
بسترى شود. وى در همین راستا 
افزود: وضعیــت مادر بحرانى 
بود، مدت سه هفته به شدت 
دچار اختالل در روده بودند 
و این باعث خروج آب 
زیــادى از بــدن، در 
نتیجه ضعــف او و 
نارسایى قلبى و 
شد  تنفس 
به  که 

کم 
کارى ریه بر

مى گشت و سیستم هاى 
مختلف بدن مادر را بــا اختالل روبه رو 

کرد.
ایروانى درباره تالش پزشکان درباره درمان حال ملکه رنجبر بیان 

کرد: تالش پزشکان در این چند روز باعث شد که شرایط ثابت و پایدارى 
در بدن ایجاد شود تا مشکل تنفسى را با دارو حل کنند. منتظریم ببینیم 
تالش پزشکان چه نتیجه اى خواهد داد. وى ادامه داد: واقعیت این است 
که در این چند روز هر روز نسبت به روز قبل بهتر بودند ولى بازهم نیاز 
به مراقبت هاى ویژه دارند تا زمانى که شرایط پایدار فراهم شود.  فرزند 
ملکه رنجبر درمورد امیدوارى درباره حــال مادرش توضیح داد: مادر 
تغذیه خوبى ندارد و غذا کم مى خورد. اشتهایش به دلیل طوالنى بودن 

ناخوشى اش، مصرف 

دارو 
بســترى  و 

بودن در بیمارســتان کم 
است و از نظر جسمانى ضعیف شده  که 

امیدواریم با توجهاتى که تیم پزشکى دارند به  شرایط 
پایدار، نظم غذایى و بهبود جسمانى برسد.

ز ى شد زوج اصلى «قانونامیر جعفرى به عنوانی

مورفى» را تشکیل بده

«قانون مورفى» فیلمى 

پر بازیگر است که در ژانرک

دیگر هم دارد که به 

زودى معرفى مى شود.

عموى
بار با «
تبهتل

ســعید آقاخانى با حضور در برنامه «من و شما» از 
فعالیت هاى جدید و چالش هاى کارى اش گفت. 
وى در ابتدا درباره اینکه با شروع «ساعت خوش» 
فکر مى کرده خودش و همکارانش ســتاره شوند 
بیان کرد: ما براى ســتاره شــدن نیامده بودیم و 
اصًال آن زمان فکر نمى کردیم که معروف شویم، 
خیلى ها را مى بینم براى اینکه مشهور شوند تالش 
مى کنند به نظر من باید رها کرد و عاشقانه کار کرد.

آقاخانى درباره دوران ممنوع کارى گروه «ساعت 
خوش» گفت: یادم مى آید در آن زمان هر ده روز 
براى یک گــروه کار مى بردم حتــى براى گروه 
ورزش هم طرح بردم اما نگذاشــتند کار کنیم. من 
هم براى اینکه پول دربیاورم حتى بازاریابى زعفران 
کردم! شاید باورتان نشــود اما من در آن کار خیلى 
موفق بــودم! او درباره اینکه چرا بعد از «ســاعت 
خوش» دیگر با مهران مدیــرى کار نکرده اظهار 
کرد: جنس کارهایى که او مى ســازد به من و رضا 

عطاران نمى خورد.
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نصف جهــان با محرومیت 
حســینى در دربى، ســهم رحمتى 

در بازى هاى اخیر اســتقالل از او پررنگ تر 
خواهد شد. رکورد 874 دقیقه اى حسینى از گل 

علیپور تا اسدى، حسین حسینى را تبدیل به دروازه بان 
تیــم ملى در اصلى استقالل و یکى از گزینه هاى 

خیلــى جام جهانى روســیه کرد. حســینى 
از پایان رکورد ســریع، اوج گرفت اما بالفاصله بعد 
و حاال رحمتى، طوالنى مدت، جایگاهش را از دست داده 
که رکورد حسینى بیشــتر از او براى آبى ها بازى مى کند. از زمانى 

صنعت نفت و الهالل تمام شــد، رحمتى در بازى با پدیده، پارس جنوبى، 
ذوب آهن، ســپیدرود، الریان براى استقالل بازى کرد و حسینى در چهار بازى مقابل 

و فوالد دروازه بان اســتقالل بود. کارتى که اخیراً حســینى از داور گرفت، باعث شد دربى را از 
دســت بدهد و ســهم رحمتى از بازى هاى اخیر با حضور در دربى دوباره از او بیشتر خواهد 
شد. پنجمین بازى رحمتى در هفته آینده در مقایسه با چهار بازى حسینى در مدت اخیر و 
احتمال درخشش کاپیتان اســتقالل در دربى و محکم تر شدن جایگاهش، شاید دلیل 
عصبانیت بیش از حد حسینى پس از کارت گرفتن در بازى اخیر را بیشتر مشخص 
کند. دروازه بانى که براى شماره یک تیم ملى در روسیه مى جنگد، در راند اول باید 

جایگاه ثابتى که در استقالل به دست آورده بود را از رحمتى پس بگیرد.

 

ســتاره بى بدیل فوتبــال اصفهــان در دهه 
80 و اوایــل دهه 90 که بــدون تردید یکى از 
تأثیرگذارتریــن بازیکنان تاریخ ســپاهان به 
شــمار مى رود، مهندس و فرمانده این تیم در 
بیشتر ادوار لیگ بوده است. تنها نقطه تاریکى 
که در فوتبــال محرم نویدکیا دیده مى شــد،
 مصدومیت هاى پیاپى بود کــه هر چند وقت 
یکبار تیم ســپاهان و البته تیم ملى را از حضور 
او محروم مــى کرد. محرم با پنــج قهرمانى و 
یک نایب قهرمانى پرافتخارترین بازیکن لیگ 
برتر فوتبال ایران است و نکته حائز اهمیت در 
خصوص این موضوع این است که همه عناوین 
را با یک تیم به دست آورده است. این هافبک 
وفادار سپاهان که همواره به هوش باال شهره 
بود، مهندس طالیى پوشان و یکى از بهترین 

هافبک هاى سال هاى اخیر ایران بوده است.

ستاره خط هافبک اســتقالل در دهه گذشته 
که شاید بتوان او را بهترین بازیکن خط میانى 
آبى ها در ایــن بازه نامید، یکى از مهندســان 
فوتبال ایران است. جبارى 34 ساله که از جمله 
بازیکنان خوش اخالق و فنى فوتبال ایران بوده، 
با پاس گل هاى فراوان خود و ظرافتى که در کار 
با توپ به خرج مى داد، طراوت خاصى به بازى 
استقالل مى بخشید و همیشه محبوب هواداران 
این تیم بود. او با استقالل به قهرمانى در لیگ 
و جام حذفى رسید و در لیگ قهرمانان آسیا هم 
تا نیمه نهایى پیش رفت. «هشــت شاکى» و 
«زیدان» مهمترین القابــى بودند که در دوران 
فوتبالى جبارى از ســوى هــواداران به او داده 
شــد. البته که در کنار همه اینها، لقب مهندس 
شایسته این فوتبالیست خوش اخالق و خالق 

فوتبال ایران است. 

تنها بازیکــن جوانى که مى توان نــام او را در 
بین مهندسان دهه اخیر فوتبال ایران گنجاند، 
هافبک فعلى تیم پرســپولیس است. محسن 
مســلمان که از جوان ترین بازیکنــان و البته 
گلزنان تاریخ لیگ برتر به شمار مى رود، از همان 
دوران ابتدایى فوتبالــش توجهات زیادى را به 
ســبک بازى خود جلب کرد. رفته رفته ارسال 
پاس گل در دستور کار مسلمان قرار گرفت و او 
در این سه فصل اخیر یکى از بهترین بازیکنان 
پرسپولیِس برانکو بوده اســت. فصل گذشته 
مسلمان در کنار مبعلى و کاوه رضایى آقاى پاس 
گل لیگ شد و در این فصل هم هافبک 27 ساله 
پرسپولیس با 9 پاس گل اختالف قابل توجهى 
با سایر بازیکنان دارد و این عنوان را به احتمال 

فراوان مجدداً از آن خود خواهد کرد.

یکى دیگر از بازیکنانى که در فوتبال اصفهان 
به خالقیت و بازى طراحانه مشهور بوده، قاسم 
حدادى فر است. هافبک 34 ساله ذوب آهن که 
از تیم هاى پایه در این تیم حضور داشته و هنوز 
هم مهره میانى و نقطه اتکاى سبزپوشان است، 
با شوت هاى سرکش و پاس هاى خالقانه خود 
بازى هاى زیادى را به ســود ذوب برگردانده و 
بسیار در بین هواداران این تیم محبوب است. 
اگرچه حدادى فر تا به حــال در قهرمانى لیگ 
با ذوب آهن موفق نبوده، در سالى که این تیم 
به فینال آسیا رسید، یکى از اصلى ترین ارکان 

موفقیت هاى ذوب بود.

هافبک حال حاضر فوالد خوزســتان هم یکى از 
مهندسان بحق فوتبال ایران است. ایمان مبعلى 
همواره به نحوه ارســال ضربات ایســتگاهى و 
دقتش در زدن این توپ هــا معروف بوده و هنوز 
هم با وجود اینکه 35 سال سن دارد، وقتى پشت 
یک توپ کاشته قرار مى گیرد، مدافعان حریف را 
نگران مى کند. مبعلى در تیم ملى 60 بازى انجام 
داده و در لیگ ایران بهتریــن روزهاى خود را در

 تیم هاى فوالد اهواز و اســتقالل و نفت تهران 
گذرانده اســت. این مهندس ایــذه اى یکى از 
بازیکنانى بود که در فصل گذشــته هم با وجود 
ســن باال، بیشــترین پاس گل را در طول لیگ 

ارسال کرد.

اگر ایرانى بــودن را از شــرایط مهندس هاى 
مورد بررسى خارج کنیم و به بازیکنان خارجى 
شــاغل در ایران هم نگاهــى بیندازیم، قطعًا 
باید اشــاره اى به «ســرور جپاروف» بکنیم. 
ستاره ازبکستانى استقالل با توانایى فوق العاده 
در بازیسازى و طراحى حمالت، حقیقتًا یکى از 
شایســته ترین ها براى کسب عنوان مهندس 
است. مهمترین ســتاره فوتبال ازبکستان در 
یک دهه گذشته، حاال حدود یکسالى است که 
به ایران آمده و پس از سپاهان، براى استقالل 
بازى مــى کنــد. او بازیکنى خالق با ســابقه 
دو بــار کســب عنوان مرد ســال آسیاســت 
و بسیار در تیم استقالل مؤثر ظاهر شده و نبود 

او در برخى بازى ها کامًال به چشم آمده است.

مهندسان فوتبــال اصفهان

مجتبى جبارى

سرور جپاروف

قاسم حدادى فرایمان مبعلى

محسن مسلمان

محرم نویدکیا

فوتبال ایران مثل سایر نقاط جهان، بازیکنانى دارد که از هواداران و اهالى فن، لقب مهندس دریافت مى کنند.
 پنجم اسفندماه در تقویم شمسى، مصادف بود با زادروز خواجه نصیرالدین طوسى و به همین مناسبت، نام «روز مهندس» بر آن نهاده 

شده است. در کنار همه مهندسانى که در زمینه هاى مختلف علمى و فنى فعالیت مى کنند، در فوتبال ایران هم بازیکنانى هستند 
که به واسطه سبک بازى و خالقیتشان لقب مهندس را از هواداران و کارشناسان دریافت کرده اند.  سایت 

ورزش سه در این باره گزارش جالب توجهى را منتشر کرده است:

فراوان مجددا از آن خود خواهد کرد. که این تیم 
رین ارکان 

نصف جهان  بــا نتایجى کــه در هفته بیســت و چهارم
 رقابت هاى لیگ برتر فوتبال ایران به دست آمد وضعیت 

تیم هاى انتهاى جدول براى سقوط بغرنج تر از قبل شد.
 در حالى که سپیدرود و سپاهان 3 امتیاز مهم این هفته را 
برابر رقیبانشان به دست آوردند استقالل خوزستان هم مثل 
سیاه جامگان شکســت خورد تا این دو تیم شرایط سقوط 
را در فاصله شــش هفته مانده به پایان رقابت ها احساس 
کنند. استقالل خوزستان باید در هفته بیست و چهارم و از 
پرسپولیس در تهران 3 امتیاز مى گرفت اما در نهایت تالش 
این تیم نتیجه اى جز شکست یک بر صفر براى شاگردان 

عبدا... ویسى به همراه نداشت.
استقالل خوزســتان با هدایت عبدا... ویسى اکنون با 20 
امتیاز تیم پانزدهم جدول است. نکته قابل توجه اینجاست 
که دو تیم سپیدرود و پدیده با 23 امتیاز و اختالف تنها 3 
امتیاز باالتر از این تیم قرار دارند و یک لغزش از ســوى 

هرکدام از آنها اگر با برد اســتقالل خوزستان همراه 
شود آن وقت شاید قهرمان دوره پانزدهم لیگ برتر 

بتواند از سقوط به لیگ یک فرار کند اما شرایط 
جدول در پایان هفته بیســت و چهارم نشان 

مى دهد که این تیم بعد از مشکى پوشان 
دومین شانس سقوط به لیگ یک است. 

استقالل خوزستان در هفته بیست و 
پنجم یک بــازى 6 امتیازى با نفت 

تهران دارد که نتیجــه آن دیدار
 مى تواند در سرنوشت این تیم 

نقش اساسى ایفا کند.

لیگ یک 
در انتظار 

گواردیوالى فیک!

 نصف جهان «وینفرد شفر» استقالل را از این رو به آن رو کرده و توقع از مدیران این باشگاه تمدید قرار داد با این مربى 
بزرگ است. در حالى که بیش از یک ماه از تمدید قرارداد «برانکو ایوانکوویچ» با پرسپولیس مى گذرد استقاللى ها هنوز 
با شــفر تمدید نکرده اند. البته افتخارى چند هفته قبل گفته بود مشکلى براى تمدید با شفر نداریم و پولش را هم داریم 
اما تا امروز اتفاق خاصى رخ نداده است. عده اى مى گویند شاید مدیران استقالل منتظر شهرآورد 10 اسفند هستند تا در 

صورتى که استقالل نتیجه خوبى گرفت قرارداد شفر را براى فصل بعد هم تمدید کنند.
به گزارش نصف جهان، شفر با صعود به فینال جام حذفى و متحول کردن استقالل در لیگ برتر عظمت خود را نشان 

داده و قطعًا استقاللى ها با توجه به ظرفیت هاى موجود گزینه اى بهتر از وى را پیدا نخواهند کرد.

چرا تمدید نمى کنید؟

محرومیت نصف جهــان با
حســینى در دربى، ســهم رحمتى 

در بازى هاى اخیر اســتقالل از او پررنگ تر 
4خواهد شد. رکورد 874 دقیقه اى حسینى از گل
علیپور تا اسدى، حسین حسینى را تبدیل به دروا

تیــاصلى استقالل و یکى از گزینه هاى 
خجام جهانى روســیه کرد. حســینى 
اما بالفاصله بعد ســریع، اوج گرفت

طوالنى مدت، جایگاهش را از دست داده 
از او براى آبى ها بازى مى کند. از زمانى بیشــتر

صتمام شــد، رحمتى در بازى با پدیده، پارس جنوبى، 
بازى کرد و حسینى در چهار بازى مقابل ذوب آهبراى استقالل

و فوالد دروازه بان اســتقالل بود. کارتى که اخیراً حســینى از داور گرفت
دســت بدهد و ســهم رحمتى از بازى هاى اخیر با حضور در دربى دو
شد. پنجمین بازى رحمتى در هفته آینده در مقایسه با چهار بازى ح
احتمالدرخشش کاپیتان اســتقالل در دربى و محکم تر شدنج
عصبانیت بیش از حد حسینى پس از کارت گرفتن در بازى اخ
کند. دروازه بانى که براى شماره یک تیم ملى در روسیه مى جنگ
جایگاه ثابتى که در استقالل به دست آورده بود را از رحمتى پس

یک توپ کاشته قرار مى گیرد، مدافعان حریف را 
0نگران مى کند. مبعلى در تیم ملى 60 بازى انجام 
داده و در لیگ ایران بهتریــن روزهاى خود را در
و نفت تهران  تیم هاى فوالد اهواز و اســتقالل

گذرانده اســت. این مهندس ایــذه اى یکى از 
با وجود بازیکنانى بود که در فصل گذشــته هم

ســن باال، بیشــترین پاس گل را در طول لیگ 
ارسال کرد.

ب قب ى زی ب و ى زى ب
دو بــار کســب عنوان مرد ســال آسیاســت 
و بسیار در تیم استقالل مؤثر ظاهر شده و نبود 

او در برخى بازى ها کامًال به چشم آمده است.

 مهدى طارمى که در فصل نقل  
و انتقاالت زمســتانى پس از 
مذاکره با باشگاه الغرافه قطر 
به این باشگاه قطرى پیوست، 
یکم بهمن ماه ITC خود براى 
بازى براى این تیم را دریافت 
کرد اما با وجود گذشــت بیش 
از یک ماه از صدور مجوز بازى، 
هنوز مبلغ توافق شــده میان 
دو طرف به حســاب باشگاه 
پرسپولیس واریز نشده است.
طبق توافق صورت گرفته بین 
دو باشگاه پرسپولیس و الغرافه 
قرار بر این بود که این باشگاه 
قطرى در ازاى صدور رضایتنامه 
مهدى طارمى 500 هزار دالر 
به حساب باشگاه پرسپولیس 
واریز کند. البته خود طارمى هم 
باید صد هزار دالر شــخصاً به 
پرسپولیسى ها مى داد که این 
موضوع تا به این لحظه اتفاق 

نیافتاده است. 

ارد
مه د

ها ادا
الغرافه دوئل گلر

 هنوز  پول نداده
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یکى دیگر از دو کاپیتان ذوب آهن معتقد اســت که پدیده تیمى جوان و قدرتمند 
بوده که تیمشان را غافلگیر کرده است.

 قاسم حدادى فر در مورد برد تیمش مقابل پدیده گفت: بازى خیلى سختى بود و من به آقاى 
مهاجرى و تیم پدیده تبریک مى گویم که همچنین تیم جوان و قدرتمندى ساخته است و ما 

را غافلگیر کردند. 
وى افزود: ما خیلى زود به گل اول رســیدیم ولى روى یک اشتباه گل مساوى را از نقطه پنالتى 
دریافت کردیم. ولى خدا را صد هزار مرتبه شــکر دقیقه آخر دروازه تیــم حریف را باز کردیم و 

توانستیم در باالى جدول که فشار زیاد است باقى بمانیم.
کاپیتان ذوب آهن در خصــوص نبود امیــر قلعه نویى در کنــار زمین و تأثیــر منفى اى که 

بر تیمشــان داشــت تصریح کرد: آقاى میگل که در کنار خــط بود، یکــى از بهترین و با 
دانش ترین کمک هایى اســت که در فوتبال ایران حضور دارد و ما هر روز از ایشــان یاد

 مى گیریم. ولى اگر خود امیرخان بود، شرایط بازى فرق مى کرد. 
حدادى فــر افــزود: در عین حال هــم آقاى میــگل و هم مربــى دروازه بــان هاى 

ما جــزو بــزرگ تریــن مربى هــاى ایــران هســتند و بــه تیم کمــک زیادى
 مى کنند.

افسوس که چند هفته دیر بیدار شدى ژنرال!

صـداى نایب قهـرمانى مى آید
«کى روش استنلى» به ثمر رســاند، در چند مرحله 

دروازه پدیده را با خطر روبه رو کرد. در ســوى مقابل 

مشــهدى ها در غیاب چند بازیکن اصلى خودشان 

زور الزم را نداشتند و امکان نزدیک شدن به دروازه 

ذوب آهن را پیدا نمى کردند. اما روى اشتباه مدافعان 

ذوب آهن یک پنالتى نصیب پدیده شد تا اکبر صادقى 

در دقایق پایانى نیمه نخست کار را به تساوى بکشاند.

با شروع نیمه دوم امیر قلعه نویى تعویض هاى خودش 

را به تیم تزریق کرد تا ذوب آهن چهره هجومى ترى 

به خودش بگیرد، ولى حمــالت پردامنه ذوب آهن 

با درخشــش دروازه بان پدیده به ثمر نمى نشست تا 

شرایط بسیار حساس شود، در نهایت یک ضربه سر 

از جانب مرتضى تبریزى کار را تمام کرد تا ذوب آهن 

هم خودش روى پله دوم بماند و هم به حریف اصلى 

سپاهان در نیمه دوم جدول اجازه امتیازگیرى ندهد.

 نکته جالب توجه در این دیدار این بودکه شاگردان 

امیر قلعه نوعى در ذوب آهن  همانگونه که پیش تر 

گفتیم بازهم در دقایق موسوم به قلعه تایم موفق به 
گلزنى شدند.

در حالى که دیــدار تیم هاى ذوب آهــن و پدیده تا 

دقیقه 94 با تساوى یک بر یک دنبال مى شد، گلزنى 

مرتضى تبریزى در ثانیه هاى پایانى باعث شد 3 امتیاز 

ارزشــمند دیگر به اندوخته هاى ذوبى ها اضافه شد. 

قلعه نوعى که همیشه تا ثانیه هاى پایانى بازى توقع 

مبارزه و جنگیدن را از شاگردانش دارد، بارها موفق 
شده نتیجه بازى را در این لحظات تغییر دهد.

ذوبى هــا در لیگ امســال شــش بــار موفق به 

ى در قلعه تایم شــده اند که در ایــن بین پنج 
گلزن

بار نتیجه بــازى را تغییــر داده و موفق به کســب 

یــاز شــده انــد.  اگر اشــتباه نکنیــم عنوان 
3 امت

قلعه تایم براى اولین بار از ســوى ســایت ورزش 

ســه بــراى گل هــاى حســاس ذوب آهنى ها

 در دقایق پایانى عنوان شــد. اما نگاهى کلى داشته 

باشــیم به نتایج 
این هفته و یادمان 
نرود که ذوب آهن 
همچنان صدرنشین  دوم است. شــاگردان قلعه نیــم فصل 
نوعى که همچنان تیم اول دور برگشت به حساب مى 

آیند، با کسب 3 امتیاز این بازى 41 امتیازى شدند و 

رتبه دومى خود را تثبیت کردند. آنها استقالل، پارس، 

فوالد و ســایپا را به عنوان رقباى جدى براى کسب 
عنوان نایب قهرمانى لیگ پشت سر خود دارند.

 در مورد ســپاهان هم دیروز مفصل نوشــتیم. 

شــاگردان منصور ابراهیم زاده با برد 5 بر صفر 
در مشهد ســیاه جامگان را یک گام دیگر به 
سقوط نزدیک کردند و خودشــان از بحران 
خارج شــدند. رضا عنایتى اخراجى هفته لقب 
گرفت و حاال صحبت از حضور فرهاد کاظمى 

در مشهد است.

ذوب آهن در امتداد پیروزى ســپاهان، دومین 

پیروزى یک تیم اصفهانى در این هفته بر مشهدى 

ا رقم زد تا  فوتبال شهرمان برنده تمام عیار دوئل 
ها ر

الى مشهد- اصفهان باشــد. ذوبى ها با این برد 
فوتب

همچنان تیم صدرنشــین دور برگشت باقى ماندند. 

دیگر نماینده مشهد در لیگ برتر در حالى خود را در 

منطقه خطر مى بیند که مقابل ذوب آهن چهارمین 

باخت متوالى اش را تجربه کرد. شاگردان مهاجرى 

با کسب 5 امتیاز از 9 بازى تیم قعرنشین دوربرگشت 
هستند.

پرسپولیس با شکست یک بر صفر استقالل خوزستان 

یک گام دیگر به قهرمانى نزدیک تر شــد. «برانکو 

ایوانکوویچ» و سرخپوشان در دور برگشت 21 امتیازى 

شدند و پشت ســر ذوب آهن 22 امتیازى ایستادند. 

شاگردان برانکو بدون باخت در نیم فصل دوم با چهار 
دفاعى دور گل خورده بهترین خط 

قلعه نوعى که همیشه 
تا ثانیه هاى پایانى بازى توقع 

مبارزه و جنگیدن را از شاگردانش 
دارد، بارها موفق شده نتیجه بازى 

را در این لحظات تغییر دهد.

نصف جهان   گزارش رســانه ها از عملکرد «وینفرد شفر»، سرمربى 
استقالل تهران به خوبى نشان مى دهد که یک مربى بزرگ خارجى تا 
چه حد مى تواند منشأ تحول و تحقق آرزوهاى یک تیم باشد. به این 
گزارش که نمایانگر اولین و آخرین بازى آبى ها تحت هدایت شفر 

تاکنون بوده توجه کنید:
اولین تجربه مربیگرى وینفرد شفر در استقالل به بازى رفت با 
فوالد خوزستان برمى گردد. نمایش استقالل اما در آن بازى به 

خصوص در فاز هجومى ناامیدکننده بود.
استقالل در آن بازى فقط سه شــوت به سمت دروازه فوالد زد که 
هیچیک در چهارچوب دروازه حامد لک نبود و او را تهدید نکرد. انتشار 
آمار شوت ها و موقعیت هاى گلزنى استقالل در پایان آن بازى خیلى زود سوژه 
رسانه ها شد و بى خطر بودن خط حمله استقالل شفر در اولین بازى، تا چند روز 
سوژه انتقاد رسانه ها بود. اما و در بازى برگشت با فوالد خوزستان همه چیز عوض 

شده بود.
این یکى از آمارهایى است که از بازى برگشت فوالد خوزستان و استقالل منتشر 
شده است. طبق این آمار شاگردان شفر در این بازى 11 شوت زده اند که شش تاى 
آن در چهارچوب دروازه فوالد بوده است. البته با توجه به چهار گل استقالل، شوت 
کریمى قبل از گل «سرور جپاروف» و چند شوت دیگر که توسط شجاعیان و تیام زده 
شد، قطعاً تعداد شوت هاى در چهارچوب استقالل در این بازى بیشتر از شش تایى است 
که گفته شده است اما با احتساب همین آمار هم مى  توان به پیشرفتى که استقالل تحت 
نظر شفر از بازى رفت مقابل فوالد تا بازى برگشت مقابل این تیم داشته پى برد. پیرمرد 
آلمانى در طول یک نیم فصل فوتبالى، از تیمى که حتى یک شــوت در چهارچوب دروازه 
حریف نداشت، تیمى ساخت که در بازى برگشت مقابل همان تیم و در زمین حریف، حداقل 

شش شوت در چهارچوب داشته که چهار تاى آن منجر به گل شده است.
به گزارش نصف جهان،قطعًا استقاللى ها افسوس مى خورند که چرا بسیارى از امتیازات 

مهم را با منصوریان هدر داده اند و چرا شفر را زودتر به تهران نیاوردند.

کاپیتان ذوب آهن معتقد اســت کــه دروازه بان 
پدیده یــک تنه جور همــه تیمش را کشــیده و 
عملکردى فوق العاده در بازى با ذوب آهن داشــته 

است .
مهدى رجب زاده  در مورد برد تیمش مقابل پدیده 
گفت : خدا را شکر بازى حساســى را بردیم. تیم 
پدیده هم با توجه به اینکــه بازیکنانش به دالیل 
مختلف نبودند ولى در دقایقى از مســابقه بر بازى 

مسلط شــدند و حتى گل خورده را جبران کردند و 
در ضد حمله ها موقعیت داشــتند که تبدیل به گل 
نشــد. باز هم خدا را شــکر مى کنم که ما در دقیقه 
90 بازى را بردیــم. گل خوشــمزه اى هم زدیم! 
خوشمزگى این گل هم وابســته به دقایق آخر بود 
و با این نتیجه توانســتیم در رده دوم جدول باقى

 بمانیم.
وى در پاسخ به ســئوالى راجع به کم بازى کردن 
ربیع عطایا در این تیم گفت: این نظر شماســت 
و در هر تیمى ســرمربى تصمیم گیرنــده نهایى 

اســت و مربى باید بگوید که چــه بازیکنى بازى 
کند .

رجب زاده در خصــوص  عملکرد دروازه بان حریف 
خاطرنشــان کرد: در رابطه با بحــث حضور این 
بازیکن در تیــم ملى من در جایگاهى نیســتم که 
نظر بدهم. ولى در این بــازى یک تنه جور همه تیم 
پدیده را کشــید. چند موقعیت 100 در صد تیم ما 
را گرفت. ولى هر بازیکنى روزهــاى خوب دارد و 
این دیدار هم روز خوب دروازه بان تیم مشــهدى

 بود.

مردى براى تحقق آرزوها

امیرخان بود 
شرایط فرق مى کرد

«کى روش استنلى» به ثمر رســاند، در چند مرحله 

دروازه پدیده را با خطر روبه رو کرد. در ســوى مقابل 

مشــهدى ها در غیاب چند بازیکن اصلى خودشان 

زور الزم را نداشتند و امکان نزدیک شدن به دروازه 

ذوب آهن را پیدا نمى کردند. اما روى اشتباه مدافعان 

ذوب آهن یک پنالتى نصیب پدیده شد تا اکبر صادقى 

در دقایق پایانى نیمه نخست کار را به تساوى بکشاند.

با شروع نیمه دوم امیر قلعه نویى تعویض هاى خودش 

را به تیم تزریق کرد تا ذوب آهن چهره هجومى ترى

به خودش بگیرد، ولى حمــالت پردامنه ذوب آهن 

با درخشــش دروازه بان پدیده به ثمر نمى نشست تا 

شرایط بسیار حساس شود، در نهایت یک ضربه سر 

از جانب مرتضى تبریزى کار را تمام کرد تا ذوب آهن

هم خودش روى پله دوم بماند و هم به حریف اصلى 

سپاهان در نیمه دوم جدول اجازه امتیازگیرى ندهد.

 نکته جالب توجه در این دیدار این بودکه شاگردان 

امیر قلعه نوعى در ذوب آهن  همانگونه که پیش تر 

گفتیم بازهم در دقایق موسوم به قلعه تایم موفق به 
گلزنى شدند.

در حالى که دیــدار تیم هاى ذوب آهــن و پدیده تا 

4دقیقه 94 با تساوى یک بر یک دنبال مى شد، گلزنى 
3مرتضى تبریزى در ثانیه هاى پایانى باعث شد 3 امتیاز

ــمند دیگر به اندوخته هاى ذوبى ها اضافه شد. 

وعى که همیشه تا ثانیه هاى پایانى بازى توقع 

ه و جنگیدن را از شاگردانش دارد، بارها موفق 
تیجه بازى را در این لحظات تغییر دهد.

هــا در لیگ امســال شــش بــار موفق به 
 در قلعه تایم شــده اند که در ایــن بین پنج 

جه بــازى را تغییــر داده و موفق به کســب 
ـاز شــده انــد.  اگر اشــتباه نکنیــم عنوان 
م براى اولین بار از ســوى ســایت ورزش 
ــراى گل هــاى حســاس ذوب آهنى ها
ق پایانى عنوان شــد. اما نگاهى کلى داشته 

باشــیم به نتایج 
این هفته و یادمان 
نرود که ذوب آهن 
همچنان صدرنشین  دوم است. شــاگردان قلعه نیــم فصل 
نوعى که همچنان تیم اول دور برگشت به حساب مى 

3آیند، با کسب 3 امتیاز این بازى 41 امتیازى شدند و 
رتبه دومى خود را تثبیت کردند. آنها استقالل، پارس،

فوالد و ســایپا را به عنوان رقباى جدى براى کسب 
عنوان نایب قهرمانى لیگ پشت سر خود دارند.

 در مورد ســپاهان هم دیروز مفصل نوشــتیم. 

5شــاگردان منصور ابراهیم زاده با برد 5 بر صفر 
هههههههههه به در مشهد ســیاه جامگان را یک گام دیگر
نننننننننننرانننننن سقوط نزدیک کردند و خودشــان از بح
ببلقبب خارج شــدند. رضا عنایتى اخراجى هفته 

گرفت و حاال صحبت از حضور فرهاد کاظمى 
در مشهد است.

ذوب آهن در امتداد پیروزى ســپاهان، دومین 

پیروزى یک تیم اصفهانى در این هفته بر مشهدى 

ا رقم زد تا  فوتبال شهرمان برنده تمام عیار دوئل 
ها ر

بالى مشهد- اصفهان باشــد. ذوبى ها با اینبرد
فوت

همچنان تیم صدرنشــین دور برگشت باقى ماندند. 

دیگر نماینده مشهد در لیگ برتر در حالى خود را در 

منطقه خطر مى بیند که مقابل ذوب آهن چهارمین 

باخت متوالى اش را تجربه کرد. شاگردان مهاجرى 

9 امتیاز از 9 بازى تیم قعرنشین دوربرگشت  5با کسب 5
هستند.

پرسپولیس با شکست یک بر صفر استقالل خوزستان 

یک گام دیگر به قهرمانى نزدیک تر شــد. «برانکو 

1ایوانکوویچ» و سرخپوشان در دور برگشت 21 امتیازى 
2شدند و پشت ســر ذوب آهن22 امتیازى ایستادند. 
چها با شاگردان برانکو بدون باخت در نیم فصلدوم

هقلعه نوعى که همیشه 
تا ثانیه هاى پایانى بازى توقع 

رمبارزه و جنگیدن را از شاگردانش 
دارد، بارها موفق شده نتیجه بازى 

رررا در این لحظات تغییر دهد. رر

خشایار بیدمشکى

 تاخت و تاز  و پیشروى ژنرال در مسابقات لیگ برتر 
این بار پدیده مشهد قربانى از سر گرفته شد و  اصفهان بود. با این طوفــان ســبز 
خود را در اشل برد ذوبى ها کامًال  مقــام نایــب مدعى اول کسب  نشان دادند.قهرمانــى لیــگ    بازى تیــم هاى 

و  آهــن  ذوب 
شد که هر دو تیم پدیده در حالى آغاز  دیدار نیاز داشتند و بــه 3 امتیاز این  این ذوبــى ها بودند اما در نهایت  توانستند برابر حریف کــه 

خود به برترى برسند. تنها 
گل سبزپوشان در نیمه اول 
از روى نقطه پنالتى پاسخ داده 
شد؛ اما در آخرین ثانیه هاى بازى 
و به قول برخى رسانه ها در قلعه تایم 
مهاجم گلزن ذوبى ها موفق شد گل دوم 

و 3 امتیازى تیمش را وارد دروازه پدیده کند.

 نگاهى دقیق تر به این دیدار نشــان مى دهد 

که ژنرال توانست در برهه اى حساس فاصله 
خود با ســایر مدعیان نایــب قهرمانى را تا 
حدودى بیشتر کند.ذوب آهن به عنوان تیم 
دوم جدول لیگ در حالى میزبان پدیده 
مشهد بود که با پیروزى در این مسابقه 
مى توانســت همچنان خودش را 
امید نخســت رتبه دوم در لیگ 
معرفى کند. در نیمه نخست 
ذوب آهــن تیــم برتر 
میدان بــود و بعد از 
گلى که توسط 

برگشــت را 
نیــز در اختیار 

دارند. اســتقالل نیز که 
در دیدارى جــذاب و دیدنى 

فــوالد را در اهواز بــا چهار گل 
مغلوب کرد، 18 امتیازى شد و با 20 گل 

صاحب بهترین خط حمله نیم فصل دوم شد.

در این هفته پارس جنوبى جم و تراکتورســازى به 

تساوى رســیدند و پیکان نیز با برد خوب 3 بر صفر در 

تبریز مقابل گســترش فوالد به روزهاى خوبش در دور 

رفت بازگشت. على کریمى و ســپیدرود نیز با شکست 

سایپا بازى بزرگ هفته را به سود خود به پایان رساندند 

باشند.تا امیدوارتر از گذشته به بقا در لیگ چشم به آینده داشته 

نفتى ها با هومن افاضلى بیشترین پیشرفت را بین 16 تیم 

داشته اند، آنها که نیم فصل اول را با رتبه چهاردهمى و 13 

امتیاز به پایان بردند، حاال 
در پایان هفته نهم از دور برگشت 

با 11 امتیاز رتبه هفتم را در اختیار دارند.
نکته جالب در جدول رده بندى در پایان هفته بیست و 
چهارم، هم امتیاز بودن تیم هاى ســوم، چهارم، پنجم، 

ششم و هفتم است که با تفاضل گل رتبه بندى شده اند.
اســتقالل تهران، پارس جم، پیکان، فوالد و سایپا در 
حالى به ترتیب رتبه هاى سوم تا هفتم جدول را به خود 
اختصاص داده اند که همه آنها 38 امتیازى هستند.این 
یک اتفاق نادر در لیگ برتر اســت که در هفته هاى 
پایانى شاهد نبرد تیم هاى زیادى با حداقل فاصله 

براى کسب سهمیه آسیایى هستیم.
به بحث ذوب آهن برگردیم و این مطلب را به 
پایان ببریم: با درایت قلعه نویى و پسران 
سبزپوش، صداى نایب قهرمانى براى 
اصفهان بیش از هر زمانى به گوش 
مى رسد. باید منتظر هفته هاى آتى 
باشیم. افســوس که تیمت چند 

هفته دیرتر بیدار شد ژنرال!

شــرکت بیمه قصد دارد ثابت کند قائدى 
پشت فرمان بوده است.

مهدى قائدى براى آنکه خود را از تصادف 
جنجالى اخیر تبرئه کند کار بسیار دشوارى 
دارد. او وکیل گرفته تــا ثابت کند خودش 
پشت فرمان نبوده اســت. در همین حال 
شرکت بیمه اى که خودرو تحت پوشش 

آن بوده، وکیل زبده اى به خدمت گرفته 
تا ثابت کند بازیکن اســتقالل راننده 
خودرو بوده اســت. در صورتى که 
ثابت شــود قائدى پشت فرمان بود 

باید نزدیک به 300 میلیون تومان بابت 
مرگ احمدرضا شاکر، آسیب دیدگى خانم لیلى 
رهنما و همینطور خرابى ماشــین هزینه کند 
ولى در غیر اینصورت شرکت بیمه باید باالى 
400 میلیون که شامل هزینه دیه قائدى هم 

مى شود، پرداخت کند.

بلواى بیمه و قائدى
نصف جهان  گزارش رس
استقالل تهران به خوبى
چه حد مى تواند منشأ
گزارش که نمایانگر
تاکنون بوده توجه کن
مربیگر اولین تجربه
فوالد خوزستان برم
خصوص در فاز هجو
استقالل در آن بازى
هیچیک در چهارچوبد
آمار شوت ها و موقعیت هاى گلزن
رسانه ها شد و بى خطر بودن خط
سوژه انتقاد رسانه ها بود. اما و در باز

شده بود.
این یکى از آمارهایى است که از باز
شده است. طبق این آمار شاگردان ش
آن در چهارچوب دروازه فوالد بوده اس
کریمى قبل از گل «سرور جپاروف» و
شد، قطعاً تعداد شوت هاى در چهارچوب
که گفته شده است اما با احتساب همینآ
نظر شفر از بازى رفت مقابل فوالد تا بازى
آلمانى در طول یک نیمفصل فوتبالى، از تیم
حریف نداشت، تیمى ساخت که در بازى برگش
چهارچوبداشته که چهار تاى آن شش شوت در
به گزارش نصف جهان،قطعًا استقاللىها افسوس
مهم را با منصوریان هدر داده اند و چرا شفر

مردى براى

ارزشـ
قلعه نو
مبارزه
شده نت
ذوبى ه
گلزنى
بار نتیج
3 امتیــ
قلعه تایم
ســه بـ
 در دقایق

حالى میزبان پدیده  ر ی ول
مشهد بود که با پیروزى در این مسابقه 
مى توانســت همچنان خودش را
امید نخســت رتبه دوم در لیگ 
معرفى کند. در نیمه نخست 
ذوب آهــن تیــم برتر 
میدان بــود و بعد از 
گلى که توسط 

ت بیمه قصد دارد ثابت کند قائدى 
رمان بوده است.

قائدى براى آنکه خود را از تصادف 
ى اخیر تبرئه کند کار بسیار دشوارى 
 وکیل گرفته تــا ثابت کند خودش 
رمان نبوده اســت. در همین حال 
 بیمه اى که خودرو تحت پوشش 
هفته  وکیل زبده اى به خدمت گر
کند بازیکن اســتقالل راننده 
بوده اســت. در صورتى که 
ــود قائدى پشت فرمان بود 

یک به 300 میلیون تومان بابت 
حمدرضا شاکر، آسیب دیدگى خانم لیلى 
 همینطور خرابى ماشــین هزینه کند 
غیر اینصورت شرکت بیمه باید باالى 
لیون که شامل هزینه دیه قائدى هم 

د، پرداخت کند.

اى بیمه و قائدى

یکى دیگر از دو کاپیتان ذوب آهن معتقد اســت که پدیده تی
بوده که تیمشان را غافلگیر کرده است.

 قاسم حدادى فر در مورد برد تیمش مقابل پدیده گفت: بازى خیلى س
قدرتم مهاجرى و تیم پدیده تبریک مى گویم که همچنین تیم جوان و

را غافلگیر کردند. 
وى افزود: ما خیلىزود به گل اول رســیدیم ولى روى یک اشتباه گلمس
دریافت کردیم. ولى خدا را صد هزار مرتبه شــکر دقیقه آخر دروازه تیــم

توانستیم در باالى جدول که فشار زیاد است باقى بمانیم.
کاپیتان ذوب آهن در خصــوص نبود امیــر قلعه نویى در کنــار زمین و تأ
بر تیمشــان داشــت تصریح کرد: آقاى میگل که در کنار خــط بود، یکــ
دانش ترین کمک هایى اســت که در فوتبال ایران حضور دارد و ما هر روز از

امیرخانبود، شرایط بازى فرقمى کرد. خود ولىاگر  مى گیریم.
حدادى فــر افــزود: در عین حال هــم آقاى میــگل و هم مربــى دروازه بــان
ما جــزو بــزرگتریــن مربى هــاى ایــران هســتند و بــه تیم کمــک زیادى

 مى کنند.

 ها از عملکرد «وینفرد شفر»، سرمربى 
نمى دهد که یک مربى بزرگ خارجى تا 
ل و تحقق آرزوهاى یک تیم باشد. به این 
 و آخرین بازى آبى ها تحت هدایت شفر 

نفرد شفر در استقالل به بازى رفت با 
دد. نمایش استقالل اما در آن بازى به 

میدکننده بود.
سه شــوت به سمت دروازه فوالد زد که 
حامد لک نبود و او را تهدید نکرد. انتشار

قالل در پایان آن بازى خیلى زود سوژه 
ستقالل شفر در اولین بازى، تا چند روز 
گشت با فوالد خوزستان همه چیز عوض 

گشت فوالد خوزستان و استقالل منتشر 
1 این بازى 11 شوت زده اند که شش تاى

بته با توجه به چهار گل استقالل، شوت 
شوتدیگر که توسط شجاعیان و تیامزده 
الل در این بازى بیشتر از شش تایى است 
تم مى توان به پیشرفتى که استقاللتحت 
شت مقابل این تیم داشته پى برد. پیرمرد 
 حتى یک شــوت در چهارچوب دروازه 
ابل همان تیم و در زمین حریف، حداقل 

ر به گل شده است.
 خورند که چرا بسیارى از امتیازات

دتر به تهران نیاوردند.

تحقق آرزوها

امیرخان بود 
شرایط فرق مى کر

صلدوم با چهار یم ر
دفاعى دور گل خورده بهترین خط 

ر  ن
باشند.تا امیدوارتر از گذشته به بقا در لیگ چشم به آینده داشته 

6نفتى ها با هومن افاضلى بیشترین پیشرفت را بین 16 تیم 
3داشته اند، آنها که نیم فصل اول را با رتبه چهاردهمى و 13

گل خوشمزه اى 
بود!
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با کاهــش چشــمگیر دما میــزان ابتال به ســرما
خوردگى هاى شدید نیز افزایش مى یابد. اگر از سیستم 

ایمنى ضعیفى برخوردار هستید، روش هاى مختلفى 
براى تقویت آن وجود دارنــد. در این میان چند روش 

خوشمزه براى تقویت سیستم ایمنى بدن وجود دارند 
که با کمک برخى مواد غذایى بــه تقویت بدن کمک 

مى کنند.

از آلزایمر
 و افسردگى دور بمانیم

روش هایى خوشمزه براى تقویت سیستم ایمنى بدن

ماست

عصاره استخوان

مرکبات

قارچ

چاى

ینى
ب زم

سی

سیر
ماســت حاوى پروبیوتیک هاست که به 
افزایش باکترى هاى خوب ساکن دستگاه 
گوارش به منظور دفع میکروب هاى بیمارى زا کمک 
مى کند. مصرف روزانه 198 گرم ماست مى تواند به 
تقویت سیســتم ایمنى بدن انسان کمک کند، زیرا 
گلبول هاى سفید خون را به فعالیت بیشتر تحریک 
مى کند. شما مى توانید با افزودن میوه هایى مانند 
توت فرنگى به ماست، نه تنها عطر و طعم بهترى 
به آن ببخشــید، بلکه فواید این ماده خوراکى را 

هرچه بیشتر افزایش دهید.

قارچ ها چند صد ســال است که براى 
تقویت سیســتم ایمنى بــدن مورد 

اســتفاده قرار مى گیرنــد، زیرا 
فعالیت گلبول هاى سفید خون 

را افزایش مى دهند. گلبول 
هاى سفید در این شرایط 
حالــت تهاجمى ترى به 
خود مى گیرند و از این رو 
مى توانند به پیشــگیرى 

از عفونت هــا و یا بهبودى 
سریع تر بیمارى کمک کنند. 

چاى طبیعى که حاوى گیاهان دارویى اســت، به واسطه آمینو اسیدهاى موجود در خود، به 
طور مؤثر با ویروس ها مقابله مى کند. چاى سیاه و چاى سبز از سالم ترین گزینه ها محسوب 
مى شوند که هر دو حاوى ال تیانین هستند. نوشــیدن چند فنجان چاى در روز مى تواند به 
واسطه آنتى اکســیدان هاى موجود در این نوشیدنى براى سالمت و تقویت سیستم ایمنى 

بدن شما مفید باشد.
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سیر نه تنها عطر و طعم بهترى به غذاهاى مختلف 
مى بخشد، بلکه به واسطه تقویت سیستم ایمنى بدن 
انسان نیز شناخته شده است. سیر حاوى آلیسین است 
که یک ماده فعال محسوب مى شود و با باکترى ها 
و عفونت هایى که مى توانند در بدن گسترش یابند، 

مبارزه مى کند. 
نتایج برخى مطالعات نشــان داده اند که با مصرف 
شش حبه سیر در هفته مى تواند خطر ابتال به سرطان 
معده را تا 50 درصد و خطر سرطان روده بزرگ را تا 

30 درصد کاهش دهد. 

عصاره استخوان (آب قلم) به واسطه 
توانایى در تقویــت روده و کاهش 
عالئم سندروم روده تحریک پذیر 
(IBS) و همچنین با تقویت سیستم 
ایمنى بــه دفع بیمــارى ها کمک 
مى کنــد و از این رو شــاهد روند 

افزایشى محبوبیت خود است. 
از فواید پــودر عصاره اســتخوان 
مى تــوان بــه تقویت ســالمت 
استخوان ها و روده و کاهش التهاب 

در بدن اشاره کرد. 

لیمو، لیمو ترش، پرتقال، گریپ فروت و 
نارنگى همگى از محتواى باالى ویتامین 
C ســود مى برند و در تقویت سیســتم 
ایمنى بــدن و در نتیجه قدرت دفاعى در 
برابر سرماخوردگى یا یک عفونت نقش 
دارند. اگر به بیمارى مبتال شده باشید نیز 
مصرف این محصوالت مى تواند به کوتاه 

شدن دوره بیمارى کمک کند.

با ورزش کردن به صــورت منظم در طول هفتــه مى توانیم از 
بسیارى از بیمارى هاى شایع امروزى پیشگیرى کنیم.

با انجام ورزش مســتمر فعل و انفعاالتى در بــدن به وجود 
مى آید کــه در نتیجه آنها آثــار بیمارى هایى که بــا باال رفتن 
ســن ظاهر مى شــوند از بین مى روند. بیمارى هایى از قبیل 
افسردگى و استرس، اضطراب و همچنین آلزایمر از جمله آنها

 هستند.
به گفته محققان، ورزش کردن عالوه بر آثار جسمى، با پرکردن 
اوقات فراغت نوجوانان، از انحرافــات اجتماعى گوناگون نیز 

جلوگیرى مى کند.
عالوه بر موارد یاد شده، افراد گوشه گیر و منزوى براى رهایى از 
این خصیصه منفى با انجام ورزش گروهى، به افرادى اجتماعى 

و سازگار با محیط تبدیل مى شوند.

یک متخصص پوست و مو با اشــاره به اینکه کوتاه کردن ناخن به صورت دایره اى و هاللى 
سبب فرورفتن صفحه ناخن در گوشت پا مى شود، گفت: بهترین راه براى درمان و پیشگیرى از 

فرورفتن ناخن در گوشت به خصوص شست پا، استفاده از کفش جلو پهن است.
مهدى طبایى درباره دلیل فرورفتن ناخن در گوشت پا اظهارداشت: در برخى از افراد کنارهاى 

ناخن به مرور زمان سبب فرورفتن صفحه ناخن در کنار بستر ناخن و گوشت پا مى شود.
وى با بیان اینکه وجود این عارضه در گوشــت پا عوامل مختلفى دارد، افزود: استفاده از کفش 
نامناسب، تنگ، باریک و پاشــنه بلند به خصوص در مدت زمان طوالنى سبب فرورفتن ناخن 
در گوشت پا مى شود، همچنین وجود ضربه به پا یا ناخن ها نیز سبب به وجود آمدن این مشکل 
خواهد شد. وى ادامه داد: اصالح نامناســب یا کوتاه کردن ناخن به صورت دایره  اى و هاللى 
سبب فرورفتن ناخن در گوشت مى شود درحالى که براى پیشگیرى از این مشکل باید ناخن ها 
به صورت چهار گوش گرفته شوند. طبایى با تأکید بر اینکه بهترین راه جهت درمان و پیشگیرى 
از فرورفتن ناخن در گوشت به خصوص شست پا اســتفاده از کفش مناسب و جلو پهن است، 
گفت: افراد باید به خاطر داشته باشــند که به هیچ عنوان ناخن هاى خود و کودکانشان را از ته 
کوتاه نکنند و انتهاى ناخن را آزاد گذارند تا این مشکل به وجود نیاید و یا در موارد خفیف بهبود

 یابد.

علت فرورفتن ناخن در گوشت پا چیست؟

و ر و ن ن ر و ح و و
سبب فرورفتن ناخن در گوشت مى شود درحالى که براى پیشگیرى از این مشکل باید ناخن

به صورت چهار گوش گرفته شوند. طبایى با تأ
یرى از این مشکل باید ناخن
به صورت چهار گوش گرفته شوند. طبایى با تأکید بر اینکه بهترین راه جهت درمان و پیشگ
از فرورفتن ناخن در گوشت به خصوص شست پا اســتفاده از کفش مناسب و جلو پهن
گفت: افراد باید به خاطر داشته باشــند که به هیچ عنوان ناخن هاى خود و کودکانشان
کوتاه نکنند و انتهاى ناخن را آزاد گذارند تا این مشکل به وجود نیاید و یا در موارد خفیف

 یابد.

ابراى تقویت آن وجود دارنــد. در این میان چند روش
وخوشمزه براى تقویت سیستم ایمنى بدنوجود دارند
بکه با کمک برخى مواد غذایى بــه تقویت بدن کمک

مى کنند.

ماست

وان

قارچ

چاى

ینى
ب زم

سی

سیر
ماســت حاوى پروبیوتیک هاست که به 
افزایش باکترى هاى خوب ساکن دستگاه 
گوارش به منظور دفع میکروب هاى بیمارى زا کمک 
8مى کند. مصرف روزانه 198 گرم ماست مى تواند به 
تقویت سیســتم ایمنى بدن انسان کمک کند، زیرا 
گلبول هاى سفید خون را به فعالیت بیشتر تحریک 
مى کند. شما مى توانید با افزودن میوه هایى مانند 
توت فرنگى به ماست، نه تنها عطر و طعم بهترى 
به آن ببخشــید، بلکه فواید این ماده خوراکى را 

هرچه بیشتر افزایش دهید.

قارچ ها چند صد ســال است که براى 
تقویت سیســتم ایمنى بــدن مورد 

اســتفاده قرار مى گیرنــد، زیرا 
فعالیت گلبول هاى سفید خون
را افزایش مى دهند. گلبول 
هاى سفید در این شرایط 
حالــت تهاجمى ترى به 
خود مى گیرند و از این رو 
توانند به پیشــگیرى  مى

از عفونت هــا و یا بهبودى 
سریع تر بیمارى کمک کنند. 

چاى طبیعى که حاوى گیاهان دارویى اســت، به واسطه آمینو اسیدهاى موجود در خود، به 
طور مؤثر با ویروس ها مقابله مى کند. چاى سیاه و چاى سبز از سالم ترین گزینه ها محسوب 
مى شوند که هر دو حاوى ال تیانین هستند. نوشــیدن چند فنجان چاى در روز مى تواند به 
واسطه آنتى اکســیدان هاى موجود در این نوشیدنى براى سالمت و تقویت سیستم ایمنى 

بدن شما مفید باشد.
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سیر نه تنها عطر و طعم بهترى به غذاهاى مختلف 
مى بخشد، بلکه به واسطه تقویت سیستم ایمنى بدن 
انسان نیز شناخته شده است. سیر حاوى آلیسین است 
که یک ماده فعال محسوب مى شود و با باکترى ها 
عفونت هایى که مى توانند در بدن گسترش یابند،  و

مبارزه مى کند.
نتایج برخى مطالعات نشــان داده اند که با مصرف 
شش حبه سیر در هفته مى تواند خطر ابتال به سرطان 
0معده را تا 50 درصد و خطر سرطان روده بزرگ را تا 

30 درصد کاهش دهد. 
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یک متخصص 
تغذیه گفت: گوشت قرمز را 24 ساعت و مرغ را 

12 ساعت قبل از مصرف باید از فریزر خارج کرد و در مدت زمان محدود 
یک تا دو روز آنها را مصرف کرد، چراکه نگهدارى بیش از حد آنها سبب بروز مشکالت 

گوارشى، مسمومیت و بروز اسهال و استفراغ در فرد مصرف کننده مى شود. مرتضى صفوى درباره 
زمانى که مى توان مواد غذایى منجمد را در فریزر نگهدارى کرد، اظهار داشت: معموًال بهتر است 24 ساعت 

قبل از مصرف، گوشت قرمز فریز شده را از فریزر خارج و در ظرف مخصوص فلزى در یخچال گذاشت تا به آرامى 
یخ آن آب شود و خونابه گوشت که حاوى مواد مغذى اســت، از بین نرود. وى با بیان اینکه گوشت مرغ نیز بهتر است 12 

ساعت، ماهى و میگو هشت ساعت قبل از مصرف از فریزر خارج شوند، افزود: نگهدارى این مواد در یخچال در ظرف مخصوص 
پالستیکى یا فلزى سبب شده تا از ورود مواد آلوده و بسیارى از میکروب ها جلوگیرى شود. صفوى خاطرنشان کرد: وجود دماسنج در 

فریزر ضرورى است چراکه  انواع گوشت  را بر اساس اینکه قرار است چه مدت نگهدارى شود، نشان مى دهد به طور مثال گوشت قرمز را 
در 18 تا 20 درجه زیر صفر مى توان در فریزر نگهدارى کرد اما کیفیت این گوشت به طور قابل توجهى پایین مى آید. این متخصص تغذیه 
ادامه داد: در دماى 12 درجه زیر صفر مى توان تا حدود شش ماه گوشت قرمز را در یخچال نگهدارى کرد و اگر دما پایین تر از آن باشد، به مرور 
زمان سبب به وجود آمدن کپک در گوشت شده و افراد مصرف کننده را مستعد بیمارى هاى میکروبى مى کند. وى اضافه کرد: مدت ماندگارى 
گوشت ها متفاوت است به طور مثال مواد غذایى همچون گوشت کبابى و اســتیکى را تنها در مدت شش تا 12 ماه، مرغ و بوقلمون قطعه 
شده چهار تا 12 ماه، اردك شش ماه و گوشت چرخ کرده، دل و جگر را تنها سه تا چهار ماه مى توان در فریزر با دماى مناسب نگهدارى کرد. 
صفوى تأکید کرد: البته این زمان به طور کلى براى شرایطى است که دماى فریزر 18 درجه سانتیگراد زیر صفر باشد، گوشت خونابه 
نداشته باشد و در کیسه نایلونى مناسب نگهدارى شود که تماسى با هوا ندارد. این متخصص تغذیه یادآور شد: اگر گوشت از حالت 

منجمد خارج شود حتماً باید بر اساس نوع گوشت هرچه سریع تر آن را مصرف و از انجماد دوباره آن خوددارى کرد، زیرا آهن 
ا و ویتامین هاى گوشت  از دست مى رود و حتى در طوالنى مدت فرد  ر

مستعد بیمارى هاى گوارشى، اسهال و استفراغ 
شدید مى کند.

مدت نگهدارى گوشت و مرغ در فریزر چقدر است؟

8ن زمان به طور کلى براى شرایطى است که دماى فریزر 18 درجه سانتیگراد زیر صفر باشد، گوشت خونابه 
اینمتخصص تغذیه یادآور شد: اگر گوشتاز حالت یلونى مناسب نگهدارى شود که تماسى با هوا ندارد.
دوباره آن خوددارى کرد، زیرا آهن ججججججججججججج انج انجمممممممادماد زززززززز ازو از اً باید بر اساس نوع گوشت هرچه سریع تر آن را مصرف 

ااشت  از دست مى رود و حتى در طوالنىمدت فرد ار ار ار ار ار ار ار ار اررر ار ررررر
استفراغ اسهال و هاىگوارشى،

د.
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«صدف» دختر بچه سه ساله هارونى حدود 20 روز پیش به طور مرموزى 
ناپدید شد و روز شنبه جسد او در خرابه اى در نزدیکى خانه پدرى اش پیدا 

شد.
عقربه ها ساعت 12 نیمه شب روز چهاردهم بهمن را نشان مى داد که مادر 
صدف سه ساله متوجه نبود دخترش مى شــود. مادر این موضوع را با پدر 
صدف در جریان گذاشت و بالفاصله پدر و سایر اعضاى خانواده براى پیدا 
کردن او بسیج شدند. آنها هر جایى را که به ذهنشان مى رسید مورد جستجو 
قرار دادند اما ردى از صدف نیافتند. خانواده صدف در اولین قدم موضوع را 

با هالل احمر در میان گذاشتند. 
رضا ظاهرى، معاون امداد و نجات هالل احمر استان چهارمحال و بختیارى 
در خصوص عملیات جستجوى صدف به رکنا گفت: پس از گزارش مفقودى 
دختر سه ساله در روستاى هارونى بخش الران شهرکرد یک تیم واکنش 
سریع و یک تیم آنست شــش نفره همراه دو خودرو و دو سگ زنده یاب 
راهى محل حادثه شــدند. وى ادامه داد: نیروهــاى امدادگر کانال هاى 
آب اطراف محل حادثه و ســایر نقاطى را که احتمال مى رفت دختربچه 
به آنجا رفته باشــد مورد جستجو قرار دادند اما متأســفانه هیچ ردى از او 

نیافتند. 
جستجوها براى یافتن نشانى از صدف ادامه داشت تا اینکه ظهر روز شنبه 
پلیس آگاهى خانواده صدف را در جریان سناریوى مرگ مرموز دخترشان 

قرار داد.
یک منبع آگاه در نیروى انتظامى چهارمحال و بختیارى با تأیید کشف جسد 
این کودك افزود: این دختر بچه در ساختمان مخروبه اى در حوالى منزل 
مسکونى شان در شهر هارونى پیدا شد. وى افزود: پس از اطالع از پیدا شدن 
جسد این کودك، مأموران انتظامى با حضور در صحنه، جسد را به پزشکى 

قانونى تحویل دادند.
دایى صدف درباره ماجراى گم شــدن این دختر بچه گفت: «در آن شب 
زمانى که با صداى خواهرم که در خانه آنها مهمان بودیم بیدار شــدیم و 
متوجه گم شدن صدف شدیم، بالفاصله هالل احمر و بسیج را در جریان 
گذاشتیم و جستجوها آغاز شد.» وى ادامه داد: «ظهر شنبه به ما اطالع داده 

شد که جسد صدف در خانه اى خرابه در همسایگى خانه پدرى صدف پیدا 
شد. با توجه به اینکه در شب حادثه صدف در خانه بوده احتمال دارد کسى 

وارد خانه شده باشد و او را ربوده باشد.»

تحقیقات براى روشن شدن علت مرگ این دختربچه زیرنظر مأموران دایره 
جنایى استان چهارمحال و بختیارى ادامه دارد و نتیجه علت و زمان فوت 

این کودك پس از معاینات پزشکى قانونى اعالم خواهد شد.

مرگ مرموز دختربچه  3 ساله

2 خودروى پژو 206 و ام وى ام پس از تصادف 
با یکدیگــر در بزرگراه امام علــى (ع) تهران 

واژگون شدند.
ســاعت 1و40دقیقــه بامداد دیــروز حادثه 
تصادف در مســیر شــمال به جنوب بزرگراه 
امام على(ع)، به ســامانه 125 اعالم شد که 
به سرعت آتش نشــانان به محل حادثه اعزام 

شدند.
بهمن ترکاشــوند، فرمانده نیروهاى عملیاتى 
اعزام شده به محل درباره جزئیات این حادثه 
اظهار کرد: دو دســتگاه خودروى سوارى پژو 
206 و ام.وى.ام حیــن حرکــت در بزرگراه، 
به شــدت با یکدیگر برخورد کردند و پس از 
انحراف از مســیر اصلى، در حاشیه بزرگراه به 
حالت واژگون قرار گرفته بودنــد. وى ادامه 

داد: آتش نشــانان به محض رسیدن به محل 
حادثه، جریان بــرق هر دو خــودرو را قطع 
کرده و پس از نصب عالئم هشدار دهنده در 
مسیر، نشتى بنزین هر دو وسیله نقلیه را رفع 
کردند. ترکاشوند تصریح کرد: پیش از رسیدن 
نیروهاى عملیاتى، تمامى سرنشینان، خود را به 
خارج از اتاقک وسایل نقلیه رسانده بودند که با 
توجه به مصدومیت یکى از سرنشینان (خانمى 
62 ساله)، آتش نشــانان وى را براى انتقال به 

مراکز درمانى، تحویل عوامل اورژانس دادند.
بنابر اعالم پایگاه خبرى 125؛ آتش نشــانان 
در پایــان، هــر دو خــودروى ســوارى را با 
کمک جرثقیل بــه حالت اولیــه بازگردانده 
و بــه حاشــیه امــن بزرگــراه منتقــل

 کردند.

واژگونى 2 خودرو 
پس از تصادف با یکدیگر

مرد سالخورده که متهم است پس از درگیرى با همسر 
دومش وى را کشته است روز شــنبه پاى میز محاکمه 

ایستاد.
در جلســه رســیدگى به این پرونده که روز شــنبه در 
شــعبه دوم دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست 
قاضى محســن زالى بوئینى و با حضور یک مستشــار 
برگزار شــد ابتدا نماینده دادســتان کیفرخواســت را 
خواند و از طرف اولیاى دم بــراى متهم حکم قصاص

 خواست.
سپس متهم ســالخورده روبه روى قضات ایستاد و در 
تشــریح جزئیات ماجرا گفت: «نانوا بودم و شش فرزند 
داشتم. اما وقتى همســرم فوت شد با «طلعت» ازدواج 
کردم. او در بیمارستان به عنوان خدمه کار مى کرد. او را 
با مهریه 114 سکه به عقد خودم درآوردم و او بعد از مدت 
کوتاهى از من خواست تا دو دانگ از خانه ام را به نامش 

سند بزنم و من هم قبول کردم.»
متهم 67 ساله ادامه داد: «مدتى بود طلعت دیگر مانند 
قبل به من اهمیت نمى داد. احساس مى کردم او به من 
خیانت کرده و با کســى در ارتباط است. به همین علت 
چند بار با او صحبت کردم اما هر بار با بى اعتنایى جوابم 
را مى داد. من از اینکه دو دانــگ از خانه ام را به نامش 

ســند زده بودم ناراحت بودم. تا اینکه آخرین بار 24 تیر 
ماه ســال 94 بود که تلفن موبایل طلعت زنگ خورد اما 
پاسخ تلفن را نداد. از او خواستم تا جواب بدهد اما گوش 
نکرد. چند بار دیگر هم یک ناشناس با موبایل همسرم 
تماس گرفت. من که عصبانى شده بودم با او درگیر شدم 
و یک سیلى به صورتش زدم. همان موقع سر همسرم با 
مبل برخورد کرد و از سرش خون جارى شد. من از شدت 
عصبانیت خانه را ترك کردم اما چند ساعت بعد وقتى به 
خانه برگشتم متوجه شدم طلعت نفس نمى کشد.» این 
مرد در پاسخ به سئوال قضات دادگاه درباره آثار کبودى 
و جراحات روى بدن قربانى گفت: «من فقط یک ضربه 
به همسرم زدم و نمى دانم آثار جراحت و کبودى چطور 
ایجاد شده اســت. قبًال در اداره آگاهى هم گفته بودم 
یک ســیلى به صورت او زده ام. اما بــاور کنید ضربه 
کشنده نبود. مرگ همســرم یک اتفاق تلخ بود.»  وى 
در حالى که اشــک مى ریخت گفت: «من واقعًا طلعت 
را دوست داشــتم و هیچ وقت راضى به مرگ او نبودم. 
حاال هم براى هر مجازاتى که دادگاه برایم در نظر بگیرد

 آماده هستم.»
در پایان جلســه هیئت قضائى وارد شــور شد تا رأى 

صادر کند.

فرمانده انتظامى خراسان شمالى از دستگیرى 
قاتل فرارى پس از گذشــت 9 روز در بجنورد 

خبر داد.
 سردار علیرضا مظاهرى درباره دستگیرى قاتل 
فرارى در مرکز اســتان خراسان شمالى، اظهار 
کرد: با تالش هاى شبانه روزى پلیس آگاهى، 
محل اختفاى این فرد شناسایى و قاتل دستگیر 

شد. وى در مورد این 

 ، قتل
گفت: در ساعت 

26 دقیقه بامداد جمعه 27 بهمن ماه امسال برابر 
اعالم مرکز فوریت هاى پلیس 110، یک مورد 
نزاع و درگیرى منجر به قتــل عمد در یکى از 
محله هاى حاشیه شهر بجنورد به وقوع پیوست 

مســاعدت بستگان که قاتــل با 
خویش متوارى شده 

بود. 
سردار مظاهرى تصریح کرد: 
این درگیرى بین دو جوان 25 و 26 
ســاله رخ داده بود که در نهایت جوان 25 
ســاله به علت اصابت چاقو توسط طرف مقابل 
نزاع، مصدوم شــد. فرمانده انتظامى خراسان 
شــمالى ادامه داد: علیرغم اینکــه مصدوم به 
بیمارستان منتقل شد اما به علت شدت جراحت 

جان خود را از دست داد.

مادر و کودك سه ســاله بر اثر برخورد خودروى پراید با 
گاردریل جاده جان باختند.

رئیس پلیس راه شهرســتان قاین در توضیح این خبر، 
اظهار داشت: ساعت 5 بامداد روز یک شنبه یک دستگاه 
پراید حامل شش سرنشین در کیلومتر 11 جاده بیرجند به 
قائن بر اثر برخورد به گاردریل جاده واژگون شد. سرهنگ 
کاظمى گفت: با اطالع از طریق مرکز فوریت هاى پلیسى 
110 بالفاصله نیرو هاى امدادى و کارشناسان پلیس راه 
به محل حادثه اعزام شــدند. وى افزود: متأسفانه بر اثر 
این حادثه مادر و کودك سه ساله اش در دم جان باختند 
و یکى از سرنشینان دیگر خودرو مصدوم و به بیمارستان 

شهداى قاین اعزام شد.
علت اولیه حادثه بى احتیاطى از جانب راننده پراید اعالم 

شده است.

آخر و عاقبت سیلى مرگبار

دستگیرى قاتل فرارى پس از 9 روز 

رئیس کالنترى 109 بهارستان تهران صبح 
روز شنبه از دســتگیرى دو مأمور نما در این 

شهرستان خبر داد.
ســرهنگ کیومرث حســنوند با اشاره به 
دستگیرى دو نفر به اتهام ســوء استفاده 
از کارت و عنــوان پلیــس بیــان کــرد: 
با اطالعات به دســت آمده مشــخص شد 
که دو نفر با سوء اســتفاده از کارت جعلى 
مأموران انتظامى اقــدام به اخاذى از برخى 
مغازه ها در محله بهارســتان مى کنند. وى 

افزود: با مراجعه این افراد به یکى از مغازه 
ها، صاحب مغازه به برخورد آنها مشــکوك 
مى شــود و از آنها حکــم مأموریت مطالبه 
مى کنــد، که بــا توجه به اصــرار صاحب 
مغازه متهمــان از آنجا خــارج و متوارى

 مى شوند. سرهنگ حســنوند با اشاره به 
اینکه پس از ایــن ماجرا صاحــب مغازه 
مزبور به کالنترى مراجعه و شــرح ماجرا را 
تشــریح مى کند، افزود: با اقدامات صورت 
گرفته یکى از متهمان دســتگیر شد که در 

اعترافات خود به همدستى یکى از شاگردان 
مغازه هایى که از آنها اخــاذى کرده بودند 
اشــاره کرده بود. رئیــس کالنترى 109 
بهارستان با اشاره به اینکه با اقدامات صورت 
گرفته شاگرد مغازه مورد نظر دستگیر شد، 
اظهار کــرد: با تالش هاى صــورت گرفته 
همدست متهم دســتگیر شده شناسایى و 
بازداشت شد. وى افزود: هر سه متهم براى 
ســیر مراحل قانونى تحویل مرجع قضائى

 شدند.

همدستى شاگرد خیانتکار با 2 مأمورنما

مسئول روابط عمومى بیمارستان امام خمینى(ره) بناب آذربایجان شرقى 
از ضرب و شتم پزشک زن در این خبر داد.

 منزوى اظهار کرد: اخاللگران در بیمارستان امام خمینى(ره) بناب دو 
برادرى بودند که یکى از برادران را به دلیل شکستگى در ناحیه سر به این 
بیمارستان آورده بودند. وى افزود: برادر فرد مجروح که با اخطار پزشک 
به دلیل دست زدن به وسایل استرلیزه مواجه شده بود، با عصبانیت به 
پزشک حمله ور شده و پزشک معالج را مورد ضرب و شتم قرار داد و با 
مشت زدن به ناحیه سر پزشک باعث مى شود که وى با دیوار نیز برخورده 

کرده و بى هوش شود.
مسئول روابط عمومى بیمارستان امام خمینى(ره) بناب ادامه داد: کادر 
پزشکى حاضر در بیمارستان امام خمینى(ره) که وضعیت پزشک مجروح 
را وخیم دانستند، با احتمال ضربه مغزى شدن وى را به بیمارستان امام 
رضا(ع) تبریز انتقال دادند. منزوى با تشریح وضعیت جسمانى پزشک 

مجروح تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت این پزشک مطلوب گزارش 
شده است.  وى در پایان تأکید کرد: اخاللگران به دلیل این حمله وحشیانه 
خود اکنون در بازداشت به ســر مى برند و به دلیل آسیب زدن به اموال 
بیمارستان نیز مورد شکایت شبکه بهداشت و درمان قرار خواهند گرفت.

ضرب و شتم 15 پرستار در 2 ماه
محمد شــریفى مقدم، قائــم مقام ســازمان نظام پرســتارى نیز در 
گفتگو با میــزان در خصوص ضرب و شــتم پرســتاران گفت: در دو 
ماه گذشــته، 15 مورد ضرب و شتم پرستاران توســط همراهان بیمار 
در اســتان هاى اصفهان، اردبیل،گلســتان، سیســتان و بلوچستان و 
آذربایجان غربى گزارش شــده اســت که ضربه از ناحیه شکستگى 
بینى، دنده، صورت و چاقو در بدن بیشترین آســیب ها را در این مورد 
به خود اختصاص داده اســت. همچنین براساس گزارش هاى موجود، 

شهر گرگان بیشترین آمار ضرب و شتم پرستاران را به خود اختصاص 
داده است.

ضرب و شتم پزشک زن در بیمارستان

داد. خبر
 سردار علیرضا مظاهرى درباره دستگیرى قاتل 
فرارى در مرکز اســتان خراسان شمالى، اظهار 
کرد: با تالش هاى شبانه روزى پلیس آگاهى، 
محل اختفاى این فرد شناسایى وقاتل دستگیر 

شد. وى در مورد این

 ، قتل
ت ا د گفت

نزاع و درگیرى منجر به قتـ
محله هاى حاشیه شهر بجنو

مسمسمسمسکه قاتــل با 
خ
بود.
سردار مظ
این درگیرى بین
ســاله رخ داده بود که
ســاله به علت اصابت چاقو
نزاع، مصدوم شــد. فرماند
شــمالى ادامه داد: علیرغم
ع بیمارستان منتقلشد اما به

تداد د از ا د خ ا

جوان 18 ســاله اى که بخاطر عشق یک دختر اقدام به 
خودسوزى کرده بود، زنده ماند.

 رئیس کالنترى 130 نازى آباد تهران در زمینه اتفاقى 
که در این منطقه افتاده بود گفت: پسر نوجوانى خودش 

را سوزانده بود.
سرهنگ رسول نجفى ادامه داد: این اتفاق یک مشکل 

خانوادگى بود که با اقدام به موقع از اتفاقى وحشتناك تر 
جلوگیرى شــد. وى افــزود: پســر نوجوانــى که از
 خانواده اش مى خواست براى او دخترى را خواستگارى

کنند وقتى با مخالفت اعضاى خانواده روبه رو شد به یک 
اقدام عجیب دست زد. 

ســرهنگ نجفى ادامــه داد: این پســر 18 ســاله با 
برداشــتن مقدارى بنزیــن خانواده را تهدیــد کرد که 
اگر بــه خواســتگارى دختر مــورد عالقــه ام نروید 
حتمًا خودم را خواهم ســوزاند و در حالى که یک فندك 
نیز دســتش بود قصد داشــت که براى عملى کردن 
تهدیدش بنزین را روى خود بریزد. بنابر گفته این مقام 
انتظامى، وقتى پســر نوجوان متوجه شد تهدیدهایش 
اثرى ندارد کمى بنزین روى خود ریخت و تا فندك را زد

 دست هایش شروع به آتش گرفتن کرد.
در ادامــه مامــوران انتظامى و آتش نشــانى به محل 
اعزام شدند و از هرگونه ســرایت آتش به اطراف سریعًا 
جلوگیرى شــد. طى ایــن حادثه این پســر نوجوان از 
نواحى متعدد بدن و دو نفر دیگر از ناحیه دست ها دچار 

سوختگى شدند.

جانشین انتظامى شهرستان زابل از دستگیرى زنى خبر داد 
که دراین شهرستان اقدام به کالهبردارى میلیونى کرده بود. 
سرهنگ منصور قزاقى اظهار کرد: درپى شکایت عده اى از 
مردم مبنى بر اینکه خانمى به نام «سوسن» به بهانه سرمایه 
گذارى و ارائه وام از آنها کالهبردارى کرده است، موضوع به 
صورت ویژه توسط کارآگاهان پلیس آگاهى مورد بررسى 
قرار گرفت. وى افزود: کارآگاهان متهم را شناســایى کرده 

و با هماهنگى مقام قضائى، وى را در مخفیگاهش دستگیر 
کردند. سرهنگ قزاقى گفت: متهم در تحقیقات اولیه به بزه 
انتسابى و کالهبردارى بیش از یک میلیارد و صد میلیون ریال 
از 25 نفر اعتراف کرد. وى افزود: متهم با برگزارى جلسات 
هفتگى، افراد را به سرمایه گذارى و دریافت وام با سود کم 
تشویق مى کرد و پس از دریافت پول، تمام وجوه را به حساب 

خود انتقال مى داد.

خودسوزى نافرجام عاشق پیشه 18 ساله   برخورد پراید با گاردریل و مرگ مادر و کودك

کالهبردارى زنانه
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بر شما باد به پیوستن با یکدیگر و بخشش همدیگر، مبادا 
از هم روى گردانید و پیوند دوســتى را از بین ببرید. 
امر به معروف و نهى از منکر را ترك نکنید که بدهاى 
شما بر شما مسلط مى شوند، آنگاه هرچه خدا را بخوانید 

موال على (ع)جواب ندهد! 

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان- امور پیمان ها 

نوبت دوم

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان

محل انجام موضوع مناقصهردیف
کار

مدت 
انجام کار 

(ماه)
مبلغ سپرده شرکت مبلغ برآورد (ریال)مبناى برآورد

در مناقصه (ریال)
حداقل رتبه 
مورد نیاز

1
اجراى پخش سیالب 

عباس آباد چوپانان به شماره نیاز: 
200963457000001

شهرستان 
24نایین

فهرست بهاى 
آبخیزدارى و 
منابع طبیعى 

سال 96
14/000/000/000700/000/000

5 آب براى 
اشخاص 
حقوقى

2
اجراى پروژه تغذیه مصنوعى 

افوس به شماره نیاز: 
200963457000002

شهرستان 
بویین و 
میاندشت

24
فهرست بهاى 
آبخیزدارى و 
منابع طبیعى 

سال 96
11/339/840/676567/000/000

5 آب براى 
اشخاص 
حقوقى

3
اجراى بند خاکى شماره 3 

رودخانه فراخ به شماره نیاز: 
200963457000003

شهرستان 
خور و 
بیابانک

24
فهرست بهاى 
آبخیزدارى و 
منابع طبیعى 

سال 96
13/112/624/620655/635/000

5 آب براى 
اشخاص 
حقوقى

م الف: 145472

 (http://setadiran.ir) 1- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکى دولت
زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1396/12/06 مى باشد. 

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز جمعه مورخ 1396/12/11 
مهلت زمانى ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1396/12/22 

زمان بازگشایى پیشنهادها: ساعت 8 صبح روز چهارشــنبه مورخ 1396/12/23 در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان 
مى باشد. 

4- محل تحویل اســناد مناقصه: ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشــانى (http://setadiran.ir) و در موارد خواســته شــده در اســناد،
 دبیرخانه اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان مى باشد. 

5- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقى واجد شرایط و تأیید صالحیت شده توسط نظام فنى اجرائى کشور. 
6- صالحیت کلیه اشخاص حقوقى مى بایست در ســامانه اطالعات عوامل نظام فنى و اجرایى کشــور (http://sajar.mporg.ir) به ثبت رسیده باشد. 

در غیراینصورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد. 
7- سپرده شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکى یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه ســپرده به شــماره 2174210212004 نزد بانــک ملى ایران به نام 

اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان. 
8- فرم بازدید از محل اجرا الزاما بایستى توسط اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان مربوطه تأیید گردد در غیر این صورت پیشنهاد مناقصه گر گشوده 

نخواهد شد. 
9- تعیین دامنه مناســب ترین قیمت هاى پیشنهادى براساس بخشــنامه به شــماره 94/158764 مورخ 1394/07/31 ســازمان برنامه و بودجه کشور

 مى باشد. 
10- هزینه آگهى بر عهده برندگان مناقصه مى باشد. 

آگهى تجدید فراخوان مناقصه عمومى

شرکت عمران شهر جدید مجلسى

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى
 و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى
 و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد مناقصه عمومى اجراى عملیات آماده سازى فاز 3 و 4 فوالد و محور میانى محله 
سپهر شهر جدید مجلسى به صورت 100٪ تهاتر با زمین یا واحد ســاخته شده، به شماره فراخوان 200961397000019 را از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى www.setadiran.ir به شرح زیر برگزار نماید:

متقاضیــان شــرکت در مزایــده مــى تواننــد جهت کســب 
اطالعات بیشــتر به ســایت دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان به
 آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعــه و یا با شــماره تلفن 

37924005 -031 تماس حاصل فرمایند. 

متقاضیــان شــرکت در مناقصــه مــى تواننــد جهت کســب 
اطالعات بیشــتر به ســایت دانشــگاه علــوم پزشــکى اصفهان 
بــه آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعــه و یــا بــا 

شماره  تلفن 37924005 -031 تماس حاصل فرمایند. 

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور: 96/12/06
- شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: حداکثر تا ساعت 13 روز جمعه مورخ 96/12/11 

- مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 96/12/21
- زمان بازگشائى پاکات: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 96/12/22

- نشانى کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم شرکت عمران مجلسى
کدپستى: 45775- 86316 دورنگار: 52472214- 031   تلفن: 03152472733   

www.majlessi-ntoir.gov.ir سایت اینترنتى
کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

 نوبت دوم

مبلغ ضمانتنامه برآورد اولیه (ریال)عنوان پروژه
شرکت در مناقصه

مدت زمان 
شرایط مناقصه گرقرارداد

اجراى عملیات آماده سازى فاز 3 و 4 فوالد 
و محور میانى محله سپهر 

شهر جدید مجلسى به صورت 100 ٪ تهاتر

7/409/525/000 براساس 
فهارس بهاى راه و باند و ابنیه 

سال 1396
9 ماه380/000/000 ریال

شخصیت حقوقى داراى 
حداقل پایه 5 در رشته 

راه و باند و ابنیه

م الف: 145506

م الف: 145584

آگهى مزایده عمومى اجاره محل بخش
 تصویربردارى (MRI) مرکز آموزشى درمانى کودکان

 حضرت امام حسین(ع)

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى خرید
 ست پالسما فرز و محلول سدیم سیترات 

مرکز آموزشى درمانى الزهرا(س)

م الف: 145583

آگهى مزایده (مرحله دوم)

آگهى مزایده (مرحله دوم)

آگهى مزایده (مرحله دوم)

رضا رمضانى - شهردار آران و بیدگل

رضا رمضانى - شهردار آران و بیدگل

رضا رمضانى - شهردار آران و بیدگل

پیرو آگهى مزایده شماره 31067 مورخ 96/11/25 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2505 مورخ 96/11/14 شوراى اسالمى
 شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى دو قطعه زمین از قطعات تفکیکى قسمتى از پالك ثبتى 66 فرعى از 2637 اصلى واقع در سه راهى خیابان هاى 
شهید بیگانه و مسعودآباد با کاربرى مسکونى به شرح ذیل از طریق مزایده اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از 

شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد) 

1- قطعه زمین شماره 4 به متراژ 159/95 طبق نظر کارشناسى جمعاً به مبلغ 1/439/550/000 ریال. 
2- قطعه زمین شماره 1 به متراژ 153/80 طبق نظر کارشناسى جمعاً به مبلغ 2/845/300/000 ریال. 

پیرو آگهى مزایده شماره 31068 مورخ 96/11/25 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2504 مورخ 96/11/14 شوراى اسالمى 
شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى دو قطعه زمین از قطعات تفکیکى قســمتى از پالك ثبتى 1714 فرعى از 2638 اصلى واقع در کوى احمدآباد- 
خیابان امام رضا(ع)- نبش خیابان شاهد با کاربرى تجارى به شرح ذیل از طریق مزایده اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت 
اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 

ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد) 
1- قطعه زمین شماره 1 به متراژ 100/10 طبق نظر کارشناسى جمعاً به مبلغ 720/720/000 ریال. 

2- قطعه زمین شماره 2 به متراژ 65/75 طبق نظر کارشناسى جمعاً به مبلغ 604/900/000 ریال. 

پیرو آگهى مزایده شماره 31066 مورخ 96/11/25 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2503 مورخ 96/11/14 شوراى اسالمى 
شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى ششدانگ قطعه زمین شــماره 1 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى شماره 1697 فرعى از 2637 اصلى واقع در بلوار
آیت اله عاملى- کوچه نیروى انتظامى به مساحت 176/61 م.م با کاربرى مســکونى طبق نظر کارشناسى به ازاى هر مترمربع 9/300/000 ریال از طریق 
مزایده اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از 

تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

نوبت اول 

نوبت اول 

نوبت اول 

درج یک آگهى در روزنامهدرج یک آگهى در روزنامه
 نصف جهان یعنى امکان بهتر  نصف جهان یعنى امکان بهتر 

دیده شدن براى شما.دیده شدن براى شما.

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها و موسسات تجارى و صنعتىقابل توجه شرکت ها، سازمان ها و موسسات تجارى و صنعتى
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ورود خودروهاى دو دیفرانسیل 
به یخاب ممنوع شد

مدیـر اداره حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان 
آران و بیـدگل از ممنـوع شـدن ورود خودروهـاى دو 
دیفرانسیل و موتورهاى باالى 200 سى سى به محدوده 

پناهگاه حیات وحش یخاب در این شهرستان خبر داد.
الهیار دولتخواه گفت: ورود وسائل نقلیه موجب برهم 
خوردن امنیـت و آرامش جانـوران و گونه هـاى نادر 
پناهـگاه حیات وحش یخـاب مى شـود و ممنوعیت 
اعمالـى بـا حکـم دادسـتان آران و بیـدگل در جهت 

پیشگیرى از تخریب این زیستگاه ارزشمند است. 
وى با ابراز امیدوارى نسبت به بهبود وضعیت زیستى 
گونـه هاى جانـورى پناهـگاه یخـاب با اعمـال این 
ممنوعیـت افـزود: پوشـش گیاهى بسـیار مناسـب، 
منابع آبى فـراوان و چشـم اندازهاى طبیعـى زیبا، از 
جمله ویژگى هاى ایـن پناهگاه حیـات وحش براى 
میزبانـى از گونه هایـى مانند کل و بز، قـوچ و میش، 
جبیر، گـرگ، کفتار، گربه شـنى، کاراکال و خرگوش 

است.

برپایى میدان «گوى و چوگان» 
در نگارخانه صفوى

نمایشگاه عکس «گوى و چوگان» با ارائه 37 اثر از 21 
عکاس در نگارخانه صفوى برپا شده است.

مسئول روابط عمومى هیئت چوگان اصفهان اظهار 
کرد: این نمایشگاه در قالب سه مرحله طراحى شد که 
بخش هاى نخسـت و دوم آن به ترتیب در کتابخانه 
مرکزى شـهردارى اصفهان و مسجد شـیخ لطف ا... 
برگزار شـد و اینک سـومین بخش از آن در نگارخانه 
صفوى در حال برگزارى است و به ارائه آثار برگزیده 
این مسـابقه عکاسـى در قالـب دو مجموعه عکس 
شـامل 30 اثـر حرفـه اى از 18 هنرمنـد و هفـت اثر 
غیرحرفه اى از سه هنرمند مى پردازد. وى خاطرنشان 
کرد: عالقه مندان براى بازدید از نمایشـگاه تاریخى 
عکس «گوى و چوگان» مى توانند تا چهارشنبه 16 
اسفندماه صبح ها از ساعت 10 تا 13 و بعد از ظهرها از 
ساعت 17 تا 23 به نگارخانه صفوى، واقع در خیابان 

خاقانى، جنب کوچه شماره 31 مراجعه کنند.

کشف و ضبط 
گوشت بلدرچین غیرمجاز

بیش از 850 کیلوگرم گوشـت بلدرچین غیر مجاز در 
شهرستان برخوار توقیف شد.

رئیس  شـبکه دامپزشـکى شهرسـتان برخوار گفت: 
کارشناسـان با گزارش مردمى مبنى بـر وجود محل 
مخفى و غیر قانونى کشتار بلدرچین در یکى از مناطق 
حومه شهر کمشچه، این محموله کشتارى غیر مجاز  

را کشف کردند.
مجید فلسفى افزود: این  محموله شـامل پنج هزار و 
600 قطعه بلدرچین  به علت نامشخص بودن مبدأ و 

کشتار غیر مجاز توقیف شد.
وى  گفت: عامالن به مراجع قضائى معرفى شدند  و 
پرونده از طرف شـبکه دامپزشـکى در حال پیگیرى 

است.

کسب رتبه دوم بهره ورى  
توسط شرکت آبفا 

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان  گفت:شرکت 
آب و فاضالب شـهري اسـتان اصفهان در هشتمین  
دوره ارزیابـى  بهـره ورى دسـتگاه هـاى ادارى و 
اجرایـى  اسـتان، موفـق بـه کسـب رتبـه دوم در 
مجمـوع دسـتگاه هـاى ادارى و اجرایـى اسـتان 

شد.
 هاشم امینى گفت : سـازمان مدیریت و برنامه ریزى 
اسـتان از سـال 1389 فرآینـد ارزیابـی بهـره وري 
دسـتگاه هاي  ادارى و اجرایی استان را در دستور کار 
قرار داد، این در حالى اسـت که از سال 1387 شرکت 
آبفاى اسـتان اصفهان با توجه به فعالیت هاي  خود، 
مدیریت بهره ورى را در بخش هاى مختلف عملیاتى 
کرد، به طورى که توانست در فرآیند ارزیابى عملکرد 
بهره ورى اسـتان  حضورى فعال داشـته باشد و طى 
هفت سـال موفق به کسـب رتبـه هاى برتـر در بین 

دستگاه هاى اجرایى استان شد.

خبر

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان گفت: از امسال هیچ گونه  گیاهى با نیاز آبى بسیار 
در طرح هاى توســعه اى فضاى سبز شهر اصفهان کاشته 

نخواهد شد و از چمن هایى با مصرف کم استفاده مى شود.
فروغ مرتضایى نژاد در خصوص کاشت درختانى از گونه هاى 
گیاهى مقاوم، سازگار و ماندگار در بوستان 21 هزار مترمربعى 
منطقه7 اظهارکرد: سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
در نظر دارد طرح هاى توسعه فضاى سبز را بر مبناى طرح 
اصول خشک منظرسازى و انتخاب گیاهان کم نیاز به آب 
اجرا کند. وى با اشاره به طرح اصول خشک منظرسازى و 
اســتفاده از گونه هاى کم آب و مقاوم در برابر بیمارى ها و 

آفات افزود: از امسال هیچگاه گونه هایى با نیاز آبى بسیار 
در طرح هاى توســعه اى فضاى سبز شهر اصفهان کاشته 
نخواهد شد. وى به گالیه شــهروندان در رابطه با کاشت 
گونه هاى پرمصرف در بحران آبى اشــاره کرد و گفت: در 
حالى باید درختان و فضاى سبز گذشته را حفظ کنیم که با 
بحران کم آبى مواجه هستیم، بنابر این براى توسعه فضاى 
سبز، اصول خشک منظرسازى و استفاده از گونه هاى مقاوم 

در برابر کم آبى و آفات از اهداف مهم این سازمان است.
مرتضایى نژاد تأکید کرد: در طرح هاى توسعه فضاى سبز، 
چمن هایى با نیاز آبى کم با نظارت سازمان پارك ها در سطح 

بوستان ها و طرح هاى توسعه اى کاشته مى شود.

معاون راهدارى اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
اســتان اصفهان گفت: کودکان و کهنساالن، بیشترین 
آمــار را در تلفات ســوانح ترافیکى و معابر روســتایى 

دارند.
فــرزاد دادخواه با بیــان اینکه 25درصــد تصادفات در 
9 ماهه امســال در مقایســه با ســال قبل در اســتان 
اصفهان کاهش داشــته، اظهار کرد: بیــش از 700 نفر 
در تصادفات اســتان جان خود را از دســت داده اند که 
این تعداد، در مقایسه با ســال قبل کاهش داشته است. 
وى افزود: کاهــش تصادفات در معابر برون شــهرى، 
درون شــهرى و روســتایى با اصالح معابــر، آموزش 

فرهنــگ ترافیک، افزایــش نظارت و کاهــش معابر 
پرخطر انجام شده که همکارى مردم و سایر بخش هاى 
ادارى در ایــن راســتا الزم و نیازمند همکارى بیشــتر

 است.
معــاون راهــدارى اداره کل راهدارى و حمــل و نقل

 جاده اى اســتان اصفهان با بیان اینکــه براى کاهش 
تصادفات روستایى نیازمند همکارى دهیارى ها هستیم، 
تصریح کرد: در استان اصفهان سهم کودکان در تلفات 
عابران پیاده 12 درصد و کهنساالن 40 درصد است که بر 
این اساس، بیشترین آمار قربانیان، مربوط به کهنساالن 

و کودکان در سوانح ترافیکى و معابر روستایى است.

کودکان و کهنساالن، بیشترین 
قربانیان معابر روستایى 

گیاهان پرمصرف 
کاشت نمى شوند

عضو صنف کشــاورزى اصفهــان گفت: مــاده 10 و 12 
مصوبات زاینــده رود، یعنى پرداخت خســارت 500 هزار 
تومان تا ســه میلیون توهین به بهره برداران است و مورد 

قبول آنان نیست.
کاظم محمدى با اشــاره به مشکالت کشــاورزان شرق 
اصفهان در طول مدت خشکســالى اظهار داشــت: سال 
زراعى 96-95درحدود هــزار و 400 میلیمتر در کوهرنگ 
بارش داشتیم و آب براى کشــاورزان رها شد، هر چند که 
خیلى دیر آب در اختیار کشــاورزان قرار گرفت ولى تقریبًا 
خوب بود. وى افزود: ســال زراعى 97-96 از اول پاییز تا 

کنون درحدود 320 میلیمتر در کوهرنگ بارندگى شــده، 
این در حالى است که در مدت مشابه سال گذشته حدود 900 

میلیمتر بارندگى داشتیم.
محمدى با برآورد ورود آب به سد با توجه به بارش هاى اخیر 
تصریح کرد: پیش بینى مى شد امسال حدود یک میلیارد و 
200میلیون متر مکعب آب وارد سد شود که با عدم بارش ها، 
این پیش بینى بــه 700 میلیون متر مکعب تغییر یافت که 

تاکنون320 میلیون مترمکعب آن وارد سد شده است.
وى با اشاره به برداشت هاى مختلف از آب زاینده رود، افزود: 
با پیگیرى هاى انجام شده، با کاهش 10 درصد از آب شرب 

و 20 درصد از صنعت و کاهش دیگر برداشت هاى باال دست 
رودخانه و سد، مى توان در کمبود آب، تقسیم بندى تقریبًا 
مناسبى را انجام داد تا کشاورزان شرق اصفهان نیز سهمى 

داشته باشند.
این عضو صنف کشاورزى شهرستان اصفهان با اشاره به 
اینکه مصوبات باید اجرایى شــود، تأکید کرد: با پیگیرى 
انجام شده، خوشبختانه مصوبه اى به دست آمده که اگر به 
خوبى اجرا شود، کشاورز با مشکل عمده اى مواجه نیست 
ولى امروز هنوز کشاورزان شرق اصفهان با مشکالت دست 

و پنجه نرم مى کند.

 مدیر عامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى اســتان 
اصفهان گفت: 10 درصد از واحدهاى صنعتى مستقر در

 شــهرك ها و نواحى صنعتى اســتان از توان صادراتى 
مطلوبى برخوردار هستند.

محمد جواد بگى بدون اشــاره به میــزان صادرات این 
واحدها، افزود: درحدود 40 از واحدهاى صنعتى مستقر 
در شهرك ها و نواحى صنعتى استان زیر ظرفیت اسمى 

فعالیت مى کنند و 20 درصد راکد هســتند و 30 درصد 
فعالیت مناسبى دارند.

وى اضافه کرد: در صــدد پیگیرى راه انــدازى مجدد 
واحدهاى راکد بر اساس رویه هاى جارى سازمان صنایع 

کوچک و شهرك هاى صنعتى ایران خواهیم بود. 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
اظهار کرد: بیش از 9 هزار واحــد صنعتى داراى مجوز 

بهره بردارى در استان اصفهان وجود دارد که بیش از 55 
درصد این واحدها یعنى بالغ بر پنج هزار واحد صنعتى در 

شهرك ها و نواحى صنعتى استان مستقر هستند. 
بگى با اشاره به توسعه شــهرك هاى صنعتى در استان 
گفت: اصفهان با وجود حدود 78 مصوبه شهرك صنعتى، 
رتبه نخست در تعداد و مساحت شهرك هاى صنعتى در 

کشور را دارد. 

راه اندازى مجدد 
واحدهاى صنعتى راکد استان

40 درصد از واحدهاى صنعتى مستقر در شهرك ها و نواحى صنعتى استان زیر ظرفیت 
اسمى فعالیت مى کنند و 20 درصد راکد هستند و 30 درصد فعالیت مناسبى دارند

 پرداخت خسارت 500 هزار تومانى، توهین به کشاورزان است

 مدیریت یکپارچه به این معنا نیســت که تمام امور 
در ید اختیار مدیریت شهرى قرار گیرد، بلکه منظور، 
برخوردارى شهردارى از قدرت تامه است تا براساس 
آن بتواند در حوزه هاى مختلف شــهرى اظهارنظر 

کند. 
شهردار میمه با بیان این مطلب گفت: در واقع  یک 
شهردار مقتدر، شهر را نه از باب ادارى بلکه به لحاظ 
مدیریت شــهرى اداره مى کند. در تمامى شهرهاى 
بزرگ دنیا، اختیار شــهرداران متناســب با اختیار 
رئیس جمهور اســت و این امر در کالنشهرها بسیار 
پررنگ تر به نظر مى رسد. در واقع، شهردار، رئیس آن 
شهر است و تمامى تصمیم هاى اجرایى یک شهر را 

شهردار مى گیرد.
 محسن صدرالدین کرمى با بیان اینکه صرفه جویى 
در زمان و هزینه، افزایش بهره ورى و کاهش حجم 
مستندات ونامه نگارى ها از مزایاى مدیریت یکپارچه 

شهرى خواهد بود، به ارزیابى توانمندى شهرداران در 
اجراى مدیریت واحد شهرى پرداخت و گفت: آنچه 
مسلم است اینکه در اجراى طرح مدیریت یکپارچه 
شهرى، عالوه بر اســتفاده مناسب از پتانسیل هاى 
مدیریت شــهرى باید از هماهنگى بیشــتر ادارات 
نیز بهره برد. اگر به سابقه این موضوع نگاه کنیم در 
مى یابیم که عدم هماهنگى بین ادارات و ارگان هایى 
که در ارائه خدمات به شهروندان سهیم هستند باعث 
شده تا برخى از دســتگاه هاى خدمات رسان در نزد 

شهروندان جایگاه مناسبى نداشته باشند.
وى گفت: در زمینــه مدیریت واحد شــهرى البته 
که تجربــه و دانش حرف اول را مــى زند اما وقتى 
شــهرداران در این بحــران اقتصادى که برســر 
شهردارى ها آمده، توانسته اند شــهر و شهردارى 
تحت مدیریت خود را کنترل کنند پر واضح اســت 
توانمندى مدیریت واحد شــهرى را نیــز خواهند 

داشت. 

نصف جهان  بــراى اجراى مدیریت واحد شــهرى 
باید قانون تدوین شــود وبا برنامه ریزى دقیق براى 

تصمیم گیرى واحد هماهنگ شد.
شهردار خوانســار با بیان این مطلب به نصف جهان 
گفت: اجراى طرحى کــه به هماهنگــى و برنامه 
ریزى دقیق نیــاز دارد باید ابتــدا قانونش تدوین و 
مصوب شــود و ســپس بــا برنامه ریــزى دقیق، 
ادارات را بــا هــم هماهنگ کــرده و طــرح اجرا 

شود.
محسن اســحاقى به بحث بروکراسى ادارى اشاره 

کرد و گفت: درحال حاضر در بحث بروکراسى ادارى 
اگر بخواهیم کارى انجام دهیم وسایل و تجهیزات 
را زیادتر مــى کنیم ولــى در عمــل کارى انجام 
نمى شود. اما در مدیریت واحد شهرى، شهرداران با 
توان وآمادگى متفاوت شروع به کار مى کنند و رفع 
عیب و نقص ها مهمترین کار اســت به شرط اینکه 
قانونگذار حمایت خوبى از طرح داشــته باشد.  با این 
حساب اجراى مدیریت واحد شهرى نیازمند تدوین 
قانون و برنامــه ریزى دقیــق وهماهنگى الزم در 

اجراى آن است.

مسئول اداره تبلیغى هنرى ســپاه پاسداران گفت: 
ششمین جشنواره فرهنگى - هنرى سپاه از امروز به 
میزبانى دانشگاه امیرالمؤمنین(ع) نیروى زمینى سپاه 

در اصفهان برگزار مى شود.
سرهنگ پاسدار علیرضا رجبى با اشاره به برگزارى 
ششــمین جشــنواره فرهنگى - هنرى ســپاه در  
قالب هاى هنرى نمایشــى و تجســمى و با هدف 
انتقال فرهنگ نهادى و حرفه اى ســپاه به نســل 
جوان ســپاه و ایجاد انگیزه براى فعالیت گروه هاى 
هنرى و توانمندســازى هنرمندان پاســداراظهار 
داشــت: این جشــنواره با شــعار «هنر انقالبى و 
رســالت آتش به اختیار در دولت مقاومت» برگزار 

مى شود.

مسئول اداره تبلیغى هنرى ســپاه پاسداران با بیان 
اینکه در حاشیه این جشنواره، فرهنگیاران هنرمند 
سپاه در کارگاه هاى توانمندسازى موسیقى و سرود، 
گرافیک کاربردى و خوشنویســى شرکت خواهند 
کرد، افزود: این جشــنواره در ســال 96 مبتنى بر 
محورهاى ترویج فرهنگ انقالب اسالمى با تأکید 
بر فرمان آتش بــه اختیار، تبلیــغ مؤلفه هاى اقتدار 
دولت مقاومت، ترویج امر به معروف و نهى از منکر 
در رفتار فردى، اجتماعى و سازمانى، ترویج فرهنگ 
جهاد و شــهادت طلبى با تأکید بــر مدافعان حرم، 
هجو اســالم آمریکایى (جاهلیت مدرن و قبیلگى) 
و اقتصاد مقاومتــى، مدیریت جهادى بــا تأکید بر 

محرومیت زدایى برگزار مى شود.

شهرداران 
توانمندى مدیریت واحد شهرى را دارند 

حمایت قانونگذار از مدیریت واحد شهرى 
مهم است

امروز؛ آخرین روز برپایى 
جشنواره فرهنگى- هنرى سپاه 

نخستین کنسرت موسیقى «حسین خواجه امیرى» (ایرج) در استان اصفهان، روز 13 اسفندماه در 
سالن شیخ بهایى نجف آباد برگزار مى شود.

خوش صداى بى همتاى استاد «حسین خواجه امیرى» هنوز در خاطر ایرانى طنیــن 
هاى موسیقى دوست مانده است. چه آن زمان که صدایش بر صفحه 
نوارهاى قدیمى مى نشست و چه وقتى در زیر سقف بلند سینما با آواز 
هنرپیشه هاى آن زمان یکى مى شد و براى مردم خاطره اى خوش 

مى ساخت.
ایرج که در دوران فعالیت خود بیش از دو هزار آواز، تصنیف و بیش از 
صد ترانه براى فیلم هاى فارسى اجرا کرده است، در سال 
هاى بعد از انقالب به خصــوص در دهه 70 و 80، 
بیش از ده آلبوم به بازار موسیقى عرضه کرد که از 
جمله آنها آلبوم «قصه زندگى» است که در بهار سال 
1391 منتشر شد. آخرین اثر این هنرمند نیز با نام 
«گنج قارون» با همخوانى امیر احسان فدایى، شاگرد 
ارشد او در سال 93 به بازار موسیقى آمد. نیاز، غزل 
خوان، پرنده، گل من، پیرهن صورتى و گلدون بى 
گل نیز از جمله آثار شاخص و پرطرفدار ایرج است.

این هنرمند که زاده شهر نطنز است، براى نخستین 
بار در روز 13 اسفندماه در استان اصفهان به اجراى 

برنامه مى پردازد.  

نخستین اجراى «ایرج» در استان اصفهان

هاى موسیقى دوست مانده اس
نوارهاى قدیمى مى نشست
هنرپیشه هاى آن زمان یکى

مى ساخت.
ایرج که در دوران فعالیت خ
صد ترانه براى فیل
هاى بعد از
بیش از ده
جمله آنها آل
1391 منتش
«گنج قارون
ارشد او در

خوان، پرند
گل نیز از ج
این هنرمند
3بار در روز 3
برنامه مى پر

اعظم محمدى

آگهى تجدید مناقصه عمومى

سیدمحسن هاشمى- شهردار مبارکه

دستگاه مناقصه گزار: شهردارى مبارکه

شرایط متقاضیان:
الف) کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى داراى تأیید صالحیت و رتبه بندى معتبر با رعایت ظرفیت خالى (مجاز) ارجاع کار

ب) داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار با پروژه هاى مذکور
ج) توانایى ارائه تضمین شرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهد عقد قرارداد

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 5 ٪ مبلغ کل برآورد اعتبار به صورت ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى در وجه شهردارى مبارکه
محل دریافت اسناد مناقصه: مبارکه- میدان انقالب، ساختمان شهردارى، امور قراردادها (52402021- 031)

مبلغ خرید اسناد مناقصه: 500/000 ریال بابت هر پروژه
تاریخ فروش اسناد مناقصه: در ساعات ادارى تا روز دوشنبه مورخ 1396/12/21

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى: از تاریخ درج نوبت دوم آگهى در روزنامه تا روز چهارشنبه مورخ 1396/12/23 تا 
پایان وقت ادارى

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1396/12/24 در محل شهردارى مبارکه 
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گردیده است.

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.

نوبت اول

برآورد اعتبار (ریال)عنوان پروژهردیف

1
عملیات مدیریت، حفظ و نگهدارى، اصالح و توسعه، حفاظت از عرصه، اعیان و تأسیسات فضاى سبز ورودى 
شهر، محالت سجادیه، نهچیر، اسماعیل ترخان، پارك ساحلى سرارود و اسماعیل ترخان، شیخ آباد، میدان 

دفاع مقدس، بلوار امام خمینى، شیخ صدوق، محتشم و بیشه سرارود
8/592/159/898

عملیات مدیریت، حفظ و نگهدارى، اصالح و توسعه، حفاظت از عرصه، اعیان و تأسیسات فضاى سبز محالت 2
8/185/052/324صفائیه، دهنو، درچه، پارك هشت بهشت، نقاشباشى و مجموعه ادارى
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معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: به علت از بین 
رفتن چسبندگى مصالح مســجد امام(ره)، بعضًا شاهد 
ریزش کاشى هاى آن هستیم که پیمانکاران ما در حال 

مرمت آن هستند.
پرویز طاهرى اظهار داشــت: گاهى اوقات کاشى هاى 
مســجد امام(ره)  بخاطــر عمر مصالــح و قدمت بنا و 
چسبندگى مصالح، بعضًا ریزش دارد ولى پیمانکاران ما 

درحال مرمت این بنا هستند.
وى با بیان اینکه ریزش کاشى ها اتفاق جدیدى پیرامون 
این بنا نیست، افزود: کارهاى الزمه براى جلوگیرى از این 

اتفاق انجام شده اســت، چرا که در طول زمان تکه هاى 
کاشى مى افتد؛ به طور مثال ممنوعیت پرواز هلى کوپترها 
در اطراف مسجد امام(ره) و استفاده از سیستم هاى صوتى 
براى کاهش تأثیر مخرب ارتعاشــات آن بر بنا، ســبب 

ریزش کاشى ها مى شود.
معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: این کاشى ها 
بعضًا از بنا جدا مى شــوند و پیمانکاران موظف هستند 
که در دو گروه داخل مســجد و گنبد مسجد امام(ره) با 
بررسى هاى الزم هر قسمت از بنا که نیاز به مرمت داشته 

باشد را تأمین کنند.

کارشناس مسئول ســالمت میانساالن مرکز بهداشت 
اســتان اصفهان گفت: بر اســاس تحقیقات و تحلیل 
آمارى، در مجموع مرگ و میر مردان در استان اصفهان 

1/9 برابر زنان است.
مریم ارزانى افزود: سکته قلبى بیشترین عامل مرگ و میر 
مردان در این استان است. وى تأکید کرد: بر اساس آمار، 
سکته قلبى عامل نخســت مرگ و میر مردان در استان 
اصفهان است و پس از آن به ترتیب، حوادث حمل و نقل، 
سکته مغزى و دیابت از عوامل مرگ و میر مردان هستند.
این کارشناس، میزان عوامل مرگ و میر مردان استان 
اصفهان را به ترتیب در سکته قلبى 81 نفر در هر صد هزار 

نفر، حوادث مربوط به حمل و نقل 26 نفر در هر صد هزار 
نفر، سکته مغزى 18 نفر در هر صد هزار نفر و دیابت 15 

نفر در هر صد هزار نفر اعالم کرد. 
این کارشــناس گفت: میزان مرگ و میر ناشى از سکته 
قلبى در میان مردان 2/5 برابــر زنان، در حوادث مربوط 
به حمل و نقل 6/2 برابر زنان، در سکته مغزى 1/2 برابر 

زنان و در دیابت 1/1 برابر زنان است. 
ارزانى، افزود: شایع ترین ســرطان ها نیز میان مردان 
اصفهانى به ترتیب شــامل ریه، معده، کبد و دســتگاه 

صفراوى، روده بزرگ، پانکراس و پروستات است.
مرمت کاشى هاى ریخته شده 

مسجد امام(ره) 
مرگ مردان اصفهانى 1/9 برابر 

زنان است

ارائه تسهیالت اشتغالزا به
 سرمایه گذاران در تیران 

فرمانـدار تیـران و کـرون با اشـاره به ارائه تسـهیالت 
اشـتغالزا به سـرمایه گذاران، کارآفرینـان و متقاضیان 
بخـش خصوصـى و تعاونى، گفت: سـهم پیـش بینى 
شده این تسهیالت براى شهرستان تیران و کرون 41 

میلیارد ریال است. 
على رحمانى با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال براى نسل 
جوان کشور اظهار کرد: تسـهیالت اشتغالزا به سرمایه 
گـذاران، کارآفرینـان و متقاضیان بخـش خصوصى و 
تعاونـى از محـل تلفیق منابـع صندوق توسـعه ملى با 
مؤسسـات عامل پرداخت مى شـود. وى با بیان اینکه 
ایـن تسـهیالت بـا هـدف حمایـت از توسـعه و ایجاد 
اشـتغال پایدار در مناطق روستایى و عشایرى پرداخت 
مى شـود، گفت: این طرح به اسـتناد آیین نامه اجرایى 
قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق 

روستایى و عشایرى و با لحاظ شرایطى ارائه مى شود.

رونمایى از اتوماسیون 
صدور دفترچه بیمه

مدیر اداره تأمین اجتماعى شهرستان شهرضا گفت: از 
نخستین اتوماسیون غیرحضورى صدور دفترچه بیمه 

درمان کشور در شهرضا رونمایى شد.
نجف قلـى عالى پور افـزود: واگذارى امـور به بخش 
خصوصى از اهمیت زیادى برخوردار اسـت و صنعت 
بیمه، یکى از مهمترین بخش هایى اسـت که قابلیت 

اجراى این اصل را دارد.

خبر

احضار متهم
شماره ابالغنامه: 9610100353607378 شماره پرونده: 9409980358100462 شماره بایگانى شعبه: 
961634 (مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست)  محاکم کیفرى دو دادگسترى شهرستان اصفهان 
به موجب کیفرخواست در پرونده کالســه 9409980358100462 براى میترا مظفرى به اتهام سرقت 
تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخ 1397/02/30 
ساعت 8:30 صبح تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در 
اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در 
صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه 
مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 101. م الف: 36930 شعبه 110 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (110 جزایى سابق) /12/161
احضار متهم

شماره ابالغنامه: 9610100353607379 شماره پرونده: 9409980358100462 شماره بایگانى شعبه: 
961634  (مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست) محاکم کیفرى دو دادگسترى شهرستان اصفهان 
به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 9409980358100462 براى محمدرضا بزرگى به اتهام سرقت 
تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخ 1397/02/30 
ساعت 8:30 صبح تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در 
اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در 
صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه 
مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشــتى- واحد. م الف: 36931 شعبه 110 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (110 جزایى سابق) /12/162
احضار متهم

شماره ابالغنامه: 9610100353607383 شماره پرونده: 9609980362801081 شماره بایگانى شعبه: 
961630 (مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست)  محاکم کیفرى دو دادگسترى شهرستان اصفهان 
به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 9609980362801081 براى شقایق پرویزى فرزند شهرام به 
اتهام سرقت تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخ 
1397/02/30 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى 
به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- خیابان 
جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 101. م الف: 36932 

شعبه 110 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (110 جزایى سابق) /12/163
احضار متهم

شماره ابالغنامه: 9610100353607385 شماره پرونده: 9409983642500663 شماره بایگانى شعبه: 
961633 (مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست)  محاکم کیفرى دو دادگسترى شهرستان اصفهان 
به موجب کیفرخواست در پرونده کالســه 9409983642500663 براى یونس مروى به اتهام سرقت 
تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخ 1397/02/30 
ساعت 9:30 صبح تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در 
اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در 
صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه 
مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 101. م الف: 36934 شعبه 110 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (110 جزایى سابق) /12/164
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960839 خواهان روح اله مسعودى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت 
مجتبى عمادى خواه تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 97/2/22 ساعت 4 عصر تعیین گردیده 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب 
ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 28  شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 36938 شعبه 28 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/165
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106795600947 شماره پرونده: 9609986795600857 شماره بایگانى شعبه: 
960857 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: اکبر صادقى نشانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/02/15 
شنبه ساعت: 17:00 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى 
پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى روح ا... مسعودى به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شــوید. م الف: 36939 شعبه 26 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک ) /12/166
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794202290 شماره پرونده: 9609986794201501 شماره بایگانى شعبه: 
961509 ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى رســول کندى- خواهان آقاى حمید فروغى دادخواستى به 
طرفیت خوانده آقاى رسول کندى به خواسته مطالبه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609986794201501 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع 
حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/02/09 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بو دن 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 شــوراى حل اختالف. م الف: 36955 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /12/167
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106805302829 شماره پرونده: 9609986805301764 شماره بایگانى شعبه: 
961764 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: على گودرزى فرزند محمدعلى نشانى: مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1397/02/05 چهارشنبه ساعت: 10:00 محل حضور: اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازى- حد 
فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شــوراى حل اختالف درخصوص دعوى مجید 
کدخدائى الیادرانى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 

36958 شعبه 53 شوراى حل اختالف شهرست ان اصفهان (مجتمع شماره سه) /12/168
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106805302828 شماره پرونده: 9609986805301763 شماره بایگانى شعبه: 
961763 مشخص ات ابالغ شونده حقیقى: ایرج نیسانى سامانى فرزند هرمز نشانى: مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1397/02/05 چهارشنبه ساعت: 9:30 محل حضور: اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازى- حد 
فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شــوراى حل اختالف درخصوص دعوى مجید 
کدخدائى الیادرانى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 

36959 شعبه 53 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /12/169
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426797900141 شــماره پرونده: 9609986797900871 شماره بایگانى شعبه: 
960878 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096797901136 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976797901779 محکوم علیه نادر نوربخش فرزند عباســعلى محکوم است به پرداخت 
مبلغ 8000/000 ریال بابت اصل خواســته و 112500 تومان بابت هزینه دادرســى و همچنین خسارت 
تأخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 96/3/2 تا تاریخ وصول در حق محوم له مهرداد تیمورى فرزند لطف 
اله نشانى: اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- خیابان پروین- خیابان شیخ طوسى 
شــرقى- کوچه نواب صفوى- مجتمع پردیس- پالك 24 به انضمام مبلغ نیم عشر هزینه حق االجرا در 
حق دولت. 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 س ى 
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 اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز 
ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 36963 شعبه 

45 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/170
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960307 دادنامه: 9609976717901381- 96/7/24 مرجع رسیدگى شعبه: 45 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: قاسم قاسمى قهساره نشانى: اص- خ هشت بهشت شرقى حدفاصل امام 
زاده زید و چهاراه حمزه، روبرو تقاطع پشــت کامپیوتر خوانده: مینا عمرانى زاده نشانى: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه مبلغ وجه چک بانضمام مطلق خســارات قانونى و دادرسى و تأخیر در تادیه گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شــورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى قاسم 
قاسمى قهساره به طرفیت مینا عمرانى زاده به خواســته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال بابت وجه چک 
به شماره 616810/ 9505 به عهده بانک ملى ایران به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به اوراق و 
محتویات پرونده و صدور گواهى عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه و با عنایت به وصف تجریدى بودن 
چک موصوف بقاى اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه دادرسى شرکت ننموده هیچگونه 
الیحه دفاعیه اى مبنى بر عدم دین و برائت ذمه خود ارسال و ارائه ننموده، لذا شورا دعوى خواهان را مقرون 
به صحت تلقى و مستندا به مواد 310، 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 402/500 ریال بابت 
هزینه دادرسى و 120000 ریال بابت هزینه نشر آگهى با احتساب اجراى احکام و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه  قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/9/20) لغایت تاریخ اجراى حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. راى صادره غیابى محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این مرجع و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى 

باشد. م الف: 36995 شعبه 45 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/171
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426794400140 شــماره پرونده: 9609986794400270 شماره بایگانى شعبه: 
960271 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096794400999 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976794402008 محکوم علیه مهدیه ســادات محکوم اســت به پرداخت مبلغ شصت 
میلیون ریال ط بق نظر کارشناس مورخ 96/5/17 بابت اصل خواسته و مبلغ نهصد و پنجاه و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر اگهى و حق الوکاله وکیل زینب صمیمى شلمزارى فرزند بهمن نشانى: 
اصفهان ســه راه نظر خیابان مارنان مجتمع ناژین 3 دفتر وکالت آقاى داود عابدى طبق تعرفه قانونى و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/03/04 لغایت اجراى کامل حکم در حق محکوم له 
1- سهیال لباف فرزند جواد نشانى: اصفهان- اصفهان خ نظر غربى جنب بانک تجارت مجتمع امین واحد 
705، 2- مسعود افشارزاده فرزند غالمحسین نشانى: اصفهان- اصفهان خ نظر غربى جنب بانک تجارت 
مجتمع امین واحد 705 و نیز پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 

1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 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 مشــخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهــد بود. (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 36994 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /12/172
ابالغ راى

شعبه 52 شــوراى حل اختالف کالســه پرونده: 961106 شــماره دادنامه: 9609976805202031- 
96/11/18 خواهان: حسین امینى به نشانى اصفهان، پارك الله کوچه شهید فدایى پ 10 خوانده: سعید 
دادخواه به نشــانى مجهول المکان مطالبه مبلغ 125/000/000 ریال بابت چک 3/832049 به انضمام 
مطلق خسارات قانونى با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح آتى  مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى حسین امینى به 
طرفیت آقاى سعید دادخواه به خواسته مطالبه مبلغ 125/000/000 ریال وجه چک به شماره 3/832049 
عهده بانک سپه بانضمام مطلق خسارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید 
خواهان و صدور گواهى عدم پراخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه حضور ندارد و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه 
ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 313، 310 قانون تجارت و 
519، 515، 198 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده واحده قانون استفساریه به تبصره الحاقى به ماده 
2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 125/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/602/500 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 96/8/14 لغایت اجراى حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزى 
بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظــرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
محترم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 36993 شعبه 52 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان /12/173

اجراییه
شماره اجرائیه: 9610426794500162 شــماره پرونده: 9609986794500202 شماره بایگانى شعبه: 
960202 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096794500885 و شماره دادنامه 
مربوطــه 9609976794500822 محکوم علیــه محمدرضا یعقوبى کوپایى فرزند على اصغر نشــانى: 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 29/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه 1 فقره چک 
به شماره 1/322740 مورخ 1396/02/24 و پرداخت مبلغ 2/602/5000 ریال هزینه دادرسى و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف لغایت زمان وصول محکوم به در حق محکوم له زینب طاوسى 
ینگ آبادى فرزند محمدعلى نشــانى: اصفهان- اصفهان- خ جى- خ مهدیه- خ ش امورى- بن بست 
دهقان- درب روبرو و پرداخت نیم عشر هزینه حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 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 مشــخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف:  36991 شــعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/174
ابالغ راى

کالســه پرونده: 951625 شــماره دادنامه: 9609976794401857- 96/7/19 مرجع رسیدگى: شعبه 
14 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: صندوق کارآفرینى امید اصفهان بــه نمایندگى عبدالصمد 
شــهبازى با وکالت بهنوش باریک رو به نشــانى اصفهان خ خاقانى روبروى پارکینگ خاقانى ساختمان 
پارس طبقه اول واحد یک خواندگان: 1- محمود قالنى به نشانى اصفهان خ تاالر کوچه سعادت پالك 16، 
2- حمیدرضا پزشکى به نشانى اصفهان خیابان جى کوچه ایمان پالك 47، 3- فضل اله خاکسار به نشانى 
مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شورا، ضمن اعالم 
ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: 
در خصوص دعواى صندوق کارآفرینى امید اصفهان به نمایندگى عبدالصمد شــهبازى با وکالت بهنوش 

باریک رو به طرفیت 1- محمود قالنى 2- حمیدرضا پزشکى 3- فضل اله خاکسار به خواسته مطالبه مبلغ 
22/803/230 ریال وجه حواله/ حواله هاى شماره 79251875 عهده قرض الحسنه مهر امام رضا(ع) به 
انضمام مطلق خسارات قانونى. با عنایت به بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت 
صادره که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 
خواندگان در جلسه رسیدگى و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب، شورا دعواى مطروحه 
را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ بیست 
و دو میلیون و هشتصد و ســه هزار و دویست و سى ریال بابت اصل خواســته و یک میلیون و دویست و 
هفتاد هزار و هشتاد ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهى و همچنین خسارت
 تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/12/8 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى 
از سوى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران بر عهده اجراى محترم احکام مى باشد، در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى 
در این شــورا و ظرف بیســت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 36990 شعبه 14 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /12/175
ابالغ راى

شــماره: 9609976793603961- 96/11/18 مرجع رسیدگى: شعبه 6 شــوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: معترض ثالث غالمرضا صفرى به نشانى شاهین شهر خ عطار فرعى 2 شرقى وکیل: خواهان- 
محمدرضا صانعى خوانده: محمدرضا طاوسى هردو به نشانى مجهول المکان خواسته: اعتراض نسبت به 
قرار تأمین خواسته شماره 323- 95/2/27 در کالسه 95- 331 گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضا قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــوراى حل اختالف: در خصوص 
درخواست اعتراض ثالث آقاى غالمرضا صفرى نسبت به تامین و توقیف یک دستگاه خودرو تویوتا کمرى 
به شماره انتظامى 612د37 – ایران- 99 با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه نظریه مشورتى اعضاى 
محترم شورا به شرح صورتجلسه مورخ 96/10/18 و الیحه اعتراض ثالث و رونوشت مصدق بیع نامه سند 
مالکیت مورخ 25113- 95/8/29 که داللت بر وقوع بیع نسبت به خودرو مدعى دارد و اصالت آن از ناحیه 
اصحاب دعوى مصون از تعرض و تکذیب مانده و دلیلى بر فسخ یا بطالن آن اقامه نگردیده و با توجه به 
وکالت نامه رســمى تفویضى به معترض که به نام معترض ثالث اســت و دیگر فاکتورهاى ابرازى قرینه 
مثبت بر ادعاى وى مبنى بر خودرو مارالذکر قبل از تامین مى باشد و با توجه به تملیکى بودن عقد بیع در 
حقوق ایران و فقه امامیه که داللت بر انتقال مالکیت از بایع به خریدار مى باشــد، شورا اعتراض معترض 
ثالث را وارد و ثابت تشخیص و مســتندا به مواد 194 و 198 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 147 قانون 
اجراى احکام مدنى حکم به رفع توقیف و چنانچه جهت آزادى خودرو موصــوف مال یا وجوه نقد تودیع 
گردیده است از خودرو فوق و دستور تحویل آن به متصرف را صادر و اعالم مى دارد و ضمنا خواهان مى 
تواند چنانچه اموال بالمعارض از خوانده دعوى به دست آورد به اجراى احکام معرفى و تقاضاى توقیف آنها 
را بنماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز قابل واخواهى در همین  شعبه و سپس ظرف مهلت 20 روز 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 36981 شعبه ششم شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/176
ابالغ راى

کالسه پرونده 961044 شماره دادنامه: 9609976793703477- 96/10/28 مرجع رسیدگى: شعبه هفتم 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: زهرا مهدوى فرزند اصغر به نشانى اصفهان، کوجان، هشت مترى 
اول، کوى مهدیه ك فاطمیه وکیل: 1- مرتضى زارعى 2- مرتضى قانعیان به نشانى اصفهان خ کاوه پل 
چمران ساختمان ادارى آفتاب ط اول واحد 1 خواندگان: 1- سیدمحســن معینى 2- سید روح اله معینى 
3- احمد داورى همگى به نشانى مجهول المکان خواسته: صدور حکم بر محکوم یت تضامنى خواندگان 
به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت دو فقره چک به انضمام مطلق خسارات دادرسى و حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر تادیه و بدواً قرار تامین خواســته گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى خانم زهرا مهدوى 
فرزند اصغر با وکالت آقایان مرتضى زارعى و مرتضى قانعیان به طرفیت آقایان سیدمحسن معینى و سید 
روح اله معینى و احمد داورى به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره هاى 
798408 مورخ 96/1/1 و 798409 مورخ 96/5/1 به عهده بانک مسکن به انضمام مطلق خسارات قانونى 
با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه و اظهارات وکیل خواهان و عدم حضور خواندگان على رغم ابالغ قانونى وفق ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى و عدم ارائه الیحه دفاعیه از ناحیه خواندگان در جلسه مورخ 96/10/3 لذا شورا دعوى 
خواهان را ثابت و وارد دانسته و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى، حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت وجه چک شماره 798409 مورخ 
96/5/1 به مبلغ چهل میلیون ریال و مبلغ یک میلیون و ششــصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسى و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/5/1 لغایت زمان 
اجراى حکم در حق خواهان و همچنین حکم به محکومیت خوانده ردیف اول آقاى سیدمحســن معینى 
به پرداخت وجه چک شماره 798408- 96/1/1 به مبلغ سى میلیون ریال 30/000/000 ریال به انضمام 
مبلغ پانصد و بیســت هزار ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/1/1 لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
مى گردد در خصوص چک شــماره 798408 مورخ 96/1/1 که در تاریخ 96/1/31 منتهى به اخذ گواهى 
عدم پرداخت گردیده و مواعد مذکور در ماده 312 قانون تجارت مبنى بر 15 روز فرصت جهت اخذ گواهى 
عدم پرداخت رعایت نشده لذا دعوى خواهان به طرفیت خواندگان ردیف دوم و سوم آقایان سید روح اله 
معینى و احمد داورى به استناد بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر مى گردد و در 
خصوص خواسته خواهان مبنى بر صدور قرار تامین خواسته نسبت به چک 798408- 96/1/1 با توجه به 
عدم پرداخت هزینه خسارت احتمالى از ناحیه خواهان به استناد تبصره ماده 108 و ماده 115 قانون آیین 
دادرسى مدنى قرار رد تامین خواسته صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل اعتراض و 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 36977 شعبه هفتم شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /12/177

مدیر بخش مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: در این 11 ماه 
چیزى درحدود 2 درصد به مشترکان مصرف کننده برق و 3/5درصد هم رشد 

مصرف نسبت به مدت مشابه سال 95 ثبت شده است.
محمدمهدى عسگرى اظهار داشت: هر سال نسبت به سال قبل از آن افزایش 
مصرف برق در شهرســتان اصفهان داریم که دالیل مختلفى از جمله اضافه 

شدن مشترکان جدید و افزایش استفاده مردم از وسایل برقى دارد.
وى با بیان اینکه افزایش مصرف برق به صورت سالیانه اعالم مى شود، افزود: 
در این 11 ماه چیزى درحدود 2 درصد به مشترکان مصرف کننده برق اضافه 

شده است.
مدیر بخش مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان ادامه داد: با اجراى 
طرح کاهش پیک بار صنایع در بخش صنایع، کشاورزى، ادارات و واحدهاى 
تجارى درحدود 120 مگاوات کاهش بار در تابستان سال 96 داشتیم که باعث 
شد پیک بار اصفهان را کنترل کنیم و به رغم رشد 5 درصدى پیک بار کشور، 

این رقم در شهرستان اصفهان2/5درصد بوده است.
وى با بیان اینکه سال 97 سال سختى براى صنعت برق خواهد بود، تصریح 
کرد: به علت بحران آبى که گریبان گیر کشــور است، ممکن است بخشى از 
نیروگاه هاى برق آبى خود را در اختیار نداشته باشیم، البته پیش بینى شده است 
که در زمستان کمبود بارش ها جبران خواهد شد، اما به هر حال تابستان سال 

آینده، تابستان سختى خواهد بود.
عسگرى با بیان اینکه برنامه ریزى ها براى مدیریت بار 180 مگاواتى اصفهان 
انجام شده است، عنوان کرد: این برنامه ریزى ها از 15 اسفندماه آغاز خواهد شد 
و این نیازمند است که مشترکان همکارى الزم را با صنعت برق داشته باشند 

تا مشکلى پیش نیاید.

آغازبرنامه ریزى  براى 
رئیس اتحادیه صنایع دســتى اصفهان خواستار مدیریت مصرف برق اصفهانى ها از15اسفند

ایجاد منطقه آزاد صنایع دســتى و گردشگرى در 
شرق اصفهان شــد و گفت: عدم حمایت الزم از 
صنعت صنایع دستى در استان اصفهان، موجب 

خروج هنرمندان از اصفهان شده است.
عباس شیردلى در خصوص وضعیت صنایع دستى 
اصفهان اظهار داشت: پس از دریافت عنوان شهر 
جهانى صنایع دستى و شهر خالق صنایع دستى و 
بر اساس سیاست هاى ابالغى بین المللى شوراى 
جهانى صنایع دستى، ملزم به تحقیق و پژوهش و 

ارائه  گزارش به نهادهاى ذیربط هستیم.
وى افزود: با توجه به مشــکالت عدیده ناشى از 
خشکسالى در شــرق اصفهان و بر اساس نتایج 
پژوهش هاى صورت گرفتــه، این منطقه از نظر 
نیروى کار و همچنین ظرفیت هاى هنرى مستعد 
تبدیل به منطقه ویژه و یا منطقه آزاد صنایع دستى 

و گردشگرى است.
رئیس اتحادیه صنایع دســتى اصفهان با اشاره 
به موانع و مشــکالت پیش روى فعــاالن این 
صنعت، اظهار داشــت: اصالح اساسنامه صنایع 
دســتى، مبارزه با مافیاى واردات غیرمجاز نقره، 
قانونمند کردن فروشــگاه هاى اینترنتى فروش 
صنایع دســتى زیرنظر اتحادیه، برطرف کردن 
مشــکالت تورلیدرها، از جمله مشکالت فعاالن 

صنایع دستى است. 

ایجاد منطقه آزاد 
صنایع دستى و 

گردشگرى
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همراهى جامعه عشایرى و 
روستایى در پادنا

سـهراب مرادى، مشـاور مدیرکل امورعشایراسـتان 
اصفهان با اشـاره به حادثه سـقوط هواپیما آسـمان و 
تسـلیت به بازماندگان این حادثه گفت: منطقه پادناى 
سمیرم در حدود 13 هزار و 500 نفر روستایى و 11 هزار 
نفر جمعیت عشایر از ایل قشقایى و طایفه فارسیمدان 
در خود جـاى داده اسـت و از نخسـتین روز وقوع این 
حادثه و جهت مدیریت مناسـب کوهنـوردان بومى و 
افراد محلى حاضر در این مناطق، کمیته اى به ریاست 
مدیر کل امور عشایر اسـتان اصفهان تشکیل شد که 
عالوه بر مدیریت شـرایط و جلوگیـرى از صعود مردم 
عادى منطقه به قلل دنا، حدود 40 نفـر از کوهنوردان 
زبده محلى از میان روستاییان و عشایر منطقه انتخاب 
و جهت همکارى به مسـئوالن مرکز عملیات معرفى 
شـدند و در طول عملیات امـداد و نجـات از تجارب و 
اطالعات آنها اسـتفاده شـد. وى اضافه کـرد: یکى از 
کوهنوردان ماهـر نیز به همراه تیم تـکاوران ارتش به 
محل حادثه اعزام شـد و در حـدود یک شـبانه روز در 
مناطق مرتفع دنا حضور داشـت. وى افزود: راه اندازى 
امداد کوهستان عشایر از الزامات در این مناطق است.

عدم همکارى براى تدفین شهداى 
گمنام در دانشگاه فرهنگیان 

تشکل ها،کانون ها، شوراى صنفى و هیئت دانشجویى 
خادم الشهداى دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر 
اصفهان با صدور  بیانیه مشـترکى، از بـه تأخیر افتادن 

تدفین شهداى گمنام در این دانشگاه انتقاد کردند.
در این بیانیه آمده است: هماهنگى ها و بسترسازى ها 
براى تشییع و تدفین دو شـهید گمنام از عملیات هاى 
خیبر و رمضـان در قالـب کمیته هاى تدفیـن صورت 
گرفتـه اسـت، امـا متاسـفانه بـه  رغـم پیگیرى هـا و 
هماهنگى هـاى الزم، مسـئوالن اسـتانى دانشـگاه 
فرهنگیان استان اصفهان به دالیلى غیرشفاف باعث به 
تعویق انداختن زمان تشییع و تدفین شهدا در دانشگاه 
فرهنگیان پردیس شـهید باهنر شـده اند و متاسـفانه 

همکارى شایسته را ندارند.

کشف2/5تن میوه فاسد 
کارگاه غیرمجاز تولید مربا در اصفهان شناسایى و پلمب 
شد. رئیس مرکز بهداشت شـماره یک اصفهان گفت: 
بازرسان این مرکز کارگاه تولید مرباى غیربهداشتى را 
در قالب طرح سـالمت نوروزى و اجراى طرح ضربتى 
نظـارت و بازرسـى بـر مراکـز تهیـه توزیـع و فروش 
موادغذایى شناسـایى کردند. حمید تـرك زاده گفت: 
در این کارگاه بیش از هزار و 500کیلوگرم انواع مرباى 
بسته بندى شده و بیش از یک تن میوه خراب و فاسد، 
کشـف و معدوم شـد. بـه گفتـه وى، کارگاه بـه علت 
اسـتفاده از ابزار و لـوازم غیربهداشـتى و تهیـه مربا از 
میوه فاسـد مهر و مـوم و متخلـف به مراجـع قضائى 

معرفى شد.

خبر

رئیس کمیســیون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شوراى 
اســالمى شــهر اصفهان با بیــان اینکه اصفهــان در 
ســال هاى اخیر رشد کرده، اما مدرن نشــده است، گفت: 
مدرن شدن نیاز به توسعه زیرســاخت هاى شهرى در دراز 
مدت و استراتژى هاى شــهرى به ویژه در حوزه فرهنگ و 
اجتماع دارد. فریده روشن اظهارداشت: در اصفهان پدیده 
شهرنشینى رخ داده، اما شهرگرایى صورت نگرفته است، 
زیرا برخى از افراد که از نقاط مختلف به اصفهان مهاجرت 
کرده اند، فرهنگ شهروندى و زندگى شهرى را نیاموخته اند. 
وى ادامه داد: چگونگى زندگى کردن در آپارتمان، استفاده از 
حمل و نقل عمومى به جاى وسیله نقلیه شخصى، مشارکت 

در فعالیت هاى داوطلبانه شــهرى و مشارکت عمومى و... 
از جمله شاخص هاى شهرگرایى است که در اصفهان این 
شاخص ها نسبت به شهرهاى پیشــروى جهان وضعیت 
مناسبى ندارد. رئیس کمیسیون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شوراى اسالمى شــهر اصفهان با بیان اینکه اصفهان در 
سال هاى اخیر رشد کرده اما مدرن نشده است، گفت: مفاهیم 
رشد و مدرن شدن دو مقوله جدا از هم است، افزایش جمعیت، 
افزایش خدمات شهرى، وسعت یافتن کالبدى شهر، همه از 
نشانه هاى رشد شهرى است، اما مدرن شدن نیاز به توسعه 
زیرساخت هاى شهرى در دراز مدت و استراتژى هاى شهرى 

به ویژه در حوزه فرهنگ و اجتماع دارد.

امســال بیش از 65میلیون قطعه ماهى زینتى در استان 
تولید شده است.

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزى استان 
گفت: این استان رتبه نخست  تولید ماهیان زینتى را با 
بیش از 65میلیون قطعه  در کشور به خود اختصاص داده 
است.  مجتبى فوقى،  بازار هاى کشور هاى حوزه خلیج 
فارس را از مراکز خواستار ماهیان زینتى اصفهان دانست و 
افزود: این تعداد ماهى زینتى در750مرکز استان اصفهان 
تولید شده است.  وى گفت : شهرســتان هاى کاشان، 
نجف آباد و اصفهان از مراکز عمــده تولید ماهى زینتى 
در استان است.  فوقى  با اشاره به  افزایش  12درصدى 

تولید آبزیان پرورشى استان در سال جارى افزود:امسال  
بیش از هفت هزار و 300تن آبزى پرورشــى شــامل 
ماهیان گرمابى، سردآبى، خاویارى و منابع آبى  در استان 
اصفهان تولید شده است.  وى  بیش از 70درصد ماهى 
تولید شده در استان را  ماهیان سردآبى  دانست و  گفت: 
شهرستان هاى سمیرم و فریدونشهر از قطب هاى تولید 

و پرورش ماهیان سر آبى در استان است. 
مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان، مراکز تولید آبزیان پرورشــى استان را بیش از 
هزار و 100واحد عنوان کرد و افــزود : در این حوزه هم 

اکنون بیش از چهار هزار نفر مشغول به فعالیت هستند .

تولید یک سوم ماهیان زینتى 
کشور در اصفهان

اصفهان رشد کرده 
اما مدرن نشده است

اجراییه
شماره اجراییه: 9610426794700236 شماره بایگانى شعبه: 940914 کالسه پرونده: 1395-94 
به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه محکوم علیه صمد بیک 
محمدى به نشــانى اصفهان، اصفهان مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 37/610/000 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 280/000 بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى تا اجراى حکم 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک 1394/11/13 تا اجراى کامل حکم در حق خواهان 
مصطفى مرادى به نشانى اصفهان اصفهان. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 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 اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبــس 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 شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م 

الف: 36980 شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /12/178
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426793600244 شــماره پرونده: 9609986793600547 شماره بایگانى 
شعبه: 960551 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096793601450 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976793601508 محکوم علیها 1- طیبه پهلوانى نژاد 2- محســن امیدانى 
3- زهره ملکى همگى به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت تضامنى 120000000 
ریال بابت اصل خواسته و 2635000 ریال هزینه دادرســى و مبلغ 120000 ریال بابت نشر آگهى و 
پرداخت حق الوکاله وکیل 1- حســین محمدیان فرزند یداله به نشانى اصفهان، خیابان شیخ صدوق 
شمالى، ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه سوم واحد 18 کاخ مؤسسه حقوقى نویدبخشان عدالت 
2- نفیسه عرب زاده فرزند هادى به نشــانى اصفهان، اصفهان، اصفهان انتهاى مشتاق سوم خیابان 
روشن دشت کوى شقایق مجتمع شقایق ط 4 واحد 9 و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ 1396/03/27 لغایت زمان اجراى حکم شماره چک 223271 مى باشد به عالوه 
نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: بانک قرض الحسنه رســالت به نشانى اصفهان، خ چهارباغ 
خواجو، جنب خ منوچهرى، نبش بن بســت حکیم نظامى 24 ســاختمان قرض الحسنه طبقه سوم. 
محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
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 فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به 
نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 36970 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شهید حججى) /12/179
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139621702023022346- 96/12/3 برابر آراء صادره هیئت / هیئت هاى موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه 
مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شــماره 139660302023001331 مــورخ 1396/11/29 آقاى ایرج ترابى به 
شماره شناســنامه 1367 کدملى 1285739280 صادره از اصفهان فرزند امیرقلى بر ششدانگ یک 
باب ساختمان به مســاحت 80/15 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2821- اصلى واقع در بخش 1 
ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشــاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1396/12/7 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1396/12/22 م الف: 37503 صفائى رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك مرکزى اصفهان /12/180
ابالغ

کالســه 9609973757301253 شــماره پرونده 9609983757300106 شــماره بایگانى شعبه 
960112 شاکى: اکرم قنبریان علویجه فرزند عباس به نشــانى اصفهان- نجف آباد شهر علویجه خ 
امام روبروى سیمان فروشى زمانى. متهم: مسعود زمانى فرزند ناصر به نشانى مجهول المکان . اتهام: 
مزاحمت تلفنى و تهدید ازطریق ارسال پیامک تصمیم:دادگاه پس از اجراى تشریفات قانونى در وقت 
مقرر ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص 
اتهام مســعودزمانى فرزند ناصر مجهول المکان دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنى و تهدید ازطریق ارسال 
پیام و تماس با خط تلفن همراه بشماره 09385348443 موضوع شکایت اکرم قنبریان علویجه فرزند 
عباس مقیم علویجه باتوجه به جوابیه شرکت ایرانسل عطف به استعالم این دادگاه مبنى بر تعلق خط 
تلفن مذکور به متهم نامبرده، پرینت تماسهاى ورودى و خروجى و ارسال پیام خط مذکور که از تماس 
و ارسال متعدد پیام از خط مذکور به خط متصرفى شاکیه حکایت دارد و متن پیامهاى ارسال شده که 
حاکى از تهدید عرضى شاکیه مى باشــد، عدم حضور و دفاع متهم على رغم احضار وى ازطریق نشر 
آگهى، بزهکارى وى محرز و مسلم است دادگاه با عنایت به شــمول قاعده تعدد معنوى بر بزه هاى 
مذکور و اشد بودن مجازات بزه تهدید مســتندا به مواد 131 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 و 
669 کتاب تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده مصوب 1375 متهم موصوف را بابت بزه تهدید به تحمل 
هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیرى محکوم مى نماید و نیز در جهت تکمیل مجازات مستندا به بند «ر» 
ماده 23 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 حکم بر توقیف خط مذکور به عنوان وسیله ارتکاب جرم 
به مدت دو سال صادر و اعالم مى نماید. این راى غیابى بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظراستان اصفهان مى باشد. م الف: 7997 نصیرى- دادرس 

دادگاه عمومى بخش مهردشت/12/198
اخطار اجرایی

مشــخصات محکوم علیه  ذوالفعلى صادقى گندمانى نام پدر :قربانعلى  شغل :-  نشانی محل اقامت 
مجهول المکان مشخصات محکوم له مسلم حیدرى ممدى نام پدر :بهمن شغل :- نشانی محل اقامت 
:فالورجان روستاى محمدیه خ اصلى محکوم به : به موجب راي شماره 1198تاریخ 95/12/25 حوزه 
سوم حقوقى قضایی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان شــعبه 3 حقوقی که قطعیت یافته است . 
محکوم علیه محکوم است به : انتقال ســند خودروى پرایدمدل 1387به شماره انتظامى 684ب 36 
ایران 81با حضور دریکى از دفاتر رسمى ثبت اســناد در حق محکوم له ونیز محکوم است به پرداخت 
نیم عشر اجرایى در حق دولت راى صادره غیابى است  ماده 34 قانون اجراي احکام : همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شــد ، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور صورت 

جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید . م الف: 1121شعبه 
سوم لنجان/12/199

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامــه9610103656505424 شــماره پرونــده9609983656500322 بایگانى 
شعبه960794 اگهی ابالغ  وقت رسیدگی دادخواست ضمایم به آقاى حسین کریمى هویه فرزندفرهاد  
خواهان مسلم کریمى فرزندکلبعلى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى حسین کریمى هویه بخواسته 
اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه 9609970376500938مطرح که به این شعبه ارجاع وبه 
شماره پرونده کالسه 9609983656500322شعبه 2دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان 
فالورجان ثبت وبراي وقت رســیدگى مورخه  97/3/21 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان مراتب  یک نوبت در یکى از   جرایدکپیراالنتشار آگهى مى گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشارآگهى با مراجعه  به دفتر دادگاه وضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست 
وضمایم دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگى واســتماع گواهى دردادگاه حاضرگردد. م الف: 

1120مدیردفتر شعبه 2  دادگاه عمومى فالورجان/12/200
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغ نامه 9610103731505974 شــماره پرونده 9609983731500311 شماره بایگانى 
شــعبه 960312  خواهان ســهیل کفائى اهرى دادخواســتى به طرفیت خواندگان شــهرام آقایى 
ومحمدعابدینى وجمال شمس به خواسته اســتردادخواندگان  تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
نجف اباد نموده که جهت رســیدگى به شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف ابادارجاع و 
ب کالســه960312ثبت گردیده که وقت رسیدگى 97/1/18ســاعت 10تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده شــهرام آقایى  ودرخواســت خواهان وبه تجویز مــاده 73 قانون ایین 
دادرسى دادگاهاى عمومى انقالب درامور مدنى ودســتور دادگاه مراتب  یک نوبت دریکى از جراید 
کثیراالانتشاراگهى میشود تاخوانده پس ازنشرآگهى واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانى کامل نسخه ثانى دادخواست وضمایم را نیز دریافت وبراى روز مقرر جهت رسیدگى حاظرگردد 

. م الف:  1119 دفتر شعبه 5 دادگاه عمومى نجف اباد/  12/201
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه960918خواهان مریم جعفرى باوکالت عاطفه حیدرى دادخواستى مبنى 
بر مطالبه به طرفیت آرش آجودانیان تقدیم نموده اســت وقت رســیدگى براى مورخ97/2/3ساعت 
9/30تعیین گردیده بــا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــاى خواهان مراتب در 
جرایدمنتشر تاخوانده قبل از وقت رســیدگى به این شعبه واقع در خیابان ســجاد اول خیابان ارباب 
روبروى مدرسه نیلى پورجنب ســاختمان صبا پالك 57کدپســتى 8165756441مجتمع شوراى 
حل اختالف اصفهان شعبه 13 مراجعه نسخه ثانی دادخواســت و ضمایم رااخذنمایددر صورت عدم 
حضوروقت رسیدگی ابالغ شده تلقى وتصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 1118 شعبه 13 شوراى 

حل اختالف اصفهان 12/202

دادســتان عمومى و انقــالب اصفهان از شناســایى 
و دســتگیرى اعضاى یــک باند چاپ و انتشــار چک 

پول هاى تقلبى و جعلى خبر داد.
حسن رحیمى گفت: متهم اصلى این پرونده با همکارى 
ســایر اعضا، به جعل چک پول هاى 500هزار ریالى و 
مهر کردن آن با مهرهاى جعلــى بانک هاى مختلف 

در ســطح اســتان اصفهان اقدام و پس از شناســایى 
کارمندان متخلف در سیستم بانکى و نفوذ بر آنها،چک 
پول هاى جعلــى را وارد سیســتم بانکــى مى کرده

 است.
وى افزود:از نامبرده تاکنون بالــغ بر800 میلیون ریال 
چک پول جعلى کشف شده است و تالش براى کشف 

دستگاه چاپ چک پول هاى جعلى ادامه دارد.
دادســتان عمومى و انقالب اصفهان بیان داشــت:در 
این پرونــده تاکنــون چندین نفــر از افــرادى که با 
سردســته باند همکارى مى کردند، دســتگیر و پس از 
تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفرى، در بازداشــت

 به سر مى برند.

دستگیرى اعضاى باند چاپ و انتشار 
چک پول هاى جعلى  طرح «بَهــاَور» محصولى اعتبارى اســت که از 

شهریورماه سال جارى در شعب بانک آینده ارائه 
مى شود.

رئیس اداره اعتبارات خرد و متوســط بانک آینده، 
ضمن اعالم ایــن خبر، هدف از طــرح «بَهاَور» 
را تأمین نیازهاى تسهیالتى مشــتریان خرد، تا 
سقف دو میلیارد ریال و با شــرایطى ساده عنوان 

کرد.
ســارا فخریــان اظهار داشــت: بر اســاس این 
طرح، عموم مشــتریان اعم از: حقیقى و حقوقى 
مى توانند بــر اســاس میانگین ســپرده گذارى 
خود، از تســهیالت «بَهاَور»، با نــرخ 18 درصد 

و بــا بازپرداخــت 24 یــا 36 ماهــه بهره  منــد 
شوند.

وى برخوردارى از تســهیالت خرد تا ســقف دو 
میلیارد ریال، امکان انتخاب مبلغ تســهیالت و 
مدت بازپرداخت اقســاط توسط مشترى، سرعت 
در انجام امــور تســهیالت گیرندگان و ضامنان، 
امکان انتقــال امتیاز تســهیالت از افتتاح کننده 
حســاب به شــخص ثالث، امکان افتتاح حساب 
توسط شــرکت ها و اعطاى وام به کارکنان آن ها 
و پذیرش ضمانت زنجیره اى کارکنان سازمان ها 
براى یکدیگر را از جمله مهم ترین مزیت هاى طرح 

تسهیالتى بهاور عنوان کرد.

علیرضا صالحیان، مدیر نســوز شــرکت سهامى 
ذوب آهن اصفهان بــا اعالم ایــن موضوع که 
قطعات مکانیــزم دریچه هاي کشــویی پاتیل 
هاي فوالد در کشــور بومی سازي شــد و براي 
دریافت این قطعات، نیازي به خروج ارز از کشور 
نمی باشــد، گفت : مکانیزم دریچه هاي کشویی 
پاتیل هاي ذوب در ســنوات گذشــته از سیستم 
N۳S ایتالیا بود که باید در هر ذوب، این صفحات 
تعویض می شــد و به منظور بهینه سازي و بهره 
وري بیشــتر در نهایت مکانیزم CS۶۰ شــرکت 
INTER STOP تایید که قبــال  این مکانیزم در 
شــرکت هاي فوالد مبارکه، فوالدخوزســتان ،

 فوالد یزد و ... تست شده بود ، انتخاب شد . 
وى یادآور شد: ضریب ایمنی باالتر، گرفتن تعداد 
ذوب بیشتر ، اپراتوري یا کارکردن راحت تر، تعداد 
قطعات مکانیکی کمتر از محاســن این مکانیزم 

جدید بود.
مدیر نسوز با اشاره به این موضوع که شرکت هاي

 تولیــد کننــده قطعــات نســوز، ذوب آهــن 
اصفهان را بعنوان مرجع و تاییــد کننده قطعات 
آنها به رسمیت می شناسند، گفت : اشتغال و عدم 
خروج ارز از کشور، از مزیت هاي استفاده از قطعات 
نسوز دریچه هاي کشــویی پاتیل فوالد از داخل 

است.

ارائه تسهیالت200میلیونى با شرایط ساده 
در بانک آینده

بومی سازي قطعات دریچه هاي کشویی 
پاتیل هاي فوالدسازي در ذوب آهن

پنجاه و ششــمین جلســه شــوراى گفت و گوى دولت و بخش 
خصوصى استان اصفهان با حضور استاندار اصفهان، رئیس خانه 
صنعت معدن و تجارت ایــران و رئیس اتــاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشــاورزى اســتان اصفهان، مدیرکل تامین اجتماعى 
استان اصفهان و سایر اعضاى شوراى گفت و گوى دولت و بخش 

خصوصى برگزار شد.
عبدالوهاب ســهل آبادى، رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با اشاره 
به بخش هایى از قانون بودجه ســال 1397 گفت: در الیحه اى، 
سازمان تأمین اجتماعى مکلف است تمامى سهم درمان از مجموع 
مأخذ کســر حق بیمه موضــوع مــواد (28) و (29) قانون تأمین 
اجتماعى و سایر منابع مربوط را در حسـابى نـزد خزانـه دارى کل 
کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعى متمرکز نماید ولى ما 
معتقدیم اموال تامین اجتماعى جزو اموال دولتى نیست که دولت 
بخواهد درباره آن تصمیم گیرى کند و تمامیت و استقالل سازمان 
تأمین اجتماعى باید حفظ شود. وى ادامه داد: اموال تأمین اجتماعى 

حق الناس است و بیت المال دولت نیست.
وى برنامه ها و تالش هاى تیم اقتصادى اســتاندارى اصفهان را 

مثبت ارزیابى کرد و گفت: عزم جدى این تیم براى بهبود فضاى 
کسب و کار مشهود است و امیدواریم به زودى شاهد گشایش هاى 

اقتصادى و رونق خواهیم بود.
■■■

محمد گورابى، مدیرکل تامیــن اجتماعى اســتان اصفهان نیز 
در ادامه بــه اصل 53 قانــون تامین اجتماعى در اســتقالل این 
سازمان گفت: منابع سازمان و حق بیمه هاى دریافتى از کارگران،  
دریافتى هاى دولت محسوب نمى شود که نیاز به واریز در حساب 

خزانه دولت باشد.
وى اموال سازمان تامین اجتماعى را حق الناس نامید و گفت: این 
ســازمان با قانونمندى و امانت دارى در هزینه آن از طریق ارایه 
خدمات کمى و کیفى بیمه اى و درمانى به مخاطبان اهتمام دارند.

گورابى با اعتراض به تصویب الیحه بودجه  این سازمان در سال 97 
توسط مجلس شوراى اسالمى، خواستار بازنگرى مجلس و حمایت 

دولت با هدف کمک به پایدارى صندوق تامین اجتماعى شد.
وى افزود: بــا مصوبه اخیر مجلس، منابع درمان ســازمان تأمین 
اجتماعى به خزانه دولت منتقل خواهد شد که این یک زنگ خطر 

جدى براى پاسخگویى به تعهدات مى باشد.
گورابى به پرداخت مستمرى بازنشستگان در موعد مقرر اشاره کرد 
و گفت: درصورت عدم تامین نقدینگى، سازمان در پرداخت تعهدات 

خود و مستمرى بازنشستگان با مشکل مواجه مى گردد.
■■■

محسن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان هم با بیان اینکه  پاسخگویى 
به بیمه شدگان و مستمرى بگیران نیازمند مدیریت منابع و توازن 
در  درآمد و هزینه هاى صندوق تامین اجتماعى است، افزود: تامین 

اجتماعى نقش محورى در رونق اقتصادى و توسعه کشور دارد.
وى در ادامه به رویکرد محورى صادرات در صنعت استان اشاره کرد 
و گفت: اگر به فکر صادرات نباشیم، با مشکل مواجه مى شویم و باید 
در خصوص صادرات با روش هاى نوین و برندسازى برنامه ریزى 

مدون داشته باشیم.
وى افزود: صادرات ما باید از بدنه جامعه و شــهرك هاى صنعتى 
صورت گیرد و صاحبان صنایع با تولید کیفى و بازار یابى، به صحنه 
رقابت جهانى وارد شــوند تا بتوانند در مسیر رشد و توسعه و درامد 

پایدار قرار گیرند.

اگر به فکر صادرات نباشیم، به مشکل مى خوریم
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 رئیس پلیس پیشگیرى نیروى انتظامى با بیان اینکه براى 
23 هزار نیروى 56 کالنترى از سراسر کشور کالس هاى 
تعالى رفتار برگزار مى کنیم، گفت: اســتفاده از دوربین در 
لباس ماموران در سه اســتان اصفهان، خراسان و تهران 

بزرگ به صورت پایلوت اجرایى مى شود.
سردار محمد شرفى  با اشــاره به سند تحول کالنترى ها 
گفت: سند تحول کالنترى ها در سه مقطع کوتاه مدت، میان 
مدت و درازمدت تدوین و مقرر شد ابعاد مختلف کالنترى ها 

در آن در نظر گرفته شود.
وى با بیان اینکه یکى از این ابعاد، بُعد انســانى اســت، 
تصریح کرد: بیشترین دغدغه و نگرانى ما در بعد انسانى، 
توانمندى هاى منابع انسانى و اصالح رفتارها در کالنترى ها 
و پاســگاه ها بود به ویژه در برخى موارد نوع رفتار برخى از 

نیروها در کالنترى ها و پرسنل با مردم مورد نقد بود.
سردار شرفى با اشاره اینکه در این برنامه، کالنترى هایى 
به عنوان کالنترى هدف اتتخاب شــد، گفــت: از میان 
کالنترى هاى سراســر کشــور 260 کالنترى به عنوان 
کالنترى هدف انتخاب شد. وى ادامه داد:بیش از 53 درصد 
مردم به این کالنترى ها مراجعه مى کنند و مقرر شد براى 
جمعیت ایــن کالنترى ها که بیش از 23 هزار نفر اســت 

کالس ها و دوره هاى تعالى رفتار برگزار شود.
رییس پلیس پیشگیرى ناجا همچنین درباره دوربین البسه 
پلیس نیز گفت: استفاده از این دوربین ها در بیشتر نقاط دنیا 
مرسوم است و ما با دو هدف این کار را انجام دادیم؛ هدف 
اول ثبت صحنه هاى وقوع جرائم به صورت مستند و مصور 
بود، چراکه در بیشتر مواقع مشکالتى در این زمینه پیش 
مى آمد و برخى مدعى مى شدند که واقعیت آن چیزى نیست 
که پلیس در گزارش بیان کرده است، از همین رو به دلیل 

رعایت حقوق شهروندان این کار انجام شد.
وى خاطر نشان کرد: بحث دیگر نظارت داخلى برعملکرد 
ماموران بود، چراکه هر جا دوربین است عملکرد نیز کنترل 

شده است.
وى با بیان اینکه طرح استفاده از دوربین در لباس ماموران 
نیروى انتظامى بســیار موفق بوده، خاطرنشان کرد: نظر 

براین است که این طرح توسعه پیدا کند و ما در سه استان 
تهران بزرگ، اصفهان و خراســان به صورت پایلوت این 

طرح را اجرا کردیم.

«براى اولین بار در کشور شانزدهمین آزمون سراسرى حفظ و مفاهیم قرآن 
کریم در سال جارى به صورت مشــترك و با همکارى اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، 10 اسفندماه 
سال جارى به صورت کتبى در سطح استان و در شهر اصفهان در مصالى 

بزرگ امام خمینى(ره) برگزار خواهد شد.» 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان اصفهان به عنوان رئیس ستاد 
برگزارى این آزمون در استان اصفهان با اعالم این مطلب در جمع خبرنگاران 
گفت: قرآن کتاب هدایت و زندگى اســت و ما افتخار مى کنیم که معجزه 
بزرگ پیامبر(ص) ما قرآن اســت و در بین کتاب هاى آسمانى تنها کتابى 
است که در آن تحریف ایجاد نشده و دستورالعمل بزرگ براى سعادت بشر 
و زندگى صحیح به شمار مى رود و ما مى توانیم همه دستورات زندگى را از 

قرآن فراگیریم. 
حجت االسالم والمسلمین محمدعلى انصارى اظهار کرد: در شانزدهمین 
آزمون سراسرى حفظ و مفاهیم قرآن کریم در سال جارى در کشور 241 هزار 
و 211 نفر ثبت نام  کردند که سهم استان اصفهان 29 هزار و 348 نفر بوده و 

بعد از تهران رتبه دوم را داراست. 
وى ادامه داد: در نظام جمهورى اسالمى، یکى از عرصه هاى مهم فرهنگى، 
فعالیت هاى قرآنى بوده و پس از پیروزى انقالب اسالمى نیز فعالیت هاى 
زیادى در این حوزه صورت پذیرفته، ولى باز هم به نظر مى رسد باید بیشتر 

در این حوزه تالش کرد. 
وى با اشاره به توصیه مقام معظم رهبرى مبنى بر تربیت ده میلیون حافظ 
قرآن در کشــور گفت: امروز همه بخش هاى کشور در حوزه قرآن تالش
 مى کنند و آزمون سراسرى حفظ و مفاهیم قرآن کریم در این راستا هر سال 

با نگاهى بهتر پیگیرى مى شود. 
حجت االســالم والمســلمین انصارى، موازیکارى را یکى از آسیب هاى 
حوزه هاى مختلف دانست و افزود: برگزارى مشترك این رویداد بزرگ قرآنى 

مى تواند پرچمدار این امر در دیگر حوزه ها باشد. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى به این نکته نیز اشاره کرد که در فعالیت در 
حوزه هاى فرهنگى به خصوص فعالیت هاى فرهنگى قرآنى نباید خسیس 
بود چرا که اگر حساب شده عمل شود نوعى سرمایه گذارى مؤثر به حساب 
مى آید و قرآن محور خوبى براى همه حوزه هاى فرهنگى است البته کل 
کانون هاى فرهنگى مساجد در کشور 24 هزار کانون است که سهم استان 
اصفهان هزار و 800 کانون اســت که یکى از مهمترین فعالیت هاى این 

کانون، فعالیت هاى قرآنى است. 
■■■

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان هم در این نشست که در تاالر 

اجتماعات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با حضور بیش از 60 
خبرنگار و عکاس خبرى برگزار شده بود، گفت: خدا را سپاسگزارم که امروز 
یکى از آرزوهاى دیرینه مبنى بر اینکه مؤسسات قرآنى در  کنارمان باشند 
به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، ســازمان اوقاف و امور خیریه و 
مؤسسات قرآنى تحقق یافت تا گام هاى بسیار بیشترى در راستاى ترویج 

فرهنگ قرآن در کشور و استان برداشته شود. 
حجت االســالم والمســلمین رضا صادقى اظهار کرد: بــراى اولین بار 
شانزدهمین آزمون سراسرى حفظ و مفاهیم قرآن کریم در سال جارى در 
کشور به صورت مشترك به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و سازمان 

اوقاف و امور خیریه و مؤسسات قرآنى 10 اسفندماه رقم مى خورد. 

دبیر شــانزدهمین آزمون سراســرى حفظ و مفاهیم قرآن کریم در استان 
اصفهان افزود: براى برگزارى این آزمون در استان اصفهان، عالقه مندان 
و قرآن پژوهان از 18 آذر تا 6 بهمن ماه ســال جارى فرصت داشتند در 24 

رشته ثبت نام کنند. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: آزمــون کتبى تمام 
رشته ها در 24 مرکز سراسر استان اصفهان روز 10 اسفندماه برگزار خواهد 
شد. این درحالى است که این آزمون در شهر اصفهان در مصالى بزرگ امام 
خمینى(ره) برپا خواهد شد. البته آزمون شفاهى هم فقط براى دانش آموزان 
مقطع ابتدایى بوده که 12 تا 18 اسفندماه است که در اصفهان در کنار امامزاده 
ابوالعباس(ع) خوراسگان و مقبره عالمه مجلسى برگزار مى شود و همه افراد 
شرکت کننده در آزمون کتبى از صد نمره باید حداقل 70 به باال و در آزمون 
شفاهى از صد، 75 نمره به باال کسب کنند و ما به تمام شرکت کنندگانى که 

از صد نمره، 95 نمره کسب کنند لوح تقدیر و هدایایى خواهیم داد. 
وى تعداد کل ثبت نام کنندگان براى شرکت در این آزمون در سطح استان 
اصفهان را 29 هزار و 348 نفر اعالم کرد و گفت: از این تعداد 23 هزار و 533 

نفر خواهر و پنج هزار و 815 نفر برادر هستند. 
حجت االسالم والمسلمین صادقى اظهار داشــت: در کل استان اصفهان 
20 هزار و 794 نفر در بخش کتبى آزمون و هشت هزار و553 نفر در بخش 
شفاهى شرکت کردند که اصفهان با هشت هزار و 646 نفرباکاشان، سه هزار 
و 268 نفر به ترتیب بیشترین شرکت کننده در آزمون کتبى را داشته اند. این 
درحالى است که بیشترین آمار شــرکت کنندگان شفاهى در این آزمون را 
اصفهان با چهار هزار و 494 نفر، شاهین شهر با 759 نفر و کاشان با 606 نفر 

به ترتیب در اختیار دارند. 
دبیر شانزدهمین آزمون سراسرى حفظ و مفاهیم قرآن کریم استان اصفهان 
افزود: که مسن ترین شــرکت کننده در این رویداد بزرگ قرآنى در استان 
اصفهان 76 ساله براى حفظ 5 جزء قرآن و خردسال ترین شرکت کننده سه 

ساله براى حفظ جزء سى ام قرآن است.  

مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با بیان 
اینکه بیش از ســه هزار و 250 واحد مسکونى در سرپل 
ذهاب توسط ستاد بازسازى استان اصفهان آواربردارى 
شده است، گفت: تعمیرات دو هزار و 224 واحد مسکونى 

انجام شده است.
منصور شیشه فروش اظهار داشت: بعد از زلزله کرمانشاه، 
اصفهان در سرپل ذهاب ستاد بازســازى مستقر کرده 
است. وى با بیان اینکه ستاد بازسازى استان اصفهان در 
سرپل ذهاب کرمانشاه با هدف تعمیر و احداث واحدهاى 
آسیب دیده فعال شده است، افزود: از زمان فعالیت تاکنون 
که بیش از ســه ماه مى گذرد، 249 نفــر از عوامل بنیاد 

مسکن استان اصفهان در سرپل ذهاب مستقر هستند.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان تصریح 
کرد: آن چیزى که به استان اصفهان واگذار شده 18هزار 
و 749 واحد مسکونى تجارى است که استان اصفهان در 
ستاد بازسازى، این تعداد را شناسایى کرده که 11هزار و 

740 واحد تعمیر و هفت هزار و 9 واحد هم احداث شود.
وى ادامه داد: در این فرصت اقدامات خوبى صورت گرفته 
اســت و عمًال بیش از ســه هزار و 250 واحد مسکونى 
آواربردارى و بیش از پنج هزار و 155 واحد مســکونى 
براى فعالیت ها و اقدامات دیگر به شهردارى آن منطقه 

معرفى شده است.

مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعى استان اصفهان با بیان 
اینکه تسهیالت نباید از استان بیرون رود، گفت: در حال 
حاضر براى اشتغال پول هست، اما شهرستان باید آن را 

جذب کند تا از شهرستان و استان بیرون نرود.
محسن نیرومند با بیان اینکه در گذشته سیاست اشتغال 
نداشتیم، اظهارداشــت: با توجه به رکود، تورم و تحریم، 
بسیارى از افراد زیر بار مســؤولیت نمى روند، در گذشته 
سیاست اشتغال نداشتیم و سیاست هاى اقتصادى منجر به 
اشتغال نشد، در صورتى که هر رشد اقتصادى باید اشتغال 

به همراه داشته باشد، اما این امر میسر نشد.
وى از نخستین تجربه کشــور در امر اشتغال خبر داد و 

عنوان کرد: ایجاد اشتغال بستر خود را مى خواهد و االن 
دولت تصمیم دارد سیاست هاى اشتغال را اجرا کند و این 

تجربه براى نخستین بار در کشورمان اجرا مى شود.
نیرومند بیان داشت: ما مثل سابق نمى توانیم پول پخش 
کنیم و همه انتظار دارند که اعتبار دریافت کنند، اما انتظار 

ما این است که این پول ها به سمت اشتغال برود.
مدیر تعاون، کار و امور اجتماعى اســتان اصفهان از 13 
رسته اشتغال زایى در استان خبر داد و تصریح کرد: در طرح 
تکاپو ایجاد رشد محقق شد و قدم مثبتى برداشته شد و 13 
رسته در استان مشخص شد که اگر پولى در این رسته ها 

باشد، تبدیل به شغل مى شود.

تعمیر2000واحد مسکونى 
توسط اصفهانى ها 

تسهیالت اشتغال از استان 
اصفهان بیرون نرود

آیین روز نجف آباد 
برگزار شد

آیین گرامیداشـت «روزنجف آباد » درسـالروز تشییع 
پیکر شهیدان لشکر 8 نجف اشرف که درعملیات خیبر 

به شهادت رسیده بودند، برگزار شد.
در سال 1362 و در عملیات خیبر 192 رزمنده لشکر 8 

نجف اشرف به شهادت رسیدند.

آغاز توزیع نهال در اصفهان
توزیع بیـش از 200هزار اصلـه نهال در اراضى اسـتان 

آغاز شد.
مدیـر اداره جنـگل کارى اداره کل منابـع طبیعـى و 
آبخیـزدارى اسـتان اصفهان گفـت: توزیع ایـن میزان 
نهال به منظور توسعه فضاى سبز اسـتان، تا 21 اسفند 
به صـورت رایگان در مراکـز دولتى، صنعتـى و نظامى  

ادامه دارد.
مرتضـى بـرزوزاده، کاج، سـرو، زبـان گنجشـک، 
اقاقیـا، ارغوان، زیتـون تلخ، داغداغـان و زالزالـک را از 
نهال هاى توزیع شـده عنوان کرد و افـزود: پیش بینى 
مى شـود این نهال هـا در 200هکتار از اراضى اسـتان 
کاشت شـود.  وى با اشاره به اینکه سـطح اراضى منابع 
طبیعى استان اصفهان بیش از 10/6میلیون هکتار است، 
گفت: هم اکنون بیش از 65هزار هکتار جنگل  طبیعى، 
35هزار هکتار جنگل دشت کاشـت و 300هزار هکتار 
جنگل هاى دست کاشت مقابله با پدیده بیابان زدایى در 

استان وجود دارد.

آموزشکده هاى سما، فرصتى 
براى پرورش«یقه آبى ها»

 رئیس آموزشکده پسرانه سـما اصفهان (خوراسگان)، 
آموزشکده هاى فنى حرفه اى سما را فرصت و جایگاهى 
پراهمیت براى پرورش تکنسین مهارتى «یقه آبى ها» 
و پیشـبرد رسـالت مهارت آموزى و کارآفرینى معرفى 
کرد که مى توانـد زمینه بالندگى اقتصـاد دانش محور 

را فراهم کند.
امید قهرایى، توسـعه رشـته ها و راه اندازى رشته هاى 
جدید موردنیاز بازار و انتقال رشـته هاى کاردانى دیگر 
واحدها به سماى اصفهان را موضوعى دانست که باید 

با جدیت دنبال شود.

1800هکتار، سطح زیر کشت 
گندم در تیران 

مدیر جهاد کشاورزى شهرسـتان تیران و کرون گفت: 
هزار و 800 هکتـار زمین در تیران و کرون زیر کشـت 
گندم قرار دارد. محسن حاج عابدى اظهارداشت: کشت 
گندم در شهرستان تیران و کرون به پایان رسیده است 
و بیش از هزار و 800 هکتار در تیران و کرون زیر کشت 

گندم قرار دارد.
وى افزود: در سـال جـارى بیش از هـزار و 200 هکتار 
زیـر کشـت گنـدم آبـى و بیـش از 500 هکتـار زیـر 
کشـت گندم دیـم قـرار دارد. مدیـر جهاد کشـاورزى 
شهرسـتان تیـران و کـرون تصریـح کـرد: پیش بینى 
مى شـود نزدیک به پنج هـزار تن محصـول گندم آبى 
و دیـم از مـزارع شهرسـتان تیـران و کرون برداشـت 

شود.

پرداخت300میلیون تسهیالت 
به هنرمندان صنایع دستى 

مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
کاشـان از پرداخـت افـزون بـر سـه میلیـارد ریـال 
تسـهیالت در قالـب مشـاغل خانگـى بـه هنرمندان 
صنایـع دسـتى ایـن شهرسـتان در سـال جـارى خبر

 داد.
محسن جاورى گفت: تسـهیالت پرداخت شده به 60 
نفر از هنرمندان کاشـانى با کارمزد چهـار درصد براى 
رونق هنرهاى سـنتى و صنایع دسـتى صـورت گرفته 

است.
به گفتـه وى، گیـوه دوزى، گلیم بافى و سـفال در بین 
انواع رشـته هاى صنایع دسـتى شهرسـتان کاشان به 
ترتیـب داراى بیشـترین فراوانـى بهـره منـدى از این 

تسهیالت بودند.

لباس  پلیس هاى اصفهان دوربین دار شدخبر

آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم 10 اسفند در اصفهان برگزار مى شود
ساسان اکبرزاده

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: قولى 
را که مدیرعامل و اعضاى هیئت مدیره سـازمان 
قطار شـهرى دادند، این بود که تا 25 اسـفند ماه، 
قطار شـهرى اصفهـان تا ایسـتگاه میـدان دفاع 
مقدس و ترمینـال صفه تکمیل مى شـود. فتح ا... 
معین افزود: اقدامات عمرانـى بزرگى در اصفهان 
انجام شـده که امیدواریم روند توسـعه شـهرى و 

برنامه ریزى مطلوب ادامه پیدا کند. 
پیـش از ایـن شـعرباف مشـاور عالـى شـهردار 
اصفهان گفته بود که ایسـتگاه امام حسین(ع) در 
دروازه دولت اصفهان، تا پایان سـال با دسترسـى 
شـمال شـرقى در محـل پمـپ بنزین سـابق در 
اختیار شـهروندان قـرار خواهد گرفـت و ورودى 
دیگر این ایسـتگاه نیز در  سـه ماهه نخست سال 
آینده به بهره بـردارى مى رسـد. فعالیـت اجرایى 
ایسـتگاه انقالب بـه منظـور مسـافرگیرى نیز تا 
پایان سال به پایان مى رسـد و در دسترسى غربى 
خود در ابتـداى خیابان عباس آباد آمـاده پذیرایى 
مسـافران خواهـد بـود. ایسـتگاه هاى دانشـگاه، 
کارگر و صفه نیز تکمیل شـده اند و ایستگاه کوى 
امام نیز تا پایان سال به شرط تأمین مالى تکمیل 

مى شود. 
محمد نورصالحى سرپرست سازمان قطارشهرى 
اصفهان و حومـه نیز با اشـاره به اقدامـات انجام 
شده در این زمینه اظهار داشته بود: در حال حاضر 
امکان باز شـدن مسـیر شـرقى و غربـى خیابان 
چهارباغ وجود دارد و فعالیت هاى کارگاهى به رفوژ 
میانى خیابان چهارباغ عباسـى خالصه مى شود و 

فنس هاى خیابان باز خواهد شد.

متـرو تا پایان ماه 
به صفه مى رسد

یک عضو شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: روزانه 
هشــت میلیارد و 300 میلیون تومان براى اداره شــهر 
نیاز داریــم، بنابراین بودجه شــهر نمى تواند جوابگوى

 پروژه هاى مهم باشد.
نصیر ملت اظهارداشــت: پس از گذشت چند ماه از آغاز 
فعالیت مدیریت جدید شــهرى، تعداد زیادى از مدیران 
تعیین تکلیف نشده اند و همین موضوع باعث شده تا آنان 
عملکرد خوبى نداشته باشند، این در حالى است که در این 
وضعیت، منافع شهر به خطر افتاده و در آینده با زیان هاى 

جدى مواجه مى شویم.
وى افزود: هرچه زودتر بایــد تکلیف تغییرات مدیریتى 
در شــهردارى اصفهان مشــخص شــده و اگــر قرار 

اســت مدیران بمانند، حکم شان ابالغ شــود و اگر قرار 
اســت تعدیلى انجام شــود، هرچه ســریع تر صورت 

بگیرد.
این عضو شــوراى اســالمى شــهر اصفهان با تاکید 
بر اینکه ســمت هاى موجود در شــهردارى اصفهان، 
نباید به صــورت حیاط خلوت هاى ســابق باقى بماند، 
گفت: ایــن تغییــرات باید در مســیر بهبود ســاختار 
و ارتقاى ســطح کیفیت خدمات به شــهروندان انجام

 شود.
وى افزود:  براى تحقق این بودجــه،  نیاز به عزم جدى 
مدیریت، برنامه ریزى مناســب، ســاختارى منطقى و 

درست داریم.

فرمانــدار چــادگان گفت: بــا راه اندازى پارك ســوار، 
خودروهاى مسافربرى شهرى و روستایى در شهرستان 

چادگان ساماندهى مى شوند.
مهدى اسدپور اظهارداشت: شهرســتان چادگان یکى 
از نقاط گردشگرى اســتان اصفهان است که در فصل 
تابستان و ایام تعطیالت پذیراى مسافران و گردشگران 
استانى و کشورى است که باید نسبت به مسأله ترافیک 

جاده اى و شهرى چاره اى اندیشید.
وى به دوبانده شــدن جاده اصفهان چادگان و شــهر 
رزوه به چادگان نیز اشــاره کرد و افزود: بــا توجه به بار 
ترافیکى محور چادگان به اصفهــان در پایان هر هفته 
و همچنین مســیر داران به چادگان مى طلبد ادارات و 

دســتگاه هاى متولى با هماهنگى ادارات اقدام کنند تا 
شاهد حوادث تلخ نباشیم.

فرماندار چادگان ادامــه داد: با راه اندازى پارك ســوار، 
خودروهاى مسافربرى شهرى و روستایى در شهرستان 
ساماندهى مى شوند که انتظار مى رود همه دستگاه هاى 
اجرایى با همدلى و هماهنگى نســبت به اجراى مسائل 
ترافیکى شهرى و روســتایى در ایام نوروز اقدام کنند تا 

مشکالتى براى مسافران ایجاد نشود.
وى گفت: بر اساس دستور جلسه، هر یک از دستگاه ها 
بنابر مسئولیتى که به آنان محول شده است، باید گزارشى 
پیرامون اقدامات صورت پذیرفته و ارائه راهکار و خروجى 

آن منعکس کنند.

فرماندار آران و بیدگل گفت: دو هزار حاشــیه نشــین 
در دشــت هاى کشــاورزى آران و بیدگل ســکونت 

دارند.
ابوالفضل معینى نژاد اظهار داشــت: علــت اصلى نبود 
امکانات در منطقه حاشیه نشین یحیى آباد، ساکن شدن 
بیش از دو هزار نفر از مردم در دشت هاى کشاورزى بوده 
اســت و طبق قانون، اعطاى امکانات به این مجموعه 

غیرقانونى است.
وى تاکید کرد: با پیگیرى هاى نماینده مردم در مجلس 
شوراى اســالمى،  فرماندارى و استاندارى اصفهان این 
مشکل در حال پیگیرى است و امیدواریم تا اوایل سال 

آینده حل شود. 

روزانه8 میلیارد و 300 میلیون تومان
 براى اداره شهر نیاز داریم

خودروهاى مسافربرى چادگان 
ساماندهى مى شوند

سکونت2000حاشیه نشین
 در آران




