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حمله شبانه سارقان به خانه هاى مردم  لو رفتن اطالعات بانکى 2800 نفر در ثبت نام التارىمهران مدیرى؛ 51 سال بعدگوجه سبز 220 هزارتومانى واقعیت دارد؟!  ورزشاستانفرهنگ حوادث جهان نما

 Dجلوگیرى از نارسایى قلبى با مصرف ویتامین

حاج صفى در آستانه یک رکورد بزرگ

جلسه 6 وزیر براى بررسى خشکى زاینده رود
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ترکیه، گزینه  واردات 
آب به ایران؟

حسرت هت تریـــک!

کنسرت بهنام بانى تمدید شد

 افشاى راز نخستین
 همسرکشى سال 97
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هشدار 
ذوبى به آبى!

5

نارسایى قلبى یک بیمارى خطرناك و مهلک است که میلیون ها نفر در سراسر جهان 
در معرض این بیمارى قرار دارند.تحقیقات جدید نشان داده است که چگونه پس 
از حمله قلبى، ویتامین D مى تواند از بافت هاى قلب محافظت و از نارسایى قلبى 

جلوگیرى کند.  

ذوب آهن با برد شــیرین روز شنبه نشان داد حاال که 
کمى دیر به خود آمد و نتوانست براى مقام قهرمانى 
بجنگد، دیگر به رتبه اى غیر از دومى لیگ برتر راضى 
نخواهد شد. این یک هشدار بزرگ 

براى آبى هاى تهران است.
شــاگردان قلعه نویى در روزى که نیاز به 3 
امتیاز بازى داشتند موفق شــدند با سه گل بر 
حریف خود غلبــه کنند و باز هم بــه رده دوم 

جدول رده بندى صعود کنند.
ذوب آهن با اطالع از برد ...
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اصفهان در صدر همه آمارهاى مهاجرتى داخل کشوراصفهان در صدر همه آمارهاى مهاجرتى داخل کشور
9

وزیر نیرو: مشکل آب اصفهان در کارگروه دولت مطرح شده است  

مافیاى کاالى قاچاق 
براى ما مشکل ایجاد مى کند

گفتند «ارسطو»گفتند «ارسطو»
 عاشقت مى شــود

فعًال خطر رفع شد!
2 تیم تراکتورسازى و سپاهان که در ادبیات فوتبال ما از چند سال پیش به عنوان خواهرخوانده 
تلقى مى شــدند و رابطه تقریبًا خوبى نیز با هم دارند، در شــرایطى برابر هم صف آرایى کرده 
بودند که با توجه به شکســت تیم هاى نفت تهران، استقالل خوزســتان، پدیده و سپیدرود، 
مى دانستند که جایگاه آنها از سوى تیم هاى پایین تر تهدید نمى شود، با این حال در طول بازى 

تالش کردند ...
4

تساوى در تبریز و نفس راحت سپاهانى ها

ذوبى3
با برد شــی ذوبآهن
کمى دیر به خود آمد
بجنگد، دیگر به رتبه
نخ
بر
شــاگردان

بازى داش امتیاز
حریف خود غلب
جدول رد
ذ

و وىى ى
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کنایه هاى تمام ناشدنى به ژنرال!

گفتگو با بازیگر نقش «الیزابت» در «پایتخت5»:

ى یج ل ى ىبر ل ر
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روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را به استناد قانون 
برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت، از طریق سامانه الکترونیکى دولت به صورت مناقصه عمومى دو مرحله اى از 
بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکى دولت ثبت نام نموده اند، خریدارى نماید.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

پیشــنهاددهندگان مى تواننــد اســناد مناقصــه را از طریــق ســامانه الکترونیــک دولت (ســتاد) 
به آدرس: http://www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/02/03 به آدرس: 
اصفهان چهارباغ عباسى- خیابان عباس آباد- ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- 
دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. به پیشــنهادهایى که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216102- 031 واحد مناقصات و قراردادها تماس حاصل فرمایید.

جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تمــاس 41934- 021، دفتر ثبت نــام: 88969737- 021 و 
85193768- 021 تماس حاصل فرمایید.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
* به پیشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط و مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مندرج مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* پیشنهاددهنده مى بایست صرفاً در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار م ى باشد.

* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست 72 ســاعت قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سامانه 
الکترونیک دولت (ستاد) و یا تماس با واحد مناقصات و قراردادها، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، 

در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

تاریخ انتشارشماره مناقصهموضوع مناقصهردیف
 در سامانه

مهلت 
دریافت 
اسناد

آخرین مهلت 
ارسال پاکات

تاریخ برگزارى 
مناقصه

ساعت 
برگزارى

مبلغ تضمین 
(ریال)

1

خرید اجناس مورد نیاز 
پروژه هاى نیرورسانى و 
برق رسانى در محدوده 
شرکت از محل طرح 

تملک دارایى
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فرمانده نیروى انتظامى تصریح کرد: بنده معتقد هستم 
که هم در مناطق آزاد و هم در گمرکات ما کاالى قاچاق 
وارد مى شود و ما درخواســتمان این است که پلیس در 
این مناطق حضور داشته باشد و امیدواریم که امسال این 
همکارى با ناجا وجود داشته باشد که ما در مبادى رسمى 

ورود کاال مستقر شویم.
سردار حسین اشترى ادامه داد: در مواردى که شناسایى 
مى کنیم و پرونده اى تشکیل مى دهیم حدود 80 درصد 
نتیجه مى گیریــم و البته درصد باالیى را هم کشــف 

نکردیم و متوجه نشدیم.
فرمانده ناجا افزود: متأســفانه هرگاه ما شبکه و باندى 

را شناســایى کردیم و افراد مافیاى قاچاق هر موقع که 
به سمتشــان مى رویم، توصیه ها به ما زیاد مى شود و 
براى ما مشکل ایجاد مى کنند و گاهى پرونده اى را که 
در یک ماه مى توانیم به نتیجه برســانیم یکسال طول 
مى کشــد. ما پرونده اى داریم که مربوط به ســه سال 
گذشته است اما متأســفانه هرازچندگاهى یک نامه اى 
مى آید که این کاال قاچاق نبوده است و ما باید دوباره از 
نو برویم و آن را اثبات کنیم.  اما وقتى سراغ قاچاقچیان 
خرد مى رویم دیگر چنین توصیه هایى به ما نمى شود. 
در هرصورت ما از مبارزه با قاچاق کاال خسته نخواهیم 

شد.

 مدیــر کل دفتــر طــب ایرانــى وزارت بهداشــت 
گفــت: از ظرفیت هــاى دین اســالم بــراى ارتقاى 
ســالمت مى توان کمک گرفت، اما این بــه آن معنا 
نیست که با نام اســالم و دین از مردم ســوء استفاده 

کرد.
دکتر محمود خدادوســت افزود: در ســال هاى اخیر 
برخى از کلید واژه هاى «طب نبوى»،  «طب رضوى»،  

«طب الصادق» ، «طب اســالمى» ، «طــب روایى» و 
«طب قرآنى» استفاده مى کنند این عناوین در هیچکدام 
از اسناد باالدستى تعریف نشده است. ما نمى توانیم به 
وجود روایات طبى، اسم آن را طب اسالمى بگذاریم لذا 

معتقد هســتیم که نباید از باورهاى دینى مردم استفاده 
ابزارى شود. 

وى متذکر شد: آنچه در تکلیف وزارت بهداشت در اسناد 
باالدستى مهم است بر اساس قانون عمل کردن است. 
مدیر کل دفتر طب ایرانى گفت: اگر ابعاد مختلف انسان 
را بررسى کنیم به این نتیجه مى رسیم که با سیاهدانه و 
رازیانه نمى توان به شفاى پایدار دست یافت بلکه باید 
از ظرفیت دین استفاده کرد. از ظرفیت هاى دین اسالم 
براى ارتقاى ســالمت مى توان کمک گرفت، اما این 
به آن معنا نیست که با نام اســالم و دین از مردم سوء 

استفاده کرد.

مافیاى کاالى قاچاق براى ما 
مشکل ایجاد مى کند

با سیاهدانه و رازیانه نمى توان 
به شفاى پایدار دست یافت 

همشهرى هاى عزیز!
رئیس هیئت مدیره شـرکت سـرمایه     تسنیم|
گذارى تأمین اجتماعى (شستا) گفت: برخالف آن چیزى 
که درون شستا حاکم است عده اى فکر مى کنند اموال 
آن بى صاحب است، بعضى سیاسیون هم مى گویند باید 
به آن تعرض کنیم. آنها بستگان خود را به شستا تحمیل 
کردند. شـخصى صد نفر از همشـهریانش را به یکى از 
شرکت هاى زیر مجموعه شسـتا آورده بود. اکبر ترکان 
افزود: بعضى به امـوال و دارایى هاى ما طمع مى کنند و 

مى خواهند به آن ناخونکى بزنند.

چرا دروازه ها باز است؟
دبیر شـوراى نگهبان در دیدار نوروزى    میزان |
مدیران و کارکنان این نهـاد با انتقاد از سـیل قاچاق به 
کشور گفت: چرا دروازه ها اینقدر باز است؟ چرا این همه 
لباس و پوشاك و وسایل منزل از چین و ترکیه به کشور 
قاچاق مى شود؟ متأسفانه بعضى از این کاال هاى قاچاق 
از مبادى گمرك هم وارد مى شـود. آیت ا... جنتى افزود: 
مردم باید از دولت، وزرا و مسـئوالن طلبـکارى کنند و 
بگویند چرا تولید خوابیده اسـت؟ چرا این همه بیکارى 
وجود دارد؟ کسانى هستند که مى توانند جلوى قاچاق را 

بگیرند، اما به ایشان مجال داده نمى شود.

افزایش اختیارات جهانگیرى
ارگان حـزب کارگـزاران از افزایـش    جماران |
اختیـارات اسـحاق جهانگیـرى خبـر داد. روزنامـه 
«سـازندگى» نوشـت: اخیراً نقش جهانگیرى در دولت 
بیشتر شـده است و مسـئولیت شـوراى عالى اشتغال و 
شوراى عالى محیط زیسـت که هردو براى دولت مهم 
هسـتند، به معاون اول رئیس جمهور سـپرده شـد. این 
گزارش بعد از آن منتشر مى شود که خبرها از کم رنگ 
شدن نقش جهانگیرى در دولت و اختالفات او با واعضى 

رئیس دفتر روحانى حکایت مى کرد.

ظریِف حاشیه نشین 
روزنامه «آفتاب یـزد» در مطلبى با عنوان     الف |
حاشیه نشینى ظریف نوشت: دو سال بعد از برجام، وزیر 
خارجه کـه لقب قهرمان ملـى گرفته بود کم پیدا شـده 
است. چنین شرایطى نشـان مى دهد تصمیمات درباره 
مسائلى که امروز جمهورى اسـالمى ایران با آن مواجه 
است در دایره اى اتحاذ خواهد شد که محمدجواد ظریف 

شاید بخشى از آن باشد. 

کنایه معنادار 
على مطهرى، نایـب رئیس مجلس در    ایسنا|
واکنش به اظهارات نمایندگان برخى دستگاه ها درباره 
محدودیت هاى بودجه اى براى برگزارى مراسـم هاى 
بزرگداشت شـهید مطهرى گفت: مثًال همانطورى که 
براى سریال «پایتخت» هزینه مى شود،  مى توان براى 

ترویج اندیشه هاى شهید مطهرى نیز هزینه کرد.

نگرانى از قهوه خانه هاى قم
آیـت ا... محمد یـزدى، رئیس شـوراى    مهر |
عالى جامعه مدرسـین حـوزه علمیـه قم با بیـان اینکه 
افتتاح قهوه خانه در قسـمتى از شهر به دلیل مشکالت 
فرهنگى و اجتماعى، نگرانى هایى براى دلسوزان استان 
به وجود آورده اسـت، اظهار کرد: کسـى منکر شـادى 
مردم نیست، اما نباید این شادى به ناهنجارى و رقص و 
پایکوبى تبدیل شود به همین دلیل این مسئله و نظارت 
بر اماکنى ماننـد قهوه خانه هـا نیازمند توجه بیشـترى

است.

کمک ایرانى ها 
به جمعیت ژاپن؟  

  فارس| در پى انتشار خبرى در برخى سایت ها 
مبنى بر اعطاى تابعیت موقت دو سـاله بـه اتباع برخى 
کشـور ها از جمله ایران به دلیل کاهـش جمعیت ژاپن 
و منفى شـدن نرخ رشد جمعیت در این کشـور، یکى از 
مسئوالن بخش ویزاى سـفارت ژاپن این خبر را شایعه 

خواند و تصریح کرد که چنین مطالبى صحت ندارد.

خبرخوان
هر 45 دقیقه، یک کشته 

  تابناك | سخنگوى فراکسیون مستقلین 
مجلس شوراى اسالمى گفت که با توجه به گزارش 
هاى ارائه شده از سوى رئیس جمعیت هالل احمر، 
سوانح جاده اى 9 درصد نســبت به سال گذشته 
افزایش داشته است و هر 45 دقیقه یک کشته در 
ســوانح جاده اى نوروز داشته ایم. مهرداد الهوتى 
با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس ســاالنه 15 
هزار کشته در جنگ داشــتیم، یادآور شد: در حال 
حاضر بیش از 20 هزار کشــته در سال در سوانح 

رانندگى داریم.

فقط 20درصد
نظر ســنجى مرکــز پژوهش و    میزان |
سنجش افکار صداوســیما در تهران و 32 شهر 
کشور، نشــان مى دهد ویژه برنامه هاى تحویل 
سال شبکه هاى ماهواره اى فارسى زبان 20 درصد 
مخاطب داشته است. در سه سال گذشته بیش از 
260 شبکه ماهواره اى فارسى زبان با هدف جذب 

مخاطبان داخل کشور راه اندازى شده است.

«تم تم» فیلتر شد
پس از گسترش شایعه فیلتر     خبر آنالین |
تلگرام، کاربران ایرانى سعى کردند نزدیک ترین 
پیام رسان شبیه آن را پیدا کنند که در این میان قرعه 
به نام تم تم / Tam Tam افتاد که تقریبًا بسیارى 
از ویژگى هاى تلگرام را در خود جاى داده است. اما 
ظاهراً از شنبه دسترسى به این پیام رسان مسدود 
شده است و تنها کاربران از طریق فیلترشکن قادر 

به استفاده از آن هستند.

تیزهوشان فکر مى کنند 
تافته جدا بافته هستند!

  تسنیم| احمد به پژوه، استاد دانشکده 
علوم تربیتــى و روانشناســى دانشــگاه تهران

 مى گوید: در شــرایط موجود، رشــد شــناختى 
دانش آموزان تیزهــوش ارتقا مى یابد، اما رشــد 
ابعاد دیگــر مورد غفلت واقع مى شــود. در نتیجه 
دانش آموزان تیزهوش خود را متعلق به این آب و 
خاك نمى دانند و تصور مى کنند تافته جدابافته اى 
هستند به گونه اى که شاهد هستیم دانش آموزان 
المپیادى و نفرات برتر کنکور را که آموزش داده ایم 
و تربیت کرده ایم، اکنون در کشور هاى آمریکایى و 
اروپایى زندگى مى کنند و نظام آموزشى ما در خدمت 

آن کشور ها و تربیت نیروى انسانى براى آنهاست!

رجیسترى 
به سامسونگ رسید

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال از    مهر |
ادامه اجراى طرح رجیسترى گوشى هاى موبایل 
در سال جدید خبر داد. حمیدرضا دهقانى نیا  تأکید 
کرد: سامســونگ به عنوان یکى از برندهایى که 
سهم باالیى در بازار ایران دارد از اوایل اردیبهشت 
ماه مشمول طرح رجیســترى مى شود، اما زمان 
قطعى آغاز اجراى این طرح براى این برند و سایر 
برندهاى باقیمانده در جلســه راهبرى رجیسترى 

مشخص خواهد شد.

در انتظار سامانه بارشى 
  ایسنا| مدیر کل پیش بینى و هشــدار 
سریع سازمان هواشناسى با اشاره به تداوم بارش در 
غالب نقاط کشور، از ورود سامانه جدید بارشى از روز 

سه شنبه (21 فروردین) خبر داد.

آمار تکان دهنده افسردگى
  باشگاه خبرنگاران جوان | ایــرج 
حریرچى، سخنگوى وزارت بهداشت  یادآور شد: 
در حوزه بهداشت روان آمار ما متناسب با متوسط 
جهانى است اما در حوزه مسائل جزئى، اضطراب و 
افسردگى آمار کشورمان باالتر از حد جهانى است.

چندى پیش معاون اول رئیس جمهور صراحتاً اعالم کرد که 
براى احیاى دریاچه ارومیه کارهاى مطالعاتى انتقال آب از 
کشورهاى خارجى و دریاى خزر کلید خورده است. اکنون 
بررسى هاى صورت گرفته نشــان مى دهد که دریاچه وان 
ترکیه به عنوان یکى از گزینه هاى احیا مشخص شده است.
گزینه انتقــال آب از دریاى خزر و دریاچــه وان به دریاچه 
ارومیه از ســال 1395 مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و در 
این بین بسیارى از کارشناســان و صاحبنظران معتقدند 
که باتوجه به اینکه دریاچه ارومیه بیش از 1200 متر باالتر 
از ســطح دریاى آزاد قرار گرفته، انتقال آب از دریاچه وان 
که حدود 200 متر باالتر از دریاچه ارومیه اســت ساده تر و 
کم هزینه تر از دریاى خزر است که بیش از 20 متر پایین تر 

از دریاى آزاد است.

نصف جهــان  محســن تنابنده ایــن روزها بــا ایفاى نقش 
«نقى معمولى» در مجموعه «پایتخت»، حسابى مورد توجه 
قرار گرفته اســت. این البته پنجمین بار است که این بازیگر 
سینما در فصلى از «پایتخت» بازى کرده اما این بار درگیرى 
او و همراهانش با داعشى ها، موقعیت تازه اى براى محسن 
تنابنده به وجود آورده اســت. داســتان هاى نقى معمولى در 
پنج فصل از «پایتخت» در شهرهاى مختلف گذشته اما او و 
پایتختى ها تا امروز به اصفهان نیامده اند. این اتفاق البته ممکن 
است بیافتد اما تا آن روز که محسن تنابنده را در قسمت هاى 
جدید «پایتخت» در اصفهان هم ببینیم، فعًال دیدن تصویرى 
از او که 23 سال پیش در سن 19 ســالگى در کنار زاینده رود 
 پر آب گرفته شده را به شما توصیه مى کنیم. او 9 سال بعد از 

گرفتن این عکس براى اولین بار مقابل دوربین رفت.

چند روز پیــش، یــک کارشــناس IT با بررســى فنى 
پیام رســان ســروش، فاش کرد که شــماره تلفن هاى 
ادمین هاى این پیام رسان، قابل دسترسى است و سروش 
امنیت الزم را ندارد. بعد از آن بود که باشگاه خبرنگاران جوان 
وابسته به صدا و سیما، خبرى منتشر کرد و مدعى شد حتى 
در تلگرام هم مى توان به شــماره تلفن هاى ادمین هاى 
کانال هاى تلگرامى دست پیدا کرد. براى اثبات این ادعا هم 
شــماره تلفن هاى ادمین هاى چند کانال و از جمله شماره 
تلفن مدیر پایگاه اطالع رســانى عصر ایران را نیز منتشر 
کرده اند. حاال جعفر محمدى، مدیر عصر ایران در توضیحى 
که همین پایگاه اینترنتى آن را منتشر کرد نوشت: کانال عصر 

ایران به اسم من و به شماره تلفن من ثبت نشده است. گویا 
دوستان شماره تلفن مرا به عنوان مدیر عصر ایران داشته اند  
و همان را به عنوان ادمین کانال تلگرامى عصر ایران منتشر 
کرده اند! اگر شماره ادمین ها در تلگرام قابل دسترس باشد، 
سئوال اینجاســت که چرا مدام مى گویند چون در تلگرام 
هیچگونه دسترســى به ادمین ها وجود نــدارد نمى توان 
پیگیرى هاى الزم را انجام داد؟! اصرارى ندارم که بگویم 
تلگرام امن است یا نیست و شاید واقعاً بتوان به شماره ها هم 
دسترسى پیدا کرد که پاسخگویش باید مدیران تلگرام باشند 
ولى دستکم آنچه درباره شماره تلفن من رخ داده این را ثابت

 نکرد!

سیر صعودى قیمت ها در بازار طال و ارز درحالى ادامه دارد 
که از صبح دیروز رکوردهاى تازه اى براى دالر و سکه در 
این بازار به ثبت رسیده است. بنابراین گزارش، قیمت دالر 
که چند ماهى است نجومى شده و در شهرهاى مختلف 
ایران هر روز و بعضًا هر ساعت رکورد جدیدى را به ثبت 

مى رساند از صبح دیروز از 5400 تومان نیز عبور کرد.
افزایش قیمت دالر موجب شــده تا قیمت سکه نیز رشد 
چشمگیرى داشته باشــد؛ افزایش قیمت سکه درحالى 
است که تنها طى روز شــنبه هفته جارى، بانک مرکزى 
15 هزار قطعه ســکه از طریق حراج وارد بازار کرد ولى 
افزایش عرضه هم ظاهراً نتوانســته مانع افزایش قیمت 

سکه شود چراکه دیروز سکه تمام بهار آزادى طرح جدید 
با قیمت یک میلیون و 835هزار تومان فروخته مى شد. 
سکه تمام بهار آزادى طرح قدیم هم با قیمت یک میلیون 
و 760هزار تومان، نیم سکه با قیمت 872 هزار تومان،  ربع 
سکه 566 هزار تومان و ســکه گرمى با قیمت 353 هزار 
تومان در بازار آزاد فروخته شد. ضمن آنکه هر گرم طالى 
18عیار 170 هزار و 148 تومان در بازار طال نرخ گذارى 

شده و معامله مى شود.
در صرافى ها نیز قیمــت دالر حداقل 5440 تومان، یورو 
6525 تومان و درهم نیز 1450تومان قیمتگذارى شــده 

و فروخته مى شود.

در شــرایطى که قیمت محصوالت نوبرانه مانند چغاله 
بادام و به ویژه گوجه ســبز در بازار افزایش یافته است 
و خبر فروش گوجه ســبز 220 هزار تومانى هم منتشر 
شده اســت، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزى، 
این قیمت را رد کرد و گفت: بازار چغاله بادام کنترل شده 

و مردم قدرى صبر کنند گوجه سبز هم ارزان مى شود.
اســدا... کارگر درباره وضعیت تولید و بازار گوجه سبز 

اظهار کرد: به صورت کلى محصوالت نوبرانه با افزایش 
قیمت هاى غیرمنطقى و البته مقطعى روبه رو مى شوند 
که البته بــراى چغاله بادام مى تــوان گفت که بازارش 
کنترل شده و قیمت آن به کیلویى حدود هشت هزار تا 

ده هزار تومان رسیده است.
وى افزود: قیمت 220 هزار تومانى که براى هر کیلوگرم 
گوجه سبز در برخى از شــبکه هاى مجازى اعالم کرده 

بودند، صحت ندارد و شــاید یکى دو فروشنده اقدام به 
این کار کرده باشند و در همان روزهاى نخست عرضه 
گوجه ســبز نوبرانه چنین قیمت هایى وجود داشت، اما 
هم اکنون هر کیلوگرم از ایــن محصول 40 تا 60 هزار 
تومان در خرده فروشــى ها عرضه مى شود که البته این 
قیمت نیز به زودى و در روزهــاى آینده متعادل خواهد 

شد.

ماجراى جالب انتشار یک شماره تلفن براى 
زیر سئوال بردن تلگرام!

عبور دالر از 5400 تومان
سکه به 2 میلیون نزدیک مى شود

یک آدم «معمولى» کنار زاینده رود ترکیه، گزینه  واردات آب 
به ایران؟

در جلسه علنى دیروز شوراى شهر، استعفاى محمد على 
نجفى از شهردارى تهران پذیرفته نشد.

محمدعلى نجفى در اســفند ماه 96 اســتعفا کرد و علت 
اســتعفایش را بیمارى عنوان کرد و گفت در شــهردارى 
نمى ماند.  اعضاى شوراى شــهر تصمیم گرفتند در اولین 
جلسه رســمى خود در سال 97 موضوع اســتعفا را مورد 
بررسى قرار دهند. در جلسه دیروز شــورایى ها استعفا را 
بررسى کرده و در نهایت با 16 رأى مخالف در مقابل چهار 
رأى موافق با استعفا مخالفت کردند و خواستار ماندن نجفى 

در شهردارى شدند.
این در حالى است که نجفى دیروز در سخنانش در شوراى 
شهر از اعضا خواست که با رفتنش موافقت کند چرا که گفت 
بیمار است و باید به درمان بپردازد و در اردیبهشت ماه نیز 
قرار است بسترى شود و اگر در شهردارى بماند نمى تواند 
کارها را انجام دهد و شهردارى با رکود روبه رو خواهد شد. با 
تمام این تفاسیر شورایى ها با رفتن نجفى مخالفت کردند و 

خواستار ماندن وى در شهردارى شدند.
همچنین در هنگام رأى گیرى براى استعفا دقایقى محسن 
هاشمى، رئیس شوراى شهر جلســه را ترك کرد و اکثر 
رسانه هاى وابسته به اصالح طلبان اعالم کردند که هاشمى 
دوباره در هنگام رأى  گیرى هاى مهم جلسه را ترك کرده 
است اما بعد از چند دقیقه هاشــمى به جلسه بازگشت و با 
شوخى به نجفى گفت من هم دارم کم کم به مشکل شما 

دچار مى شوم!
دیروز صدراعظم نورى از اعضاى شوراى شهر تهران به 
عنوان مخالف استعفا، گفت که بیمارى نجفى براى رجل 
سیاسى است و هاشمى به خنده گفت اگر کسى این بیمارى 

را نداشته باشد رجل سیاسى نیست. 
نجفى در هنگام دفاع از استعفایش با بیان اینکه تیتر یک 
رسانه ملى سفره هفت سین 14 میلیون تومانى شورا بود 
در حالى که این اتفاق رخ نداده بود و این در حالى اســت 
که به بدهى 52 هزار میلیارد تومانى پرداخته نشــده است 
گفت: منشأ این بدهى ها نیز جاى ســئوال است و در این 
میان مرا بیشتر مورد عنایت قرار مى دادند و «از هر کرانه 
تیر جفا کردنــد روانه» که نهایتاً یکى بــه هدف خورد. او 

همچنین گفت که پیشگویى پیغمبرگونه برخى در مورد 
بیمارى من درست از آب در نیامد و وقتى که شهردار شدم 
مشکلى نداشتم االن یک ماه و نیم است که یک بیمارى 

جدید گرفته ام.
در هنگام سخنرانى نجفى برخى اعضا جلسه را به صورت 
الیو از اینستاگرام خود منتشر مى کردند که البته در وسط 

جلسه بیشتر از خودشان تصویر مى گرفتند.
همچنین ناهید خداکرمى عضو دیگر شــوراى شــهر از 
نجفى خواهش کرد که نجفى اول درمانش را شروع کند 
بعد اگر نتوانست تصمیم دیگرى گرفته شود. بهاره آروین 

هم درباره اســتعفا، گفت: مى خواهم امیدوار باقى بمانم 
اجازه دهید شــورا در فرآیند درمان همراه شما باشد براى 

تصمیم گیرى دیر نیست.
رسولى یک عضو دیگر شــورا هم گفت: نگذارید بگویند 
اصالح طلبان محکوم به تجربه شــوراى اول هســتند با 
قدرت به استعفا رأى منفى بدهیم. ما به مردم قول داده ایم 
غیر از مرگ از شورا خارج نشویم و شهردار هم به ما قول 

داد که بماند.
در شــروع رأى گیرى نجفى با هیئت همراه جلسه شورا را 
ترك کرد. اعضاى شوراى شهر تهران در هنگام رأى گیرى 

دچار اختالف نظر شدند، امینى معتقد بود که رأى گیرى باید 
مخفیانه باشد تا اعضا  آزادانه رأى دهند. حجت نظرى هم 
معتقد بود  رأى گیرى باید مانند ســایر رأى گیرى ها علنى 
باشد. خداکرمى هم مى گفت از آنجا که قرار بود این شورا 
شفاف باشد لذا رأى گیرى کاغذى نباشد تا مردم بدانند چه 
کسى به استعفا رأى موافق داده است.  هاشمى هم گفت 
که طبق قانون باید رأى گیرى مکتوب باشد و در نهایت هم 

رأى گیرى مکتوب شد.
البته برخــى از اعضا آراء خود را باال برده و به بقیه نشــان 

مى دادند.

حاشیه هاى جلسه مهم دیروز شوراى شهر تهران

نجفى از «بهشت» نرفت

گوجه سبز
 220 هزارتومانى 
واقعیت دارد؟! 
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گفتند «ارسطو» عاشقت مى شود
خانواده «نقى معمولــى» حاال دیگر آنقدر بــراى مردم جا 
افتاده اند که پیگیرى سرى پنجم ســریال «پایتخت»مانند 
فصل هاى قبلى همچنان برایشــان جذاب باشد و بخواهند 
بدانند چه بر سر تک تک شخصیت هاى این سریال مى آید؛ 
حتى «الیزابت» که تازه به قصه پیوسته و نقى و خانواده اش 
با اعتماد به او از یــک مخمصه بزرگ عبــور کردند. نقش 
«الیزابت» یا به قول ارسطو «الى» را نیلوفر رجایى فر بازى 

مى کنــد. او فارغ التحصیل رشــته فیزیک و اختر 
فیزیک از دانشگاه رویال لندن انگلستان است 

و 25 سال ســن دارد. خبرگزارى فارس با 
او درباره حضورش در مجموعه 
«پایتخت 5» و ایفاى نقش 
زنى که مدتى را با داعشى ها 
زندگى کــرده گفتگو کرده 
اســت که در ادامه بخش هایى از آن را 

مى خوانید: 
 با گروه آقاى مقدم چطور آشنا شدید و به 

سریال «پایتخت» پیوستید؟
رشته تحصیلى من، فیزیک و اختر فیزیک است و در دانشگاه 
رویال لندن تحصیل کرده ام. در لندن تئاتر دانشــجویى کار 
مى کردم و همیشه پیگیر بازیگرى بودم و در دانشگاه محل 
تحصیلم هم چند نقــش کوتاه بازى کرده بــودم. در ایران 
هم چندبار تســت بازیگرى داده بودم، ولى به دلیل مدت 
کوتاه اقامتم در ایران نمى توانستم در آنها حضور 
داشته باشم که در نهایت از طریق دوستى که 
در جریان فعالیت هاى من بود، به کار معرفى 
شدم و دیدارى با آقاى محسن تنابنده داشتم. 
ایشان درباره نقش با من صحبت هایى کرد و 
در نهایت در حالى که سریال کلید خورده بود، من 

به کار پیوستم. 
پیش از پیوســتن به پایتخت، فصل هاى 
قبلــى ســریال را دیده بودیــد و اصًال 
مى دانســتید چنین مجموعه پرمخاطبى 

تولید شده است؟
واقعیتش این اســت که بخش هایى از سریال را 
دیده بودم، ولى چــون آن زمان در ایران نبودم، 
نتوانســته بودم مدام پیگیر باشم و بدانم قصه 

سریال چیست. اما بالفاصله و بعد از اینکه قرار شد در سریال 
حضور داشته باشم، تمام قسمت ها را طى دو شب دیدم و بعد 

به کار پیوستم. 
پس وقتى به بازیگران سریال «پایتخت» 
اضافه شــدید، دیگر با خانــواده نقى 
معمولى آشــنا بودید و مى دانســتید که 

ماجرا از چه قرار است.
بله همه را مى شناختم جز «بهتاش» که او هم در فصل5 به 

کار اضافه شد. 
 قبل از اینکــه جلوى دوربیــن بروید، 
مى دانســتید قرار اســت نقش یک زن 

داعشى را بازى کنید؟ 
کســى که مرا به کار معرفى کرد، گفت که یک نقش بسیار 
خوب و جذاب اســت که حتمًا با ایفاى آن دیده مى شوى و 
مهمتر از همه اینکه ارسطو قرار است عاشقت بشود! (با خنده) 
و البته من آن زمان نمى دانستم یعنى چه که ارسطو قرار است 
عاشقم بشود! بعد هم در طول کار متوجه شدم ولى بعداً متوجه 
شدم که موضوع اصًال عاشقى ارسطو نیست. الیزابت حداقل 
براى من به قدرى الیه هاى شــخصیتى جالــب و متفاوتى 

داشت که واقعًا خیلى خوشحالم این نقش را ایفا کردم.
شما قبل از حضور در مجموعه «پایتخت» 
نســبت به داعش و جنایاتــش آگاهى 

داشتید و مى دانستید که چه مى کند؟
کامًال.  چون زندگى کردن در اروپا داعش بله، 

را براى شما ملموس تر و آشناتر 
مى کند. 

 به علت حمالت انتحارى و انفجارهایى که 
روى مى دهد؟

بله. من در یکى از روزهایى که سر کار مى رفتم، با خط سیاه 
قطار، خودم را به محل کار رساندم. وقتى رسیدم متوجه شدم 
ده دقیقه بعد در همانجا یک بمب خنثى کرده اند و خطر از بیخ 

گوشم رد شده بود. 
 در این مدت با افراد داعشى هم مواجهه 

داشته اید؟
نه به هیچ وجه. فقط در اخبار متوجه شــدم و اینکه مثًال در 
محله کنارى یک دختر به داعش پیوست و یا از فالن محله 
دیگر چهار پسر به این گروه ملحق شده اند. مثًال چندى پیش 
شنیدم که برادر یکى از دوستان نزدیکم بى خبر براى کمک به 
سوریه رفته بود. او متخصص کامپیوتر بود و البته براى 

مبارزه با داعش به سوریه رفته بود، ولى کسى نمى دانست و 
او خبرى در این زمینه نداده بود. 

پس شــما با این یکباره رها شــدن ها 
آشنایى داشــتید. اتفاقى که در سریال 
بــراى الیزابــت مى افتــد و او از طرف 

همسرش رها مى شود. 
بلــه. کامًال همینطور اســت. این موضوع بــراى من کامًال 
ملموس است و الیزابت را کامًال حس کردم. الیزابت همیشه 
یک قسمتى از من خواهد بود. چون با او رنج کشیدم و حتى 
برایش گریه کردم. من حتى نمى دانستم که خط داستانى که 
الیزابت را پیش مى برد، چیست و در طول کار و فیلمنامه اى که 
به دست من مى رسید، متوجه رنج هایى مى شدم که این زن 
متحمل مى شد و این دردها باعث شد که من الیزابت را یک 

شخصیت جدا و مستقل از خودم بدانم. 
ضمن اینکه شما در طول کار هم به عنوان 
اولین تجربه جدى شرایط سختى را در 

مرحله تولید گذراندید. 
ما گرماى طاقت فرسایى را تحمل کردیم هرچند که از من نقل 
قول هاى دروغى درباره سختى کشیدن در کار منتشر شده که 
هیچکدام صحت ندارد. من بیشتر در سرما زندگى کرده ام و 
خیلى گرما را تجربه نکرده بــودم، ولى در زمان فیلمبردارى 
سریال، این ماجرا را کامًال درك کردم. مخصوصًا که روز اول 
که سر صحنه سریال رفتم و گروه مشغول ضبط صحنه هاى 
مربوط به عبور از دشــت بودند. آنجا من هنوز جلوى دوربین 
نرفته بودم و در ســایه مــدام آب خنک مى نوشــیدم ولى
 آنچنان گرمازده شــده بودم که نمى توانســتم حتى حرف 

بزنم.
شــما در ایران مى مانید و کار هنریتان را 
ادامه مى دهید یــا قصد دارید براى ادامه 

زندگى به اروپا برگردید؟
فعًال در ایران هستم. به واسطه کارم مسافرت زیاد مى کنم، 

ولى قصد مهاجرت و ماندن در کشور دیگرى را ندارم. 
 بازخوردهایى که از کار گرفتید چطور بود؟

عالى. ســعى مى کنم تمام نظرات مخاطبــان را دنبال کنم. 
عل رغم اینکه خیلى ارتباط خوبى با فضــاى مجازى ندارم 
ولى تمام نظرات را دنبال مى کنــم و مى خوانم و اتفاقًا پیگیر 
نقدهاى سازنده هم هســتم. مردم ما خیلى مهربان هستند و 

لطف بسیارى به من داشتند.
اگر فصل ششم «پایتخت» ساخته شود 

در آن حضور دارید؟
 آن را باید ببینیم.

گفتگو با بازیگر نقش «الیزابت» در «پایتخت5»:

مهرداد فرید، کارگردان و تهیه کننده سینما درباره آخرین وضعیت فیلم 
سینمایى «جن زیبا» به کارگردانى بایرام فضلى بیان کرد: کارهاى فنى این 
اثر هنوز به پایان نرسیده و ما مشغول انجام این مراحل هستیم. انجام این 
خوبى ارائه شود.قسمت ها مقدارى مفصل شده است اما باید وسواس به خرج داد تا نسخه 

وى افزود: برنامه ریزى براى اکران «جن زیبا» مربوط به میانه تابستان 
اســت و امیدواریم بتوانیم فیلم مان را در آن زمان به نمایش بگذاریم 
همچنین همزمان مشغول مذاکره با پخش کنندگان هستیم اما هنوز به 
نتیجه قطعى نرســیده ایم زیرا ابتدا باید فیلم به طور کامل آماده شود تا 

بتوانیم پخش کننده مناسبى پیدا کنیم.
«جن زیبا» دومین تجربه بایرام فضلى در ساخت فیلم بلند سینمایى است 
سینماى ترکیه به حساب مى آید.و این فیلم به تهیه کنندگى مهرداد فرید،  تولید مشترك سینماى ایران و 

در این فیلم که تمامى سکانس هاى آن در شهر اصفهان فیلمبردارى شده، 
فرهاد اصالنى و نورگل یشیلچاى بازیگر ترکیه اى نقش هاى اصلى را ایفا 

مى کنند. 
موسوى، على جعفرى، میثم پویان  فر و غزل فرید اشاره کرد.از دیگر بازیگران «جن زیبا» مى توان به محرم زینال  زاده، لیال زارع، لیال 

 چه خبر از 
«جن زیبا»؟!

سریال «سنگ پا» با طراحى محسن تنابنده و نویسندگى خشــایار الوند و به کارگردانى سیروس مقدم همچنان در مرحله 
نگارش قرار دارد.  گروه تولید منتظرند تا پیشروى متن ها به حد قابل قبولى برسد تا نتیجه نهایى براى این سریال مشخص شود.

یکى از ســختى هاى تولید این پروژه قصه ســخت آن اســت. در این ســریال یک نفر باید هفت شــخصیت را بازى کند و هفت قصه در شــرایط کامًال
 متفاوت دارد.

همچنین «سنگ پا» به طور غیر مستقیم به موضوع موجودات ماورایى مى پردازد و به انسان هایى اشاره دارد که در شرایطى قرار مى گیرند و از طریق یک سنگ پا دنیاهایشان 
تغییر مى کند.

در «سنگ پا» بنا به فراخور قصه، باید مجسمه تمامى بازیگران ساخته شود که آنها جان گرفته و زنده مى شوند و همین موضوع 
شرایط تولید را دشوار کرده است.

کارگردان فیلم «کامیون» درباره زمان مناسب براى اکران فیلمش و انتظار براى دریافت پروانه نمایش سخن گفت.
کامبوزیا پرتوى، نویسنده و کارگردان سینما درباره آخرین وضعیت اکران فیلم «کامیون» گفت: تقاضاى پروانه نمایش این 

فیلم را دادیم و منتظر جواب شوراى پروانه نمایش هستیم.
وى درخصوص تغییرات فنى روى این فیلم نسبت به نسخه جشنواره فیلم فجر بیان کرد: هنوز به جمع بندى براى تغییرات 

در بخش هایى از فیلم نرسیده ایم.
این کارگردان با اشاره به زمان مناسب براى اکران فیلم ســینمایى «کامیون» تصریح کرد: با توجه به حال و هواى فیلم و

قصه اى که در آن مى گذرد، فکر مى کنم نیمه دوم سال زمان مناسبى براى اکران آن باشد.
گفتنى است؛ در این فیلم که نویسندگى و کارگردانى آن بر عهده کامبوزیا پرتوى بوده، بازیگرانى مثل سعید آقاخانى، نیکى 

کریمى، تروسکا جوال، رامین راستاد، یعقوب پرسا و نسرین مرادى  به ایفاى نقش مى پردازند.

افتاده اند که پیگیرى سرى پنجم ســریال «پایتخت»مانند 
فصل هاى قبلى همچنان برایشــان جذاب باشد و بخواهند 
بر سر تک تک شخصیت هاى این سریال مى آید؛  بدانند چه
حتى «الیزابت» که تازه به قصه پیوسته و نقى و خانواده اش

با اعتماد به او از یــک مخمصه بزرگ عبــور کردند. نقش 
«الیزابت» یا به قول ارسطو «الى» را نیلوفر رجایى فر بازى 

مى کنــد. او فارغ التحصیل رشــته فیزیک و اختر 
دانشگاه رویال لندن انگلستاناست  فیزیک از

25 سال ســن دارد. خبرگزارى فارس با  5و
او درباره حضورش در مجموعه 
5«پایتخت 5» و ایفاى نقش 
با داعشى ها  زنى که مدتى را
زندگى کــرده گفتگو کرده 
اســت که در ادامه بخش هایى از آن را 

 با گروه آقاى مقدم چطور آشنا شدید و به 
سریال «پایتخت» پیوستید؟

اختر فیزیک است و در دانشگاه  فیزیک و رشته تحصیلىمن،
رویال لندن تحصیل کرده ام. در لندن تئاتر دانشــجویى کار

مى کردم و همیشه پیگیر بازیگرى بودم و در دانشگاه محل 
تحصیلم هم چند نقــش کوتاه بازى کرده بــودم. در ایران 
هم چندبار تســت بازیگرى داده بودم، ولى به دلیل مدت 
کوتاه اقامتم در ایران نمى توانستم در آنها حضور

داشته باشم که در نهایت از طریق دوستى که 
در جریان فعالیت هاى من بود، به کار معرفى 
شدم و دیدارى با آقاى محسن تنابنده داشتم. 
ایشان درباره نقش با من صحبت هایى کرد و 
در نهایت در حالى که سریال کلید خورده بود، من 

به کار پیوستم. 
پیش از پیوســتن به پایتخت، فصل هاى 
دیده بودیــد و اصًال  قبلــى ســریال را
مى دانســتید چنین مجموعه پرمخاطبى 

تولید شده است؟
از سریال را واقعیتش این اســت که بخش هایى

دیده بودم، ولى چــون آن زمان در ایران نبودم، 
نتوانســته بودم مدام پیگیر باشم و بدانم قصه 

تمام قسمت ها را طى دو داشته باشم، حضور
به کار پیوستم. 

پس وقتى به بازیگران سریال
اضافه شــدید، دیگر با خان
معمولى آشــنا بودید و مى د

ماجرا از چه قرار است.
بله همه را مى شناختم جز «بهتاش» که او ه

کار اضافه شد. 
 قبل از اینکــه جلوى دوربی
مى دانســتید قرار اســت ن

داعشى را بازى کنید؟ 
کســى که مرا به کار معرفى کرد، گفت که ی
خوب و جذاب اســت که حتمًا با ایفاى آن د
مهمتر از همه اینکه ارسطو قرار است عاشقت
و البته من آن زمان نمى دانستم یعنى چه که ار
بعدهم در طول کار متوجهشدم عاشقم بشود!
شدم که موضوع اصًال عاشقى ارسطو نیست.
براى من به قدرى الیه هاى شــخصیتى جال
داشت که واقعًا خیلى خوشحالم این نقش را ای
شما قبل از حضور در مجموعه
نســبت به داعش و جنایاتـ
داشتید و مى دانستید که چه م

کامًال.  چون زندگى کردنبله، 
را براى شما ملمو

مى کند. 
 به علت حمالت انتحارى و انف

روى مىدهد؟
بله. من در یکى از روزهایى که سر کار مى رف
قطار، خودم را به محل کار رساندم. وقتى رسی
در همانجا یک بمب خنثى کرده ا بعد ده دقیقه

گوشم رد شده بود. 
 در این مدت با افراد داعشى

داشته اید؟
نه به هیچ وجه. فقط در اخبار متوجه شــدم
محله کنارى یک دختر به داعش پیوست و ی
دیگر چهار پسر به این گروه ملحق شده اند. مث
شنیدم که برادر یکى از دوستان نزدیکم بى خبر
ب سوریه رفته بود. او متخصص کامپیوتر

سریال «سنگ پا» با طراحى محسن تنابنده و نویسندگى خشــایار الوند و به کارگردانى سیروس مقدم همچنان در مرحله 
نگارش قرار دارد.  گروه تولید منتظرند تا پیشروى متن ها به حد قابل قبولى برسد تا نتیجه نهایى براى این سریال مشخص شود.

هفت قصه در شــرایط کامًال ســختى هاى تولید این پروژه قصه ســخت آناســت. در این ســریال یک نفر باید هفت شــخصیت را بازى کند و یکى از
 متفاوت دارد.

همچنین «سنگ پا» به طور غیر مستقیمبه موضوع موجودات ماورایى مىپردازد و به انسان هایى اشاره دارد که در شرایطى قرارمى گیرند و از طریق یک سنگ پا دنیاهایشان
ک

کارگردان «پایتخت»
 سراغ «سنگ پا» مــى رود

مهران مدیرى؛ 
51 سال بعد

مهران مدیرى 18 فروردین ماه سال 97 شمع تولد 51 سالگى خود 
را خاموش کرد.

مهران مدیرى از جمله  چهره هاى مطرح تلویزیونى است که سال ها 
در عرصه سریال سازى فعالیت داشته و تا همین چند روز پیش یکى 
از پر مخاطب ترین برنامه هاى رسانه ملى را در دست پخش داشت. 
مدیرى که پیش از این با کارگردانى سریال هایى همچون «ساعت 
خوش»، «پاورچیــن»، «نقطه چین»، «شــب هاى برره»، «باغ 
مظفر»، «مرد هزارچهره»، «مــرد دوهزارچهره»، «قهوه تلخ»، 
«ویالى من»، «شوخى کردم» و «در حاشیه» مطرح بود امسال 
توانست با برنامه محبوب «دورهمى» به یکى از شانس هاى اصلى 

بهترین برنامه و مجرى در جشنواره «سین سینما» شناخته شود.
مهران مدیرى در 50 سالگى براى نخستین بار پا را فراتر از ساخت 
سریال نهاد و نخســتین فیلم بلند سینمایى خود به نام «ساعت 5 
عصر» را راهى سینما کرد. فیلمى که على رغم تبلیغات گسترده در 

فروش اقبال چندانى نیافت.
وى اما در عرصه سینما موفقیت هاى نسبتاً خوبى در شاخه بازیگرى 
به دست آورده که از جمله مهمترین آنها مى توان به نامزدى سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از بیست و ششمین جشنواره 
فیلم فجر براى بازى در فیلم «همیشه پاى یک زن در میان است» 

اشاره کرد.
مهران مدیرى آخرین فرزند خانواده شش نفرى است. او سه برادر 
بزرگ تر دارد. از 16 سالگى با تئاتر آشنا شــد. در سال 1368 وارد 
رادیو شد و در «داستان شب» به مدت شــش سال به گویندگى 
پرداخت. در ســال 1372، به همراه داریوش کاردان اولین برنامه 
طنز خود را براى نوروز ساخت. تا سال 1372 با نمایش هاى زیادى 

چون: «شوخى»، «تلگراف»، «آرسنال»، «پانسیون»، «سیمرغ»، 
«هملت»، «کیسه بوکس» و... روى صحنه رفت. همچنین در این 
دوران به عنوان بازیگر در نمایش هاى رادیویى «قصه هاى شب» 

نیز حضور داشت.
آغاز شهرت مدیرى از سال 1372 بود که در مجموعه طنز «نوروز 
72» بازى کرد. بعد از آن در چندین مجموعه طنز دیگر که توسط 

صدا و سیما پخش شد به عنوان بازیگر و کارگردان حضور داشت.
«پــرواز 57» مجموعــه طنــز 

تلویزیونــى بود کــه در دهه 
فجر ســال 1372 از شبکه 

یــک پخش شــد. این 
کار  نخســتین 
کارگردانى مدیرى 
در یک ســریال طنز 

تلویزیونى بــود. «پرواز 
57» را مى تــوان دومیــن 

نقطه عطــف مجموعه هاى 
طنز تلویزیونى پــس از پیروزى 

انقالب دانست.
پس از ساخت و پخش مجموعه «پرواز 57»، مهران مدیرى ساخت 
سریالى دیگر را به نام «ساعت خوش» با بازیگرانى نه چندان مطرح 
آغاز کرد که در سال هاى 1372 و 73 به صورت هفته اى یکبار از 
شبکه 2 پخش مى شد.حاال  مهران مدیرى وارد دهه ششم از زندگى 
خود شده و باید دید با موفقیت هاى متفاوتى که تا به حال به دست 
آورده است آیا مى تواند در سال 97 این موفقیت ها را تکرار کند و 
یا اینکه در عرصه سینما امسال سال بهترى براى وى خواهد بود 

یا خیر.

به نیمه دوم سال مى رسد 
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هافبک تیم ذوب آهن گفت: این یک حسرت است که ما 
هیچوقت نتوانستیم قهرمان لیگ شویم.

قاســم حدادیفر در گفتگویــى درباره پیــروزى پرگل 
ذوب آهن برابر سپیدرود رشت اظهار کرد: تیم سپیدرود 
سازماندهى بسیار خوبى داشت و براى ما بازى سختى بود 
اما خدا را شکر خوش موقع توانستیم گل بزنیم و در نهایت 
با حفظ نتیجه بازى به ســود ما پیش رفت. امیدوارم تیم 
خوب سپیدرود هم در لیگ بماند زیرا تیم دوست داشتنى 

است و در لیگ هم خیلى خوب بازى مى کنند.
وى درباره اینکه ذوب آهن باز هم نتوانســت قهرمان 
لیگ شود، خاطرنشــان کرد: این یک حسرت است که 
ما هیچوقت نتوانستیم قهرمان لیگ شویم، اگر ما کمى 
جنبیده بودیم و در نیم فصل اول بیشتر امتیاز جمع کرده 
بودیم اکنون در کــورس قهرمانى بودیــم. البته نایب 
قهرمانى در لیگ هم کم نیست زیرا چند تیم خیلى خوب 

کار مى کنند و هر هفته هم نتیجه مى گیرند.
هافبک ذوب آهن تصریح کرد: امیدوارم در پایان این ما 
باشیم که مى توانیم نایب قهرمان شویم زیرا واقعًا فصل 
سختى را پشت سر گذاشــتیم. نایب قهرمانى و صعود 
از گروه در لیگ قهرمانان آســیا کمترین حق ما در این 

فصل است.

ســال هاى ســال اســت صدا و ســیما با وجود پخش 
بازى هاى لیگ برتر و تیم ملى ریالى به فدراسیون فوتبال 
بابت حق پخش پول نمى دهد و قرار هم نیست بدهد. در حالى 
که باشگاه هاى ما از نظر مالى دچار مشکل هستند و از همه 
مهمتر در فوتبال حرف هاى نزدیک به نیمى از هزینه هاى 

باشگاه ها را حق پخش تعیین مى کند.
یوسفى نماینده فوتبالى مجلس و عضو فراکسیون ورزش در 
خصوص جلسات مجلس شوراى اسالمى براى حل مشکل 
حق پخش تلویزیونى مى گوید: «کارگروه تشکیل شده در 
وزارت ورزش، جلساتى را با مسئوالن سازمان صدا و سیما 
و فدراسیون فوتبال داشته است و قرار شده به زودى نتیجه 
نهایى را اعالم کند. با توجه به ساختار اقتصادى، حل این 
مشکل در کوتاه مدت ممکن نیست اما مى توان وضعیت 

موجود را بهبود بخشید.  
اینها حرف هاى نماینده اى اســت که اخیراً به کى  روش 
به خاطر رفتارش تذکر داد. در حرف او کامًال پیداست اگر 
قرار به گشایشى در این زمینه هم باشد به زودى این اتفاق 
نخواهد افتاد. شــاید حق پخش مثل نوشدارو بعد از مرگ 
سهراب باشد. صحبت کارگروه که شد یاد حرف هاى دو 
سه روز پیش مهران مدیرى افتادیم که گفته بود تا دلتان 
بخواهد در ایران اتاق فکر است و کارگروهى به همین بهانه 

تشکیل مى شود اما کو عمل!

نصف جهان   روزنامه همشهرى ورزشى به جمالت اخیر 
امیر قلعه نویى تاخته و طبق معمول سعى کرده است تا 

به وى کنایه بزند.
در مطلب اخیر این روزنامه علیه ژنرال آمده اســت: به 
نظر مى رسد امیر قلعه نویى خیلى دیر به صرافت جلب 
تحسین هاى عمومى از مســیر به زبان آوردن جمالت 
افراطى ناسیونالیستى افتاده است. او که اخیراً به دفعات 
درمورد هوش بــاالى ایرانیان و تاریخ چند هزار ســاله 
کشورمان حرف زده، احتماًال نمى داند که مدت هاست 
رونق از این بازار رفتــه و مردم تا حــدودى واقعگراتر 
شــده اند. به هر حال امــا کالس هاى ایرانشناســى 
ژنــرال همچنــان ادامــه دارد و او بــه تازگــى در 
مصاحبــه اش بــا رادیــو گفتــه: «ایرانیــان از نظر 
تیپ و کالس جزو 20 کشــور اول دنیا هســتند.» به 
هر حال ایــن هم افتخــار بســیار بزرگى اســت؛ به 
خصوص که تصویر تیپ على کفاشــیان در مراســم 
برترین هاى آسیا تا چند ســال مدام در فضاى مجازى 
دست به دست مى شد. فقط کاش امیرخان مى فرمودند 
این نتیجه در اثر کدام پژوهش ها به دســت آمده که ما 

دیگر زیاد مزاحم ایشان نشویم!

بازیکن تیم فوتبال ســپیدرود رشــت گفــت: اتفاقات 
خوبى در تیم ســپیدرود خواهد افتــاد، تالش مى کنیم 

تراکتورسازى و فوالد خوزستان را شکست دهیم.
حسین کعبى در مورد دیدار مقابل ذوب آهن اظهار کرد: 
بازى خیلى خوبى بود، ذوب آهن توانست 3 امتیاز را کسب 
کند و به نظر من این پیروزى حق ذوب آهن بود. ما هم 
خودمان را آماده مى کنیم براى بازى هاى پایانى فصل 

که در زمین خودمان میزبان هستیم.
وى ادامه داد: مطمئن باشــید اتفاقــات خیلى خوبى در 
تیم سپیدرود خواهد افتاد و تالش مى کنیم بازى مقابل 
تراکتورســازى و فوالد را پیروز شــویم و در لیگ برتر 

بمانیم.
بازیکن تیم فوتبال سپیدرود رشت در مورد هم گروهى 
دوباره تیم ملى با پرتغال گفت: بازى بســیار ســختى 
خواهیم داشت، فوتبال غیرقابل پیش بینى است ولى ما 
هم بازیکنان و جوانان خیلى خوبى داریم که ان شاءا...

بتوانند بهترین نتایج را کسب کنند.
کعبى در ادامه خاطرنشــان کرد: فعًال قصد کناره گیرى 
ندارم و حاال حاالها در فوتبال مى مانم وبه فعالیت فوتبال 

خود ادامه مى دهم. 

سرمربى کروات تیم پرسپولیس توانست از عنوان قهرمانى خود در لیگ برتر دفاع کند.
 بدین ترتیب برانکو با دو قهرمانى که به همراه پرسپولیس کسب کرده، پشت سر ژنرال و در کنار حسین فرکى 
ایستاد. البته پروفسور در بین خارجى هاى لیگ برتر یکه تاز است و تنها خارجى داراى دو قهرمانى در 17 دوره 

لیگ ایران به شمار مى رود.

برانکو پشت سر قلعه نویى

نصف جهان   2 تیم تراکتورسازى و سپاهان که در ادبیات 
فوتبال ما از چند سال پیش به عنوان خواهرخوانده تلقى 
مى شدند و رابطه تقریباً خوبى نیز با هم دارند، در شرایطى 
برابر هم صف آرایى کرده بودند که با توجه به شکست 
تیم هاى نفت تهران، اســتقالل خوزســتان، پدیده و 
سپیدرود، مى دانستند که جایگاه آنها از سوى تیم هاى 
پایین تر تهدید نمى شود، با این حال در طول بازى تالش 
کردند تا هر 3 امتیاز بازى را کسب کنند ولى علیرغم اینکه 
شاگردان «ارطغرول ســاغالم» نیمه اول را با پیروزى 
دقیقه آخرى دانیال اسماعیلى فر به رختکن رفته بودند، در 
نیمه دوم مهدى شریفى بازیکن سابق تراکتورسازى کار 
را به تساوى کشاند تا امتیازات میان این دو تقسیم شود 
و حداقل یک امتیاز از تیــم هاى پایین تر فاصله بگیرند 
و چشم به سه هفته پایانى و حضور قدرتمندتر در فصل 

پیش رو داشته باشند.
نکته جالب توجه در مورد ایــن دیدار این بود که مهدى 
شریفى مهاجم سپاهان در روزى که براى اولین بار بعد 
از پشت ســر گذاشتن دو سال خدمت ســربازى در تیم 
تراکتورسازى به تبریز بازگشته بود در نیمه دوم موفق شد 

گل تساوى اصفهانى ها را با یک ضربه سر زیبا وارد دروازه 
میزبان کند تا با این گل سکوت بر ورزشگاه حاکم شود.

شریفى که در دو ســال حضور در تبریز روزهاى پرفراز 
و نشیبى داشت با پیراهن شماره 20 سپاهان زننده گل 
تساوى این تیم لقب گرفت تا نشــان دهد در بازگشت 
به باشگاهى که در آن براى خود اسم و رسمى رقم زده 
است رفته رفته به روزهاى اوج نزدیک مى شود. او البته 
به احترام  دو سال حضور در تبریز بعد از گل خود شادى 

نکرد.
 نکته دیگر این بازى در مورد ســتاره جوان ســپاهانى 
هاســت. با توجه به جایگاه دو تیم در جدول رده بندى و 
امکان سقوط آنها به لیگ یک هردو براى گرفتن امتیاز 
تالش کردند. در این شرایط طبیعى بود که بازى بیشتردر 
میانه زمین دنبال شود و نقش هافبک هاى وسط دو تیم 

به چشم بیاید.
در این بین علــى کریمى هافبک ملى پــوش و جوان 
سپاهانى ها عملکرد خیلى خوبى در پست هافبک وسط 
تیمش ارائه کرد. او در اکثر جنگ هاى تن به تن نسبت 
به هافبک هاى تراکتورســازى موفق تر بود و توانست 

روز خوبى را پشت سر بگذرد. کریمى در موقعیت سازى 
نیز چندبار موفق عمل کرد و چند ضربه به سمت دروازه 

تراکتورسازى زد که راه به جایى نبرد.
 اما از حاشیه هاى مهم این دیدار این بود که پس از پایان 
بازى، مدیرعامل تراکتورسازى حسابى توسط هواداران 
تبریزى مورد نوازش قرار گرفت! بعد از تساوى خانگى 
تراکتورسازى مقابل سپاهان و از دست رفتن 3 امتیاز این 
مســابقه هواداران عصبانى تیم تبریزى علیه مدیریت 
باشگاه شعارهاى تندى را دادند. آنها با شعارهایى مانند 
«آجورلو حیا کن، تراکتور را رها کن» و «مدیر بى لیاقت 
نمى خوایم، نمى خوایم» خواهان جدایى مصطفى آجورلو 

مدیرعامل باشگاه شدند.
البته هــواداران تراکتورســازى از دقایــق ابتدایى این 
دیدارشعار علیه مدیریت باشــگاه را در دستور کار خود 
قرار دادند تا نشان دهند مقصر اصلى ناکامى هاى اخیر را 
آجورلو مى دانند.در چنین شرایطى به نظر مى رسد هیئت 
مدیره تراکتورسازى طى روزهاى آینده تشکیل جلسه 

دهد و درباره اتفاقات موجود تصمیم گیرى کند.
و باالخره اینکه آخرین موضوع جالب توجه در مورد دیدار 

سپاهان- تراکتور سازى، تردید سرمربى تیم تبریزى از 
بقا در لیگ برتر است.

 با اینکه تراکتورسازى هنوز روى کاغذ احتمال سقوطش 
به دســته اول مى رود اما با توجه به نتایج سایر تیم ها و 
شرایط جدول بسیار بعید است این اتفاق بیافتد. هرچند 
که ارطغرول ساغالم، سرمربى ترك تبار تراکتورسازى 

ظاهراً به بقاى تیمش چندان امیدى ندارد.
بعد از این دیدار وقتى از ســاغالم سئوال شد آیا از سوى 
باشــگاه براى تمدید قراردادش مذاکره اى با او شده یا 
نه،بیان کرد: «هنوز هیچ مذاکره اى انجام نشــده چون 
هنوز مشخص نیست سال آینده در لیگ برتر باشیم یا نه 

به نظر من مذاکره در این زمان معنایى ندارد. »
این درحالى اســت که تقریبــاً بقاى تراکتــور در لیگ 
مشــخص شــده و باید دید دلیل این واکنش عجیب 

ازسوى ساغالم چه بوده است.
به گزارش نصف جهان، ســپاهان اندکــى از کابوس 
سقوط رهایى پیدا کرده اما باید همه حواس خود را به سه 
دیدار باقیمانده معطوف کند و بیش از این روى اعصاب 

هوادارانش رژه نرود.

تساوى در تبریز و نفس راحت سپاهانى ها

فعًال خطر رفع شد!     ایران ورزشى آنالین |
91 بازى ملى به نام بازیکنى که به تازگى 28 
ساله شده. با این آمار، احسان حاج صفى خالق 
رکورد جالبى در فوتبال ایران است. این تعداد 
بازى ملى براى بازیکنى که به تازگى 28 ساله 
شده است، آمارى درخشــان و شاید غیر قابل 

تکرار باشد.
حاج صفى نخستین بار سال 2008، زمانى که 
تنها 18 سال داشت توسط على دایى به تیم ملى 
بزرگساالن دعوت شد. او آن زمان، حدود یکى 
دو سالى بود که به ترکیب سپاهان راه یافته بود 
و براى این تیم در لیگ و لیگ قهرمانان آسیا 

بازى مى کرد.
احسان نخستین بازى هایش را زمان مربیگرى 
دایى براى تیم ملى انجام داد و پس از آن هم 
مورد توجه افشین قطبى، علیرضا منصوریان و 
کارلوس کى روش قرار گرفت. حاج صفى از 
سال 2008 تاکنون هرگز حضور در اردوهاى 
تیم ملى را از دســت نداده – مگــر به دلیل 
محرومیت یا مصدومیت – و تا جایى که یادمان 
مى آید همیشــه یکى از بازیکنان ثابت بوده 
اســت. چه در زمان مربیگرى افشین قطبى و 
چه کى روش که حدود هفت سال است روى 

نیمکت تیم ملى مى نشیند.
حاج صفى در طول این ســال هــا، دو بار حضور 
در جام ملــت هاى آســیا را تجربه کرده اســت 
و یک بــار هم همــراه تیم ملى در جــام جهانى 
حاضر شــده و در این مســابقات مهم سه بازى 
انجام داده اســت. ســه بازى مقابــل آرژانتین، 
نیجریه و بوسنى. احســان البته سابقه حضور در 
بازى هاى آسیایى گوانگژو را نیز در کارنامه خود دارد.
هافبک این روزهاى المپیاکوس، مقابل تونس 
و الجزایر نیز یکى از بازیکنان ثابت تیم ملى 
بود و البته مثل ماه هاى قبل در پست هافبک 
میانى بازى کرد. او بازوبند کاپیتانى تیم ملى 

را بر بازو بست و البته مقابل الجزایر نود 
و یکمین بازى ملى خود را پشت 

سر گذاشت.
حاج صفى بــا حضور 

مقابــل تونــس و 
الجزایــر در تعداد 
بــازى ملــى به 
عدد 91 رسید. 
حاج صفى در 28 
سالگى به یکى از 

بازیکنان باتجربه 
تیم ملى تبدیل شده 

و رکورد ویژه اى را از 
خود بر جاى گذاشــته 
است. حاال فقط شش 
بازیکــن دیگر به
 نام هــاى جواد 

نکونــام، على 

دایى، على کریمى، جالل حســینى، مهدى 
مهدوى کیا و آندرانیــک تیموریان را با تعداد 
بازى هــاى ملى بیشــتر پیــش روى خود 

مى بیند.
احســان اگر به همین روند ادامــه دهد قطعًا 
مى تواند در جام جهانى یا بعد از آن به باشگاه 
صدتایى ها اضافه شود و در 28 سالگى حتى 
رکــورد آندرانیک تیموریان بــا 101 بازى و 
مهدى مهدوى کیا با 110 بازى ملى را بشکند. 
تیم ملى ایران تا جام جهانــى در چهار بازى 
تدارکاتى به میدان مى رود. سوریه(در صورت 
انجام این دیدار)، ازبکســتان، ترکیه، یونان 
و لیتوانى حریفان تدارکاتى تیم ملى هســتند 
که شاگردان کى روش باید مقابل آنها محک 
بخورند. اگر حاج صفى در این پنج بازى براى 
ایران بازى کند تعداد بازى هاى ملى خود را به 
عدد 96 مى رســاند. این عدد را به سه حضور 
احتمالى حاج صفى در جــام جهانى و مقابل 
مراکش، اسپانیا و پرتغال که اضافه مى کنیم به 

عدد 99 مى رسیم.
احسان اگر با اتفاق خاصى چون آسیب دیدگى 
یا محرومیت مواجه نشود با توجه به آمادگى باال 
و تجربه بین المللى اش قطعاً یکى از بازیکنان 
ثابت تیم ملى در بازى هاى تدارکاتى و سپس 
جام جهانى 2018 خواهد بــود. او در مرحله 
گروهى جام جهانى نــود و نهمین بازى ملى 
خود را انجام مى دهد و به یکقدمى باشــگاه 
صدتایى ها مى رسد. باشگاهى که تنها شش 
بازیکن ایرانى در آن عضویت دارند. البته پیش 
بینى در فوتبال منطقى نیســت اما اگر ایران 
از گروه خــود در جام جهانى 
صعود کند حــاج صفى 
مــى تواند در روســیه 
یکصدمیــن بازى ملى 

خود را جشن بگیرد.
با توجه به سن و سال حاج 
 صفى و آمادگى او، بعید نیست 
احسان بتواند نکونام، دایى، على 
کریمــى، جالل حســینى، 
مهدى مهــدوى کیا و 
آندرانیک تیموریان 

را پشت ســر بگذارد و 
آمارى درخشان به نام 
خود ثبت کند. آمارى 
از یــک بازیکن کم 
حاشــیه و بى سر و 

صدا.

حاج صفى در آستانه یک رکورد بزرگ

نصف جهان
فوتبالما از چ
مى شدند و را
برابر هم صف
تیم هاى نفت
سپیدرود، مى
پایین تر تهدی
3کردند تا هر3
شاگردان «ار
دقیقه آخرى
نیمه دوم مهد
را به تساوى
و حداقل یک
و چشم به سه
پیش رو داشت
نکته جالب تو
شریفى مهاج
از پشت ســر
تراکتورسازى

نیجریه و بوسنى. احســان البته سابقه حضور در 
بازى هاى آسیایى گوانگژو را نیز در کارنامه خود دارد.
هافبک این روزهاى المپیاکوس، مقابل تونس 
و الجزایر نیز یکى از بازیکنان ثابت تیم ملى 
بود و البته مثل ماه هاى قبل در پست هافبک 
میانى بازى کرد. او بازوبند کاپیتانى تیم ملى 

را بر بازو بست و البته مقابل الجزایر نود 
تپشت و یکمین بازى ملى خود را 

سر گذاشت.
حاج صفى بــا حضور 

مقابــل تونــس و 
الجزایــر در تعداد 
بــازى ملــى به 
عدد 91 رسید. 
8حاج صفى در 28
سالگى به یکى از 

بازیکنان باتجربه 
تیم ملى تبدیل شده 

و رکورد ویژه اى را از 
خود بر جاى گذاشــته 
است. حاال فقط شش 
بازیکــن دیگر به
 نام هــاى جواد 

نکونــام، على 

بینى در فوتبال منطقى نیســت اما اگر ایران 
گروه خــود در جام جهانى  از
صعود کند حــاج صفى 
مــى تواند در روســیه 
یکصدمیــن بازى ملى

خود را جشن بگیرد.
با توجه به سن و سال حاج 
 صفى و آمادگى او، بعید نیست 
احسان بتواند نکونام، دایى، على 
کریمــى، جالل حســینى، 
مهدى مهــدوى کیا و 
آندرانیک تیموریان 

را پشت ســر بگذارد و 
آمارى درخشان به نام 
خود ثبت کند. آمارى 
اااااز یــک بازیکن کم 
حاشــیه و بى سر و 

صدا.

حسرت قهرمانى در لیگ برتر کنایه هاى تمام ناشدنى   آخرین امید براى حق پخش!
به ژنرال!

کعبى حاال حاالها 
در فوتبال مى ماند
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در حالى که استقالل در لیگ برتر ایران و لیگ قهرمانان آسیا روزهاى خوبى را مى گذراند اما مشکالت مالى و 
البته شکایت دو بازیکن سابق این تیم به فیفا و اى اف سى مى تواند شیرینى این روزها را به کام هواداران استقالل 
تلخ کند. امروز وکیل عباس محمدرضایى بازیکن سابق اســتقالل اعالم کرد این باشگاه هیچ پاسخى براى 
پرداخت مطالبات 126 میلیون تومانى به او نمى دهد و قطعاً او و وکیلش به محض حضور نمایندگان کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در تهران، این موضوع را به اطالع آنها خواهند رســاند. از سوى دیگر ادموند اختر مدیربرنامه هاى 
هرایر مکویان مدعى شد که استقاللى ها قسط دوم مطالبات مکویان را پرداخت نکرده اند و موعد قسط سوم هم 

5 روز دیگر فرا مى رسد و به همین دلیل این بازیکن قصد دارد از استقالل به فیفا شکایت کند!

  به دنبال شکایت از استقالل

نصف جهان  ذوب آهن با برد شــیرین روز شنبه نشان 
داد حاال که کمى دیر به خود آمد و نتوانست براى مقام 
قهرمانى بجنگد،  دیگر به رتبــه اى غیر از دومى لیگ 
برتر راضى نخواهد شــد. این یک هشدار بزرگ براى 

آبى هاى تهران است.
شــاگردان قلعه نویى در روزى که نیاز به 3 امتیاز بازى 
داشتند موفق شدند با سه گل بر حریف خود غلبه کنند و 

باز هم به رده دوم جدول رده بندى صعود کنند.
ذوب آهن با اطالع از برد تیم هاى استقالل و سایپا  در 
شرایطى میزبان سپیدرود رشــت بود که 3 امتیاز این 
مسابقه هم براى ذوب آهن و هم براى سپیدرود بسیار 
حســاس بود. از یک طرف شــاگردان امیر قلعه نویى

 به دنبال بازگشــت به پله دوم جــدول لیگ بودند و از 
طرف دیگر سپیدرود به دنبال این بود تا با کسب امتیاز 
در اصفهان شرایط خودش را در بین تیم هاى قعرنشین 

جدول رده بندى بهتر کند. با این حــال در تمام طول 
90 دقیقه ذوبآهــن نمایش بهترى نســبت به حریف 
شمالى خودش ارائه کرد و تیم برتر میدان بود و با زدن 
3 گل به حق خودش رســید. در ترکیب تیم سپیدرود 
هم با حضور چند بازیکــن باتجربه مثل محمد غالمى 
و حســین ابراهیمى که در نیمه دوم بــه زمین آمدند 
رگه هایى از بازى تاکتیکى به چشــم مى خورد و چند 
شوت از راه دور براى دقایقى از بازى خطراتى را بر روى 
دروازه ذوب آهن ایجاد کرد اما زور سپیدرود آنقدر نبود 
که بتواند از پس تیم آماده ذوب آهن بر بیاید و در نهایت 
این بازى با برترى پر گل نماینــده فوتبال اصفهان به 

پایان رسید.
در این دیدارمیــالد فخرالدینى که نیــم فصل دوم را 
به خوبى براى ذوبى هــا به میدان رفت و موفق شــد 
بازى هاى چشــم نوازى به نمایش بگــذارد با به ثمر 

رساندن گل اول از روى حرکت هجومى خود گره بازى 
را باز کرد و مقدمات پیروزى پرگل ذوبى ها را فراهم کرد.
مظاهرى، تبریزى، کى روش و حســینى نیز به مانند 
بازى هاى لیگ قهرمانان آســیا توانستند بازى خوبى 
به نمایش بگذارند. مظاهرى سه بار با واکنش هاى به 
موقع خود مانع از باز شــدن دروازه خودى شد. تبریزى 
هرچند نتوانســت گلزنى کنــد اما یکــى از پایه هاى 
گل هاى اول و دوم این تیم بــود. کى روش عالوه بر 
گلزنى بارها مدافعان سپیدرود را به هم ریخت و حسینى 
نیز با پاس هاى خــود و حرکات هجومى خود مقدمات 

حمله به سوى دروازه حریف را فراهم مى کرد.
برترى یــاران ژنرال در این هفته باعث شــد تا باز هم 
رقابت قلعه نویى و شــفر شانه به شــانه شود و رقابت 
دو تیم اســتقالل و ذوب آهن براى کســب رتبه نایب 
قهرمانى در نزدیک ترین حال خود قرار بگیرد. در این 

باره جالب تــر اینکه عالوه بر رقابت ایــن دو تیم و دو 
سرمربى در لیگ برتر، ممکن است در لیگ قهرمانان 
آســیا نیز در دیدار یک چهارم نهایى با یکدیگر روبرو 
شوند تا عالوه بر بازى هاى داخلى، در دیدارهاى بین 
المللى نیز این دو ســرمربى یکدیگر را به چشم رقبایى 

سرسخت ببینند.
به گــزارش نصف جهــان، حاال کورس اســتقالل و 
ذوب آهن براى نائب قهرمانى با توجه به احتمال دیدار 
آسیایى آنها هیجان انگیزتر شده و پس از مسجل شدن 
قهرمان لیگ برتر، در این سه هفته جنگ نائب قهرمانى 
مى تواند تنور باالى جدول را داغ تر کند. امیر قلعه نویى 
به هیچ وجه دوســت ندارد به تیم سابق خود باج بدهد 
و این موضوع را در عمل ثابت کرده اســت. استقالل با 
وجود ذوب آهن سخت کوش روزهاى سختى را در لیگ 

و احتماال آسیا پیش روى خود مى بیند.

سبزها کوتاه نمى آیند

نصــف جهــان  پــس از قطعیــت قهرمانى هشدار ذوبى به آبى!
پرســپولیس در رقابــت هاى لیــگ برتر،
ســپاهانى ها در فضاى مجازى  هت تریک 
قهرمانى  خــود را به رخ آنها کشــیدند و به  
هواداران سرخ یادآور شدند وقتى توانستند به 
این رکورد جاودانه برسند مى توانند احساس 
کنند که به آقاى فوتبال ایران تبدیل شده اند! 
 پرسپولیســى ها  که بــراى تثبیت عنوان 
قهرمانى خود بــه یک امتیاز نیاز داشــتند، 
روز شــنبه مقابل پدیده به برترى رسیدند و 
قهرمانى خود را جشــن گرفتند.این عنوان 
براى دومین ســال متوالى به پرسپولیس و 
البته به برانکــو ایوانکوویچ اختصاص یافت 
و آنها توانســتند حکمرانى خــود بر لیگ را 

تداوم بخشند.
رکورد قهرمانى هاى متوالى در ادوار مختلف 
لیگ برتر، در اختیار تیم ســپاهان اســت. 
اصفهانى هــا در دورانى که کامــال آماده و 
قدرتمند بودند، توانستند سه سال پیاپى یعنى 
در دوره هاى نهم، دهــم و یازدهم قهرمانى 
لیگ برتر را از آن خود کننــد. همچنین در 
رده مربیان امیر قلعه نویى که پرافتخارترین 
مربى لیگ ایران اســت، توانسته سه مرتبه 
متوالى با تیم هاى اســتقالل (دوره هشتم) 
و سپاهان (دوره نهم و دهم) قهرمانى لیگ 
را به صــورت متوالى از آن خــود کند.نکته 
جالب در خصوص پرسپولیسى ها این است 
که آنها هم فاصله زیادى با رســیدن به این 
افتخار سپاهان نداشتند. تیم پرسپولیس در 

لیگ پانزدهم، در حالى کــه هم امتیاز 
با استقالل خوزســتان بود، تنها به 
دلیل 3 تفاضل گل کمتر نسبت به 
این تیم، عنــوان قهرمانى لیگ را از 

دست داد. پرسپولیس در صورتى که 
از گل هــاى خورده متعــدد در آن فصل 

مى کاســت و مــى توانســت قهرمانى آن 
ســال را به دســت آورد، حاال در کســب 3 
عنوان قهرمانى پیاپى با ســپاهان مساوى 
مى شد. برانکو ایوانکوویچ هم در این صورت 
مى توانست به رکورد 3 قهرمانى متوالى امیر 
قلعه نویى دســت پیدا کند و البته به تنهایى 
لقب یک مربى که سه ســال متوالى با یک 
تیم واحد، قهرمان لیگ شــده را از آن خود 

کند.
البته فرصت کسب سومین قهرمانى پیاپى در 

براى سرخپوشان فصل آینده 

به قوت خود باقى اســت اما قهرمانى لیگ 
پانزدهم، مى توانست آنها را در همین مقطع 
فعلى به رکورد ســپاهان و امیــر قلعه نویى 
برســاند. با توجه به تحرکات سپاهان براى 
بستن یک تیم قدرتمند و اســتقاللى که از 
حاال نشان داده مدعى شماره یک قهرمانى 
است، پرسپولیســى هاى براى قهرمانى در 
فصل آینده ماموریتى دشوار را در پیش دارند.
پرسپولیس در دوره هاى اول، هفتم، شانزدهم 
و هفدهم لیگ برتر قهرمان شــده و با یک 
قهرمانى دیگر به رکورد سپاهان خواهد رسید 
و سپاهان اگر مى خواهد که رکورد لیگ برتر 
را همچنان در انحصار داشته باشد باید یک 

تکان حسابى به خود بدهد.
باشــگاه فوتبال ســپاهان اصفهان در حال 
حاضر پرافتخارترین باشــگاه در مسابقات 
لیگ برتر فوتبال ایران اســت. این باشگاه 
با 5 قهرمانــى در دوره هاى دوم، نهم، دهم، 
یازدهم و چهاردهم لیگ برتر، پرافتخارترین 
تیم این لیگ به حساب مى آید. سپاهان تنها 
تیمى در تاریخ لیگهاى فوتبال ایران مى باشد 
که همانطور که گفتیم موفق شده سه دوره 
متوالى به مقام قهرمانى دســت پیدا کند و 
رکورد بى نظیر هت تریک قهرمانى را از آن 

خود نماید.
تیم فوتبال اســتقالل در لیگ هاى پنجم، 
هشــتم و دوازدهم قهرمان لیگ شده و آنها 
نیز امیدوارند به سرعت دوباره جام قهرمانى 
مســابقات فوتبال ایران را باالى 
ســر ببرند. این امیدوارى با 
شفر براى آنها زنده شده 
اســت. آنها درصددند 
که با قهرمانــى در جام 
حذفــى در ســوپر 
کاپ به مصاف 
لیس  سپو پر
برونــد و با 
قهرمانى در 
سوپر کاپ، 
ارزش هاى 
نــى  ما قهر
لیس  سپو پر
در لیگ برتر 
را کمرنــگ 

کنند.
 

حسرت هت تریک!
مراقب رکورد فوتبال اصفهان باشید

نصف جهان   هواداران ســپاهان در فضاى مجازى به 
پرسپولیسى ها یادآور شده اند که اگر سید جالل حسینى 
پر افتخارترین بازیکن لیگ برتر است سه قهرمانى این 
بازیکن در سپاهان اصفهان بوده و  همچنین آنها تاکید 
دارند که همچنان پر افتخارتریــن کاپیتان لیگ برتر 

محرم نویدکیاست.
  همانطور که در روز شــنبه شــاهد بودیدتیم فوتبال 
پرســپولیس توانســت با برترى مقابل پدیده در هفته 
بیست و هفتم لیگ برتر به مقام قهرمانى لیگ دست پیدا 
کند و براى دومین بار پیاپى این عنوان را از آن خود کند.

مقامى که براى شاگردان برانکو تثبیت شد، چهارمین 
مرتبه قهرمانى تیــم پرســپولیس در ادوار هفده گانه 
لیگ برتر بود و این تیم را پشت سر سپاهان در رده دوم 

بهترین هاى تاریخ لیگ برتر ایران قرار داد.
اما بیش از هر بازیکنى در تیم پرسپولیس، این قهرمانى 
براى سیدجالل حسینى خاص و ویژه بود. کاپیتان تیم 
پرسپولیس که   دومین قهرمانى پیاپى خود با سرخپوشان 
را جشن گرفت، به پشتوانه ســابقه درخشانش در ادوار 
قبلى، به ششمین قهرمانى خود در لیگ برتر رسید. سید 
جالل سابقه 3 قهرمانى با ســپاهان و یک قهرمانى با 
سایپا را در کارنامه دارد و تا قبل از امروز با محرم نویدکیا 
در عدد 5 مساوى بود اما حاال با رســیدن به قهرمانى 

ششم، یکه تاز تاریخ لیگ برتر به شمار مى رود.
این آمار نشان مى دهد که حسینى در 6 دوره از 17 دوره 
یعنى حدود 35 درصد از دوره هاى برگزار شــده لیگ 
برتر قهرمان شده که در نوع خود فوق العاده است. البته 
هنوز که هنوز است فراموش نکنیم که محرم نویدکیا پر 
افتخارترین کاپیتان تاریخ لیگ برتر محسوب مى شود 
و  سه قهرمانى حسینى در حالى اتفاق افتاده که  نویدکیا 
کاپیتان تیمى بوده سید جالل ســه بار در آن قهرمانى 

شده است.
هواداران سپاهان با استفاده از این موضوع و با توجه به 
اینکه سید مهدى رحمتى و سید جالل حسینى با توجه 
به سابقه حضور در سپاهان در حال حاضر کاپیتان هاى 
شماره یک اســتقالل و پرســپولیس بوده اند مدام به 

سرخابى ها یادآور مى شــوند که کاپیتانمون، کاپیتان 
کاپیتان هایتان بوده است!

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن گفت: تالش مى کنم 
تا در جمع ملى پوشان و مسافران جام جهانى باشم.

مرتضى تبریــزى  در مورد برتــرى تیمش مقابل 
سپیدرود رشــت  اظهار داشت : بازى خیلى سختى 
بود، حریفان ما که در حال رقابت با آن ها هســتیم 
براى کســب ســهمیه جام باشــگاه هاى آســیا 
بازى هاى خــود را برده بودند و ما هــم باید برنده 

بازى مى شدیم.
وى ادامه داد: مشخص بود پرسپولیس با اختالف 
امتیازى که پیداه کرده قهرمان مى شود و جا دارد به 
این تیم تبریک عرض کنم چرا که شایسته قهرمانى 
بودند و ماهم تالش مى کنیم جز تیم هایى باشیم 

که کسب سهمیه مى کنیم.
وى در مورد کســب آقاى گلى در ایــن فصل از 
مسابقات گفت: تمام تالشم را مى کنم تا گل هاى 
بیشترى بزنم، هرچند در گوش چپ بازى مى کنم 
و باتوجه به اینکه بازیکن پوششــى هستم 13 گل 
زده ام، ان شاء ا... در ســه هفته پایانى گل هایم را 

افزایش مى دهم.
تبریزى در مورد حضور در جام جهانى گفت: آرزوى 
هر بازیکنى اســت که در جام جهانــى بازى کند، 
تالش مى کنم تا در جمع ملى پوشــان و مسافران 
روسیه حضور داشته باشم و اگر هم نباشم براى تیم 

ملى آرزوى موفقیت دارم. 

درخواست وینفرد شفر براى افزایش رقم قراردادش 
و رسیدن آن به مبلغ توافق شده بین پرسپولیس و 
برانکو اگر چه هنوز توســط هیچ منبع رسمى تائید 
نشده اما واکنش پیشکســوت سرشناس آبى ها را 

به دنبال داشته. 
على جبارى به ایســنا گفته:“ روز اول که شفر آمد 
قرار بود یک آنالیزور یعنى پســرش را به تیم بیاورد 
و در ادامه هم دســتیارانى را به استقالل آورد. مبلغ 
قراردادش هم مشــخص بود و قرار بود براى سال 
بعد هــم رقمش یــک درصد مشــخصى اضافه

 شود. حاال این که یکســرى مشاور ضد استقاللى 
دورش جمع شدهاند باعث این بحث هاى اخیر شده 
اســت. ما باید به قول و قرارهایمان پایبند باشیم تا 
مشکلى ایجاد نشود. من منکر زحمات شفر نیستم 
و معتقــدم او خیلى هم خوب کار کرده اســت ولى 
باید به قول و قرارها پایبند باشــد و خواســته هاى 
معقولى داشته باشــد.“ جبارى نقش مشاوران شفر 
در درخواســت مالى او را مهم مى داند:“ متاسفانه 
باید بگویم که ظاهرا برخى از مشــاوران شــفر در 
ظاهر استقاللى هســتند ولى در عمل دارند تیشه 
به ریشــه اســتقالل مى زنند. من معتقدم که شفر 
باید به حرف هایى کــه روز اول در ایران زد پایبند 

باشد.“ 

حضور در جام جهانى 
آرزویم است

سر قولت بمان
 آقاى شفر! 

3 قهرمانى کاپیتان با سپاهان بوده!

ه اند که اگر سید جالل حسینى 
گ برتر است سه قهرمانىا
ان بوده و  همچنین آنها تاک
خارتریــن کاپیتان لیگ بر

ـنبه شــاهد بودیدتیم فوتب
 با برترى مقابل پدیده در هف
ه مقام قهرمانى لیگ دستپ
پى این عنوان را از آن خودک
ن برانکو تثبیت شد، چهارم
ســپولیس در ادوار هفده گ
ا پشت سر سپاهان در رده د

برتر ایران قرار داد.
 تیم پرسپولیس، این قهرما
ت خاص و ویژه بود. کاپیتان
رمانى پیاپى خود با سرخپوش
نه ســابقه درخشانش در اد
ى خود در لیگ برتر رسید. س
با ســپاهان و یک قهرمانى
تا قبل از امروز با محرم نویدک
 حاال با رســیدن به قهرما

 برتر به شمار مى رود.
7 دوره از 17 دو 6ه حسینى در 6

 دوره هاى برگزار شــده لیگ
نوع خود فوق العاده است. الب
ش نکنیم که محرم نویدکیا
خ لیگ برتر محسوب مىش
ر حالى اتفاق افتاده که  نویدک
جالل ســه بار در آن قهرما

اده از این موضوع و با توجه
ى و سید جالل حسینى با تو
ن در حال حاضر کاپیتان ها
پرســپولیس بوده اند مدام

است! کاپیتان هایتان بوده ى
ین
کید
رتر

بال
فته

 پیدا 
کند.
مین

گانه 
دوم

انى
تیم
شان
دوار
سید
ى با

کیا 
نى

وره
گ
بته

ا پر 
شود

کیا 
انى

ه به 
جه
اى

م به 

و ن ن پ

و ن ز ى و ور ب ر
جالب در خصوص پرسپولیسى ها این است 
که آنها هم فاصله زیادى با رســیدن به این 
پرسپولیس در سپاهان نداشتند. تیم افتخار

لیگ پانزدهم، در حالى کــه هم امتیاز 
با استقالل خوزســتان بود، تنها به 
3دلیل 3 تفاضل گل کمتر نسبت به 
این تیم، عنــوان قهرمانى لیگ را از 

دست داد. پرسپولیس در صورتى که 
از گل هــاى خورده متعــدد در آن فصل 

مى کاســت و مــى توانســت قهرمانى آن 
3ســال را به دســت آورد، حاال در کســب 3

عنوان قهرمانى پیاپى با ســپاهان مساوى 
مى شد. برانکو ایوانکوویچ هم در این صورت 
3 قهرمانىمتوالى امیر 3مىتوانست به رکورد

قلعه نویى دســت پیدا کند و البته به تنهایى 
لقب یک مربى که سه ســال متوالى با یک 
تیم واحد، قهرمان لیگ شــده را از آن خود 

کند.
البته فرصت کسب سومین قهرمانى پیاپى در 

براى سرخپوشان فصل آینده 

جم پ ى ی ر ل ل ب و یم
هشــتم و دوازدهم قهرمان لیگ شده و آنها 
نیز امیدوارند به سرعت دوباره جام قهرمانى 
را باالى  مســابقات فوتبال ایران
ســر ببرند. این امیدوارى با 
شفر براى آنها زنده شده 
اســت. آنها درصددند 
که با قهرمانــى در جام 
حذفــى در ســوپر 
به مصاف  کاپ
لیس سپو پر

برونــد و با 
قهرمانى در 
سوپر کاپ، 
ارزشهاى 
نــى  ما قهر
لیس  سپو پر
در لیگ برتر

را کمرنــگ 
کنند.
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لیمو عمانى نوعى لیموترش است که به دلیل 
مزه فوق العاده، چاشــنى انواع غذا هاى ایرانى 
است و همچنین در دمنوش هاى گیاهى هم از 

آن استفاده مى شود.
اما مزیت استفاده از این چاشنى تنها طعم آن 
نیست؛ کاهش کلسترول بد و تنظیم فشار خون 

از خواص مهم لیمو عمانى محسوب مى شود.
عالوه بر این، این ماده غذایى، حاوى ترکیبى 
به نام پپتین است که در کنار کاهش کلسترول 
بد خون، از بروز مشــکالت قلبــى جلوگیرى 

مى کند.
لیمو عمانى هم مانند سایر خانواده لیموها، منبع 
غنى آنتى اکسیدان اســت. آنتى اکسیدان ها 
اصلى ترین ماده براى پیشگیرى از سرطان بوده 
و موجب تقویت سیستم ایمنى بدن مى شوند. 
یکى از دمنوش هاى شناخته شده هم ترکیب 
لیموعمانى با گل گاوزبان است؛ این دمنوش 
خاصیت آرام بخشى دارد و براى اصالح مزاج 

مفید است.

به وجود آمدن هر گونه تغییرى در ناخن ها، نشانه اى از تغییرات اساسى 
در بدن اســت، به ویژه زمان هایى که خطوط رشــته اى افقى نمایان

 مى شوند.
شرایط مختلف، مى تواند به تنهایى بر سالمت ناخن هاى هر فرد تأثیرگذار 

باشد. خطوط و شیار هاى عمودى بر روى ناخن ها، معموًال از شایع ترین 
عارضه ها در بین عموم افراد اســت که در اغلب موارد بى ضرر هستند.

تشخیص درست، به افراد و پزشــکان کمک مى کند تا برنامه دقیق و 
درستى را براى درمان، در نظر بگیرند.

یک متخصص اورولوژى گفت: علــت عفونت کلیه، تهاجم باکترى 
وارد شده به بدن است.

حســین کرمى اظهار کرد: علت عفونت کلیه، تهاجم باکترى 
وارد شــده به بدن چــه از طریق خون و چــه از طریق 
ادرار اســت که باکترى با حمله به سلول هاى کلیه، 
باعــث التهاب کلیه هــا و تخریــب عملکرد آن 

مى شود.
وى در خصــوص 
راه هــاى حمله 
باکترى به کلیه ها 

گفت: این باکترى ها از طریق خون، از راه انتشار به ارگان هاى آلوده 
از قبیل آبســه و عفونت هاى دور کلیه و از مسیر ادرارى که باکترى 
از سوراخ مجراى ادرار وارد مجرا و مثانه مى شود و سپس به کلیه ها 
مى رسد که این راه، شایع ترین مسیر درگیرى کلیه ها و عفونت است.

کرمى در مورد افرادى که بیشتر در خطر عفونت کلیه از طریق سوراخ 
مجراى ادرارى هســتند گفت: کودکان داراى برگشت ادرار، به علت 
برگشــت ادرار از مثانه به کلیه ها، ادرار عفونــى باکترى را به کلیه ها 
رسانده و باعث عفونت کلیه و آســیب به آن مى شود. وى ادامه داد: 
امروزه شایع ترین علت از کار افتادن کلیه و آسیب کلیه هاى اطفال، 

برگشت ادرار از مثانه به کلیه یا ریفالکس است. 
وى ادامه داد: تب باالى 39 درجه، لرز شدید و درد پهلو، از جمله عالیم 

و نشانه هاى عفونت حاد کلیه ها هستند.
کرمى در خصوص سایر عالیم عفونت کلیه ها توضیح 
داد: تغییر رنگ ادرار و کدر شــدن آن، بد بوشدن ادرار، 
تکرر ادرارى، سوزش ادرار و خون در ادرار از دیگر عالیم 

عفونت هاى کلیوى به شمار مى رود.  

نارسایى قلبى یک بیمارى خطرناك و مهلک است که میلیون ها نفر در سراسر جهان در معرض این بیمارى قرار دارند.
 D تحقیقات جدید نشان داده است که چگونه پس از حمله قلبى، ویتامین

مى تواند از بافت هاى قلب محافظت و از نارسایى قلبى جلوگیرى کند.
محققان دریافتند که ویتامین D از بروز بیش از حد زخم و ضخیم شدن 
بافت هاى قلب، پس از حمله قلبى جلوگیرى مى کند که این ممکن است 

به کاهش خطر نارسایى قلبى کمک کند.
محققان معتقدند ویتامین D براى محافظت در برابر نارسایى قلبى مفید است، اما تعامل آن با فیبروبالست هاى واحد 

تشکیل کُلنى قلب به خوبى ثابت نشده است.
گفتنى است؛ حمالت قلبى هنگامى رخ مى دهند که مسیر انتقال خون به قلب مسدود شود و منجر به آسیب بافتى شود.

این عمل باعث پاسخ التهابى مى شود که در آن فیبروبالست هاى واحد تشکیل کلنى قلب، بافت آســیب دیده را با بافت زخم مبتنى بر 
کالژن جایگزین مى کنند.

این یک مشکل است، زیرا آسیب بافت  قلب مى تواند توانایى قلب براى پمپاژ خون را کاهش دهد، که این امر مى تواند منجر به نارسایى قلبى 
شود و تحقیقات ما نشان داده که ویتامین D در واقع مانع تشکیل بافت زخم توسط فیبروبالست هاى واحد تشکیل کلنى قلب مى شود. 

آب بنوشید
 تا هوشیارتر 
شویـد

براى اینکه درك بهترى از ارتباط آب با عملکرد مغز داشته باشید، برایتان مى گوییم که آبرسانى کافى به بدن چگونه مى تواند شما را هوشیارتر کند.
آب کمک مى کند پوستمان شاداب به نظر برسد، سیستم ایمنى را تقویت مى کند و سطح انرژى را باال مى برد و البته یک نکته  مهم دیگر اینکه آب مى تواند شما را هوشیارتر 
کند. سلول هاى مغز براى اینکه عملکرد بهترى داشته باشند، باید بین آب و سایر ترکیبات شیمیایى تعادل برقرار باشد. وقتى آب کافى نمى نوشید، این تعادل به هم ریخته و 
عملکرد ادراکى شما افت مى کند. عالوه بر این، دهیدراته شدن بدن باعث مى شود کانال هاى عصبى غیر فعال شوند. در نتیجه، بخشى از مغز که مسئول برنامه ریزى و حل 

مسئله است، دچار چالش خواهد شد.
حاال براى اینکه درك بهترى از ارتباط آب با عملکرد مغز داشته باشید، برایتان مى گوییم که آبرسانى کافى به بدن چگونه مى تواند شما را هوشیارتر کند.

خشــکى پوســت، افزایش 
ضربان قلب و گــود رفتگى 
چشم ها تنها بعضى از عوارض 
متداول کم آب شــدن بدن 
هســتند. وقتــى آب کافى 
نمى نوشید، مغز شما مجبور 
مى شود ســخت تر از شرایط 

عادى کار کند. 

افزایش سطح تمرکز
مطالعات اخیر نشــان داده که نوشیدن آب 
کافى شــما را متمرکزتر و هوشــیارتر نگه 

مى دارد. 

بهبود مهارت هاى حل مسئله
در مطالعه  دیگرى معلوم شد داشتن آب کافى در 
بدن براى افرادى که ســعى در حل مسئله دارند، 

ضرورى است. 

آیا براى به خاطر سپردن هاى روزمره تان مشــکل دارید؟ اگر اینطور است 
پس باید به مصرف غذاهاى مفید براى مغز اهمیت بیشــترى بدهید، مانند 
سبزیجات برگدار و ماهى. هیدراته ماندن هم از این جهت کمک قابل توجهى 
به شما مى کند. حتى دهیدراته بودن خفیف نیز تأثیر منفى فورى در تعادل 
مایعات مغزى دارد. این اتفاق مى تواند بــر عملکرد ادراکى تان اثر بگذارد و 
باعث شود در به خاطر سپردن چیزهاى اصلى، یادآورى شان و ایجاد خاطرات 

بلندمدت دچار مشکل شوید.

کشــف کرده اند که تأمین آب دانشمندان 
بدن به مغز فرد کمک مى کند کافى براى 

واکنش نشــان دهد. آنهایى که تا ســریع تر 
فعالیت هاى ذهنى، آب کافى نوشیده قبــل از شــروع 

بودند نسبت به افرادى که آب ننوشــیده بودند، سرعت عملشان 14 
درصد بیشتر بوده است. اگر احساس مى کنید تمرکز و سرعت عملتان 
چندان خوب نیســت، یک لیوان آب بنوشید تا مغزتان در عرض چند 

ثانیه به عملکرد نرمال خود برگردد.

یا میگرن مى تواند انجام کارها سردرد شدید 
طبــق مطالعــات گوناگون، را دشوار کند. 

بدن به درمان سر درد کمک مى کند. هیدراتــه بودن 
در واقع اگر شــما سر درد داشته باشــید، مى تواند عالمت این باشد که 
بدن تان دچار کم آبى شده اســت. در این زمان که به سر درد رسیده اید، 
بدن شما حدود 2 درصد از حجم آب خود را از دست داده است. مکرراً آب 

بنوشید تا مجبور نشوید از مسکن استفاده کنید.

اضطراب مزمن مى تواند از جنبه هاى گوناگون زندگى تان را تحت 
تأثیر قرار بدهد. اگر همیشه احســاس اضطراب مى کنید و بیخود 
نگران هستید، حتماً عملکردهاى تان چه در زندگى شخصى و چه در 

زندگى حرفه اى تحت تأثیر اضطرابتان قرار خواهد گرفت. 

حتى کم آبى خفیف بدن هم مى تواند تأثیر بدى روى خلق و خوى تان 
بگذارد. دو عامل اصلى هستند که بر خلق و خوى فرد اثر مى گذارند؛ 
انرژى و انگیزه. نوشــیدن آب کافى این امکان را مى دهد تا با انرژى 

و با انگیزه بمانید.

واضح تر
تقویت حافظه فکر مى کنید

بهبود زمان واکنش پیشگیرى از 
سردرد و میگرن

کاهش 
اضطراب

بهبود
 خلق و خو

اظهار کرد: علت عفونت کلیه، تهاجم باکترىمفید است. حســین کرمى
وارد شــده به بدن چــه از طریق خون و چــه از طریق 
ادرار اســت که باکترى با حمله به سلول هاى کلیه، 
باعــث التهاب کلیه هــا و تخریــب عملکرد آن 

مى شود.
وى در خصــوص 
راه هــاى حمله 
باکترى به کلیه ها 

از سوراخ مج
ا مى رسد که
کرمى در مور
مجراى ادرار
برگشــت اد
رسانده و باع
امروزه شایع
برگشت ادرار
وى ادامه داد
و

 کاهش کلسترول 
با لیموعمانى

نارسایى قلبى یک بیمارى خطرناك و مهلک اس
تحقیق
مى
مح
بافت

به کاهش خطر نارسایى قلبىکمک کند.
افظ ا D ا ق Dققا

 D جلوگیرى از نارسایى قلبى با مصرف ویتامین

شایع ترین علل
 عفونت کلیـــه ها 
در کودکان

تشخیص بیمارى از روى ناخن
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مردى که ساعاتى بعد از لحظه تحویل ســال، طى یک درگیرى خونین 
نخستین همسرکشى سال 97 را در برابر چشمان فرزندانش رقم زد مدعى 
است به علت عصبانیت کنترلش را از دست داده و ناخواسته مرتکب قتل 

زنش شده است.
به گزارش تسنیم، ساعت 22و56 دقیقه بیست و نهم اسفند سال گذشته 
مأموران کالنترى 106 نامجو در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت 

اعالم کردند زنى در یک منزل در خیابان نامجو به قتل رسیده است.
بنابر اظهارات مأموران کالنترى، قاتل حدود ســاعت 21 پس از ورود به 
خانه، همسر و مادرزنش را به دلیل اختالفات خانوادگى با ضربات چاقو مورد 
هدف قرار داده که همسر این مرد به علت شدت جراحات وارده جان باخته و 

مادرزن وى نیز دچار جراحت شده و به بیمارستان انتقال یافته بود.
تحقیقات حاکى از آن بود که متهم از صحنه جنایت متوارى شده است که 
با دستور محسن مدیرروستا، بازپرس ویژه قتل پایتخت، جسد مقتول براى 
بررسى بیشتر به پزشکى قانونى انتقال یافت و تحقیقات براى بازداشت 
متهم آغاز شد که قاتل صبح روز بعد (یکم فروردین) با حضور در کالنترى 

خودش را به پلیس معرفى کرد.
متهم این پرونده پس از حضور در دادسراى امور جنایى تهران در اظهاراتش 
به بازپرس گفت: «متأهل هستم و سه فرزند 19، 16 و شش ساله دارم؛ از 
حدود ده ماه قبل پس از بیکار شدن، با همسرم دچار اختالف شده و با هم 
قهر کردیم؛ همسرم به منزل مادرش رفت و من نیز بیکار بودم، من بارها با 
زنم تماس گرفتم و از او خواستم که به خانه بازگردد اما او گفت دیگر به خانه 
برنمى گردد؛ پس از مدتى با تهیه یک خودرو، به مسافرکشى مشغول شدم.»
این مرد که 44 سال سن دارد، افزود: «تالش من براى بازگشت همسرم به 
خانه ادامه داشت و حتى هر چند وقت یکبار با همسر و فرزندانم به رستوران 

رفته و غذا مى خوردیم اما او حاضر به بازگشت به خانه نبود تا اینکه قرار شد با 
همسر و فرزندانم به سفر برویم و حتى قبل از عید با او به خرید رفته و برایش 
لباس خریدم.» وى ادامه داد: «خانه من با منزل مادرزنم یک کوچه فاصله 
دارد، شب حادثه بعد از تحویل سال قرار شد که دنبال همسر و فرزندانم بروم 
و با هم راهى سفر شویم به همین منظور به خانه مادرزنم رفتم و به همسرم 
گفتم که حاضر شود تا راهى سفر شویم اما زنم گفت به سفر نمى آید و قصد 
جدایى دارد. با این حرف زنم، عصبانى شدم و به خانه رفتم؛ چاقویى برداشتم 
و مجدداً به خانه مادرزنم بازگشــتم، ابتدا دِر آپارتمان را با لگد شکستم و 
سپس همسرم را گرفتم و ِکشان ِکشان به بیرون از خانه بردم؛ در این لحظه 
مادرزنم وارد ماجرا شد و قصد داشت ما را جدا کند، من مى خواستم او را کنار 
بزنم اما چاقویى که دستم بود به دست مادرزنم خورد اما من نمى خواستم 

مادرزنم را با چاقو بزنم.»
وى افزود: «در نهایت همسرم را به راهرو کشــاندم و خواستم چاقو را به 
پهلوى او بزنم اما ناگهان به دیوار تکیه داد و نشســت، در این حین ضربه 
چاقو به گردن همســرم خورد؛ پس از قتل از خانه خارج شدم و تا ساعت 
5 صبح در خیابان ها بودم و صبح روز بعد با حضور در کالنترى خودم را به 
پلیس معرفى کردم، در زمان قتل فرزند شش ساله ام قصد داشت جلوى 
من را بگیرد اما موفق نشد. همچنین دیگر فرزندم که 16 سال سن دارد 
نیز آنجا بود اما انگار شوکه شــده بود و کارى نکرد. بعد از این حادثه پسر
19ساله ام وقتى فهمید مادرش کشته شــده است، عصبانى شد و رفت و 

پیکان من را درب و داغان کرد.»
متهم پس از این اظهارات با دستور محسن مدیرروستا، بازپرس امور جنایى 
تهران در اختیار مأموران اداره آگاهى قــرار گرفت و تحقیقات درباره این 

پرونده ادامه دارد.

 افشاى راز 
نخستین همسرکشى سال 97

پلیس آگاهى با دستگیرى سارقان به عنف خانه ها در شهر مشهد پرده از پنج فقره سرقت برداشت.
رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى گفت: در پى یک فقره سرقت به عنف شبانه در پانزدهم فروردین ماه از یک منزل مسکونى واقع در بلوار شهید صیاد 
شیرازى شهر مشهد بالفاصله موضوع در دستور کار تیمى از پلیس آگاهى قرارگرفت. سرهنگ حمید رزمخواه افزود: در بررسى اظهارات فرد مالباخته 
مشخص شد دو مرد جوان با نفوذ به داخل منزل پس از ضرب و شتم و بستن دست و پایش یک دستگاه گوشى تلفن همراه، مدارك شناسایى، پرینتر، 
لپ تاپ و 20 میلیون ریال وجه نقد سرقت کرده و از محل متوارى شده اند. وى تصریح کرد: کارآگاهان پایگاه جنوب با راهنمایى مالباخته تصاویرى 
از متهمان به صورت فرضى ترسیم کردند و با استفاده از شیوه هاى نوین پلیسى یکى از آنان به نام «امید» که فردى سابقه دار است را شناسایى و پس 
از هماهنگى قضائى او را در مخفیگاهش در محدوده خیابان ملک الشعراء در اقدامى غافلگیرانه دستگیر کردند. سرهنگ رزمخواه ادامه داد: متهم در 
بازجویى هاى به عمل آمده در مواجهه با ادله و مستندات کشف شده به پنج فقره سرقت به عنف منازل در محدوده بلوار شهید صیاد شیرازى با همدستى 
فردى براى تأمین هزینه مواد مخدر اعتراف کرد که تیم رسیدگى کننده پرونده با اطالعات به دست آمده همدستش را نیز دستگیر کردند. رئیس پلیس 
آگاهى خراسان رضوى خاطر نشان کرد: متهمان با تشکیل پرونده به دادسرا اعزام شدند که برابر دستور مقام قضائى براى تکمیل تحقیقات در بازداشت 

پلیس آگاهى قرار گرفتند.

 حمله شبانه سارقان به خانه هاى مردم  

چاه یک ساختمان، خودروى ســوارى هیوندا سانتافه را 
در خود فرو برد.

ســاعت 17و19دقیقه روز جمعه با اعالم حادثه ریزش 
چاه ساختمان مسکونى به سامانه 125، ستاد فرماندهى 
آتش نشانى تهران بالفاصله آتش نشانان ایستگاه 34 را به 

همراه گروه نجات پنج به محله طرشت، اعزام کرد.
یوسف شقاقى، فرمانده آتش نشانان اعزامى درباره جزئیات 
این حادثه اظهار کرد: با ریزش ناگهانى چاه یک ساختمان 
چهار طبقه به مساحت دو و نیم مترمربع و به عمق یک متر، 
یک دستگاه خودروى سوارى هیوندا سانتافه از قسمت جلو 
درون آن فرو رفته بود. وى افزود: آتش نشانان با استفاده 
از دستگاه ِکشــنده، خودرو را مهار و با تجهیزات بادى و 
هیدرولیکى آن را از درون چاه ریزش کرده، خارج کردند و 

بدون بروز هیچ خسارتى به مالک تحویل دادند.
بنابــر اعالم پایگاه خبــرى 125؛ آتش نشــانان پس از 
ایمن سازى و ارائه تذکرات ایمنى به مدیریت ساختمان 

به مأموریت خود پایان دادند.

طبقه پنجاهم بــرج «دونالد ترامــپ» رئیس جمهورى 
آمریکا در نیویورك روز شنبه (به وقت محلى) دچار آتش 
سوزى شد که در جریان این حادثه یک نفر کشته و چهار 

تن زخمى شدند.
خاموش کردن آتش قریب به دو ساعت به طول انجامید. 
علت وقوع آتش سوزى هنوز مشخص نیست و تحقیقات 
در این رابطه در جریان است. برج مذکور در خیابان پنجم 
نیویورك واقع شده اســت و با قدمتى بیش از 30 سال، به 
عنوان مرکز فعالیت هاى تجارى ترامپ شناخته مى شود. 
گفته مى شود برخى از اعضاى خانواده وى هم در این برج 

58 طبقه سکونت دارند.

پلیس هند مردى را به اتهام نگهدارى از جسد مادرش در یک 
فریزر بزرگ به منظور دریافت و جمع آورى حقوق بازنشستگى 
او بازداشت کرده است. گزارش ها حاکى است که این زن سه 

سال قبل در سن 81 سالگى فوت کرده است.
 بنابر اعالم پلیس هند این مرد 46 ســاله جنازه مادر خود را 
براى مدت سه ســال داخل فریزر نگهدارى کرده و حقوق 
بازنشستگى او را براى خود جمع آورى مى کرده است. پلیس 
کلکته پس از پیدا کردن جسد مادر این مرد داخل فریزر، متهم 
را دستگیر کردند و بنابر اعالم پلیس این مرد جسد مادر خود 

را از سه سال قبل داخل یک فریزر بزرگ پنهان کرده بود. 

بنابر اعالم پلیس هند، متهم ادعا کرده جسد مادرش را به این 
دلیل نگهدارى مى کرده چون معتقد بوده است که او به زندگى 
باز مى گردد. این مرد همچنین اعضاى داخلى بدن مادرش را 
خارج و داخل مواد شیمیایى نگهدارى مى کرد. همسایه ها به 
علت دستگاه تهویه بسیار قوى که این مرد داخل خانه خود 
نصب کرده و تمام روز روشــن بود به وى مشکوك شدند و 

موضوع را با پلیس در میان گذاشتند.
به گزارش روزنامه «ایندیپندنت»، پلیس همچنین پدر 90 
ســاله متهم را مورد بازجویى قرار داد اما به دلیل وضعیت 

نامناسب جسمى او را دستگیر نکرد.

مرد میانسال که مهمان خانه اى بود در حالى که از دور 
شاهد درگیرى چند جوان بود با شلیک دو گلوله به قتل 

رسید.
ساعت 2 بامداد شــنبه 18 فروردین ماه امسال درگیرى 
خونینى در پشت بازار فیه آبادان رخ داد و صداى شلیک 

چند گلوله به این درگیرى پایان داد.
زمانى که مأموران پلیس آبادان پاى در محل گذاشــتند 
مشاهده کردند که مرد میانسالى از ناحیه گردن و صورت 
هدف گلوله قرار گرفته است و با مرگ دست و پنجه نرم 

مى کند.
خیلى زود این مــرد که در گذشــته از کارمندان نیروى 
انتظامى آبادان بود به بیمارستان طالقانى آبادان منتقل 
شد و تالش پزشکان براى وى به نتیجه نرسید و این مرد 

روى تخت بیمارستان به کام مرگ فرو رفت.
بدین ترتیب تیمى از مأموران دایره جنایى پلیس آگاهى 
آبادان به دستور بازپرس پرونده براى تحقیقات پلیسى 
وارد عمل شدند و در گام نخست تجسس ها مشخص شد 
که قربانى این تیراندازى در آن منطقه مهمان بوده و در 

این درگیرى نیز حضور نداشته است.
کارآگاهان با اقدامات فنى چهار نفر  از افرادى که در این 
درگیرى حضور داشــتند را در عملیات پلیسى دستگیر 
کردند و جسد مرد میانسال نیز براى بررسى هاى بیشتر 

به پزشکى قانونى منتقل شده است.
بنا به این گزارش، تحقیقات پلیسى براى دستگیرى دیگر 
متهمان در این درگیرى و شناسایى عامل این تیراندازى 

مرگبار در اداره جنایى پلیس آگاهى تهران ادامه دارد.

معاون اجتماعى انتظامى استان کرمانشاه گفت: مردى که با ســالح گرم پسر خود را به قتل 
رسانده بود، دستگیر شد.

سرهنگ محمد رضا آمویى اظهار کرد: عصر روز شنبه پدرى 45 ساله در شهرستان اسالم آباد 
غرب به دلیل اختالفات خانوادگى پسر 19 ساله خود را به قتل رساند.

 وى گفت: پس اطالع از وقوع این حادثه مأموران انتظامى شهرستان اسالم آباد غرب به سرعت 
راهى محل شدند و اقدامات اطالعاتى به منظور دستگیرى قاتل را آغاز کردند. معاون اجتماعى 
انتظامى استان کرمانشاه علت این قتل را اختالف خانوادگى اعالم کرد و افزود: پلیس پس از 

دستگیرى قاتل به منظور بررسى بیشتر موضوع، قاتل را به پلیس آگاهى منتقل کرد.

چاه، هیوندا سانتافه را 
بلعید 

برج ترامپ آتش گرفت

منجمد کردن جسد مادر، براى دریافت حقوقش

قتل مأمور قدیمى پلیس در درگیرى چند جوان

قتل پسر 19ساله 
توسط پدر  

فرمانده انتظامى شهرستان ماســال گفت: قاتل 30 ساله در کمتر از نیم ساعت در شهرستان 
ماسال استان گیالن شناسایى و دستگیر شد.

 سرهنگ وحید اصالنى گفت: ساعت 18و10دقیقه روز شنبه در پى تماس شهروندان با مرکز 
فوریت هاى پلیسى مبنى بر وقوع قتل مردى 32 ساله در یکى از روستا هاى شهرستان ماسال، 

مأموران پلیس آگاهى بالفاصله  در محل حاضر شدند. 
وى با بیان اینکه با بررســى کارآگاهان آگاهى این شهرستان ســرنخ هایى از قاتل به دست 
آمد و وى شناســایى شــد، افزود: قاتل 30 ســاله در کمتر از نیم ساعت دســتگیر شد و به 
ارتکاب قتل اعتراف کرد. فرمانده انتظامى شهرســتان ماســال علت این قتل را اختالفات 
خانوادگى اعالم کرد و خاطر نشــان کرد: مقتول 32 ســاله به پزشــکى قانونى منتقل شد. 
به گفته وى متهم با تشــکیل پرونده براى ســیر مراحــل قانونى به مقــام قضائى معرفى

 شد.

دستگیرى قاتل
  نیم ساعت پس از قتل

پدرى، 2دهه 
پسرش را 
در قفس 
حبس کرد

پلیس ژاپن یک پیرمرد 73 ساله را به جرم اینکه بیش از دو دهه از فرزندش در 
قفس نگهدارى مى کرد، بازداشت کرد.

در شهر «ساندا» در ژاپن یک مرد 73 ساله ژاپنى که پسرش را براى مدت بیش 
از 20 ســال در یک قفس چوبى محبوس کرده بود، بازداشت شد. به گفته این 
مرد، پسر 42 ساله وى بیمارى روانى داشته و در منزل مسکونى آنها در شهر ساندا 
درون یک قفس زندگى مى کرده است. گفته مى شود که این پیرمرد، پسرش را 

در یک قفس چوبى به ارتفاع یک متر و عرض 1/8متر حبس کرده بود.
به گزارش «اسپوتنیک»، این قفس در کلبه کنارى ساختمان اصلى این منزل 
مسکونى ساخته شده بود. پیرمرد ژاپنى، دلیل حبس کردن پسرش را بدتر شدن 
مشکالت روانى و پرخاشگرى هاى او عنوان کرده است. در حال حاضر پسر این 

مرد در یک مرکز رفاه اجتماعى تحت مراقبت و نگهدارى است.

متهمى که براى ترســاندن صاحبــکارش کارگاهى را آتــش زده و مرتکب قتل
 پسر خاله اش شده بود،  جزئیات جنایت ناخواسته را بازگو کرد.

28 اسفند ماه سال گذشــته بود که مأموران کالنترى 109 بهارستان در تماس با 
بازپرس کشیک قتل پایتخت خبر از فوت مردى جوان به روى تخت بیمارستانى به 

علت سوختگى بیش از 80 درصد دادند.
براساس اظهارات مأموران کالنترى مرد فوت شــده به نام «جواد» که به همراه 
پسرخاله جوانش به بیمارستان منتقل شده بود در یک آتش سوزى جان خود را از 

دست مى دهد.
در ادامه رسیدگى به این پرونده از پسرخاله جواد که او هم بدنش سوخته بود سئوال 
شد. او مدعى شــد من و جواد از مدتى پیش در یک کارگاه کفاشى در بازار مشغول 
به کار بودیم. چند روز به آخر سال بود که از صاحبکارم خواستم پول من را بدهد اما 
او بهانه آورد و گفت باید تا آخر ســال بمانى چراکه سرمان شلوغ است و این موقع 
ســال نمى توانى ترك کار کنى. در ادامه من که دیدم صاحبکارم نمى خواهد حق 
و حقوق مرا بدهد او را تهدید به خودســوزى کردم و به سمت گالن بنزین رفتم که 
در همان حوالى بود و جزو ادوات کار کفاشى به حساب مى آید. کمى از آن را خالى 
کردم که پســرخاله ام آمد جلویم را بگیرد و به دلیل نزدیکى به یک چراغ خوراك 
پزى هردومان آتش گرفتیم که متأسفانه شدت سوختگى پسرخاله ام زیاد بود و او 

بیشتر از من در آتش سوخت.
در انتهاى رســیدگى به این پرونده به دستور بازپرس محســن مدیرروستا، متهم 
بازداشت شد و با توجه به اینکه حال خوشى نداشت متهم پس از مرخص شدن از 

بیمارستان مستقیماً به زندان تحویل داده شد.
تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد و پرونده اى با موضوع قتل در شــعبه 
ششم بازپرسى دادسراى امور جنایى تهران به دستور بازپرس محسن مدیرروستا 

تشکیل شده است.

پسر خاله، قربانى
 طلب کارگر کفاشـــى

سخنگوى اورژانس کشور از واژگونى یک دســتگاه کامیون حامل اتباع افغانستان در استان 
فارس خبر داد. مجتبى خالدى درباره جزئیات این حادثه، گفت: ساعت 7و22دقیقه صبح روز 
یک شنبه حادثه واژگونى کامیون حامل اتباع افغانستان در محور استهبان- جاده ایچ به مرکز 

اورژانس استان فارس اعالم شد. 
وى با بیان اینکه به محض اطالع نیروهاى امدادى به محل حادثه اعزام شدند، افزود: متأسفانه 
در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و 29 نفر توســط عوامل امدادى به بیمارستان 

منتقل شدند.

واژگونى مرگبارکامیون حامل
 اتباع افغانستان
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آبروى خــود را آماج تیــر گفتار دیگران قــرار نده و 
هرچه شنیدى بازگو مکن که نشــانه دروغگویى است 
و هر خبرى را دروغ مپندار، که نشــانه نادانى اســت. 
خشــم را فــرو نشــان و بــه هنــگام قــدرت، ببخــش 

موال على (ع)و به هنگام خشم، فروتن باش.

لطفى میان جایى- شهردار دهاقان

شهردارى دهاقان در نظر دارد براساس اعتبارات اســتانى سال 96 انجام آسفالت معابر 
سطح شهر را با اعتبار 5/500 میلیون ریال از محل اسناد خزانه اسالمى از طریق مناقصه به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت شرکت در آگهى مذکور 
و کسب اطالعات بیشتر و دریافت برگ مناقصه به واحد امور مالى شهردارى مراجعه و یا از 
طریق سایت شهردارى، پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 
97/02/02 به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار است. ضمناً هز ینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
شماره تلفن هاى تماس: 4- 53338201- 031

آگهى مناقصه (مرحله اول)نوبت اول نوبت اول 

علیرضا نقوى- شهردار انارك

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

حقوقى واجد شرایط با مشخصات زیر واگذار نماید.
شرایط مناقصه: 

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

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

4- تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1397/01/19 لغایت 1397/01/29
5- تاریخ تحویل پاکت ها: تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه 1397/01/29 

6- تاریخ بازگشایى پاکت ها: ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 1397/01/30
7- محل دریافت اسناد مناقصه: دبیرخانه شهردارى انارك

8- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
9- براساس ماده 8 آیین نامه مالى شهردارى ها در صورتى که برندگان اول، دوم و سوم مناقصه پس از ابالغ قانونى حداکثر تا 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد 

نشوند سپرده هاى آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
10- هزینه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

11- با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات کشور کلیه شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست در پایگاه مذکور به 
آدرس اینترنتى: http.//ietsp.mporg.ir ثبت نام و کد کاربرى دریافت و همراه پاکت هاى پیشنهادى خود تحویل نمائید.

12- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
شماره تماس: 46202298- 031

آگهى مناقصه عمومىنوبت اول نوبت اول 

امور ق راردادهاى دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر

دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر در نظر دارد، موارد ذیل را به شرح اسناد مربوطه از طریق مناقصه 
عمومى به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید: 

1- نگهدارى فضاى سبز
2- امور خدماتى و تنظیفات

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهى به مدت 10 روز کارى
محل اجرا: مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر

محل دریافت اسناد: خمینى شهر، منظریه، انتهاى بلوار دانشجو، دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر، 
ساختمان کتابخانه مرکزى، امور قراردادها، تلفن تماس: 33660011- 031 داخلى 2237 و 2246 

لذا از کلیه اشخاص واجد شرایط دعوت مى شــود جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مذکور مراجعه 
نمایند. 

(ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد)
دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا تمامى پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه

غالمحسین رضایى- شهردار ورزنه

شهردارى ورزنه به استناد صورتجلسه شــماره 9 مورخ 96/08/20 شوراى اسالمى 
شهر ورزنه در نظر دارد محل هاى ذیل را به صورت اجاره و از طریق مزایده عمومى به 
بخش خصوصى واگذار نماید. لذا متقاضیان واجدالشرایط مى توانند جهت بازدید از 
محل هاى مذکور و همچنین کسب اطالعات بیشتر در ساعات ادارى به واحد خدمات 
شهرى شهردارى مراجعه و ضمن دریافت اوراق مزایده پیشنهادات خود را حداکثر تا 
روز شنبه مورخ 1397/02/08 به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل و رسید دریافت 

نمایند. ضمناً سایر شرایط در اوراق مزایده درج شده است.
تلفن: 03146482221 

VARZANEH.ir :سایت شهردارى
1- اجاره تعاونى شماره سه ترمینال شیخ بهایى واقع در خیابان شیخ بهایى ورزنه به 
مساحت 28 مترمربع با کاربرى حمل و نقل مسافر برون شهرى به قیمت اجاره ماهیانه 

2/500/000 ریال
2- اجاره مغازه ضلع غربى ترمینال شیخ بهایى واقع در خیابان شیخ بهایى ورزنه به 

مساحت 34 مترمربع با کاربرى تجارى به قیمت اجاره ماهیانه 2/200/000 ریال
3- اجاره مغازه ضلع شرقى ترمینال شیخ بهایى واقع در خیابان شیخ بهایى ورزنه به 

مساحت 34 مترمربع با کاربرى تجارى به قیمت اجاره ماهیانه 2/200/000 ریال
4- اجاره مغازه میانى ترمینال شــیخ بهایى واقع در خیابان شیخ بهایى ورزنه به 

مساحت 17 مترمربع با کاربرى تجارى به قیمت اجاره ماهیانه 1/600/000 ریال
5- قطعه زمین در بوســتان خانواده واقع در جنب خیابان ســاحل به مساحت 15 

مترمربع با کاربرى دکه اغذیه فروشى به قیمت اجاره ماهیانه 1/000/000 ریال
6- قطعه زمین در بوستان شهداى گمنام واقع در خیابان شیخ بهایى به مساحت 15 

مترمربع با کاربرى دکه اغذیه فروشى به قیمت اجاره ماهیانه 1/000/000 ریال  

آگهى مزایده مرحله دوم- نوبت دوم چاپ  اول چاپ  اول 

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها
 و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى اینکه بهتر دیده شوید باید ابتدا 
خدمات و تولیداتتان را به مردم معرفى کنید؟

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما.
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انجام 1343 پرواز 
در فرودگاه اصفهان 

روابط عمومى فـرودگاه بین المللى شـهید بهشـتى 
اصفهان اعـالم کـرد: از اول تا 15 فروردین امسـال 
155 هزار و 524 مسـافر از طریق پروازهاى داخلى و
بین المللى این فرودگاه جا به جا شدند. بر این اساس، 
118 هزار و 257 مسـافر با 1055پرواز در مسیرهاى 
داخلـى و 37 هـزار و 267 مسـافر بـا 288 پـرواز در 
مسـیرهاى بین المللـى از فـرودگاه اصفهـان انتقال 
یافتند.  فرودگاه بین المللى شـهید بهشـتى اصفهان 
داراى دو باند به طول 4397 متر و عرض 45 متر با ده 
جایگاه پذیرش انواع هواپیماى مسافربرى و ترمینال 

پروازهاى داخلى و خارجى است.

25 درصد مشکالت روستاهاى 
اردستان برطرف شد

نماینده مردم اردسـتان در مجلس شـوراى اسالمى 
از برطـرف شـدن نزدیک بـه 25 درصد از مسـائل و 
مشکالت روسـتاییان این شهرسـتان در زمینه امور 

زیربنایى از سال 1396 تاکنون خبر داد.
حجت االسالم و المسلمین سید صادق طباطبائى نژاد 
به خبرنگاران گفت:  مشکل نخست روستاهاى داراى 
اقلیم کوهستانى اردسـتان آب آشامیدنى است که در 
این راستا براى اجرایى شدن طرح ساخت مجتمع هاى 

آبرسانى برزاوند و همبرات تالش مى شود.
وى گفت: مشکل روستاهاى بخش کویرى نیز بیشتر 
در زمینه آب کشاورزى اسـت و با اقدام هاى صورت 
گرفته از سـوى جهاد کشـاورزى در زمینه استفاده از 

روش هاى نوین آبیارى این کمبود رفع خواهد شد.

دستور وزیر ورزش براى 
ایجاد خانه ورزش

مسـعود سـلطانى فر، وزیر ورزش و جوانـان به مدیر 
کل ورزش و جوانـان اسـتان اصفهـان دسـتور داد 
در سـریع ترین زمـان ممکن، نسـبت به ایجـاد خانه 
ورزش در روسـتاى نوش آباد از توابـع آران و بیدگل 
با تجهیزات مناسب ورزشـى و به ویژه امکانات رشته 
پینگ پنگ براى نوجوانان و جوانان این روستا اقدام 

کنند.
وزارت ورزش و جوانان با تفاهمى که با وزارت کشور 
دارد سال گذشـته ، 2300 خانه روستایى ساخته و در 
سال جدید سـه هزار خانه ورزش دیگر در روستاهاى 
کشور ایجاد مى کند و براى بهره بردارى عالقه مندان 

ورزش آماده خواهد شد.

برگزارى 
جشنواره عکس اینستاگرامى 

رئیس هیئت مدیـره کانون عکس انجمن سـینماى 
جوان اصفهان گفت: مهلت ارسال آثار جشنواره عکس 
اینستاگرامى «حیات تا ممات» با موضوع عکاسى از 
کوه صفـه و تخت فوالد تا 25 فروردین اسـت. وحید 
مؤمن زاده رئیس هیئت مدیـره کانون عکس انجمن 
سینماى جوان اصفهان در خصوص ارسال آثار تأکید 
کرد: شرکت کنندگان در جشنواره مى توانند آثارشان 
را به همراه فایل پى دى اف حاوى اطالعات شخصى 
خود که شـامل (نام و نام خانوادگى، نام پدر، شـماره 
ملى، تلفن ثابت، تلفن همراه، آدرس محل سکونت) 
 SepahanTourism۹۶@ اسـت به آى دى تلگرام

ارسال کنند.

برداشت 100 ُتن پنبه در نایین
مدیر جهـاد کشـاورزى ناییـن از آغـاز کاشـت پنبه 
بـه روش سـنتى در سـطح 50 هکتـار از زمین هاى 
کشاورزى این شهرستان خبر داد.  احمدرضا باقریان  
افزود: پیش بینى مى شـود با این شـیوه که سازگار با 
شرایط آب و هوایى نایین است در سال زراعى جارى 
100 ُتن پنبه ( متوسط 2 ُتن در هکتار ) برداشت شود. 
وى توضیح داد: در شـیوه سـنتى، بذر پنبه به صورت 
مرطوب دلینته (بـدون کرك) با خاکسـتر و همراه با 
بذر گوجـه، گلرنگ، ذرت علوفـه اى و برخى دیگر از 

محصوالت به روش میخى کاشته مى شود.  

خبر

مدیر گروه بهداشــت محیط اســتان اصفهــان گفت: 
کارشناسان بهداشت محیط در بازرسى از 38 هزار و 298 
مرکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایى، بیش از 38  تن 
مواد غذایى فاسد و تاریخ گذشته را در طرح بسیج سالمت 

نوروزى جمع آورى و معدوم کردند.
حسین صفارى در گفتگو با تســنیم با اشاره به اهمیت 
ســالمت غذایى براى مردم اظهار کرد: طرح بســیج 
سالمت نوروزى از یکم اسفند تا پانزدهم فروردین سال 

جارى اجرا شد.
وى افزود: در این بازرسى از 38 هزار و 298 مرکز حساس 
از جمله رستوران ها، طباخى ها، فست فودى ها، اماکن بین 

راهى و سامانه هاى آبرسانى بازدید به عمل آمد.
مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: مجموع تعداد کل بازرسى ها از مراکز تهیه و توزیع 

و اماکن و سامانه هاى آبرسانى 38هزار و 298 مورد بود.
صفارى ادامه داد: 253 مورد تعطیلــى اماکن متخلف، 
یکهزار و 324 مورد سنجش مواد غذایى با دستگاه هاى 
پرتابل و تجهیزات و 28 هزار و 349 مورد کلرسنجى آب 

نیز انجام شد. 
وى با اشاره به مجموع فعالیت هایى که در این ایام انجام 
شد، اظهار کرد: در نهایت بیش از 38 تن مواد غذایى فاسد 

و تاریخ گذشته معدوم شد.

امام جمعه گلپایگان گفت: زمین هاى کشاورزى همچون 
گوشت قربانى در حال تکه تکه شدن است. 

به گزارش ایســنا،  آیت ا... سید على طهماسبى با تأکید 
بر اینکه در شهرســتان به هیچ وجه فساد نباید تحمل 
شود، خطاب به  اداره جهاد کشاورزى شهرستان گفت: 
زمین هاى کشاورزى ما همچون گوشت قربانى دارد تکه 
تکه مى شــود، چرا جلوى آن را نمى گیرید؟ اداره جهاد 
کشاورزى چرا جدیت ندارد، چرا عده اي باغات شهرستان 
را تکه تکه مى کنند و ویالســازى انجــام می دهند و 

کشاورزى گلپایگان را با این همه قدمت نابود می کنند.
امام جمعه گلپایگان اظهار کرد: باید حتمًا با فساد مبارزه 

شود، چراکه اگر با فساد مبارزه نشود شهرستان و کشور 
پیشــرفت نمى کند، قانون براى همه یکســان است و

 هیچکس حق تخطى از قانون را ندارد.
کاالهــاى  مصــرف  خصــوص  در  طهماســبى 
داخلــى خاطر نشــان کرد: چــرا تولید کننــده ایرانى 
براى فــروش محصوالت خــود باید از برنــد خارجى 
اســتفاده کند؟ مسئوالن اگر ماشــین خارجى دارند آن 
را تبدیل بــه خودرو ایرانــى کنند. چرا مدیــراِن ایران 
خودرو و ســایپا باید از ماشین خارجى اســتفاده کنند؟ 
با این شرایط هیچگاه کیفیت تولیداتشــان را افزایش 

نخواهند داد.

زمین هاى کشاورزى 
مثل گوشت قربانى شده است 

38 ُتن موادغذایى فاسد 
در ایام نوروز معدوم شد

معاون هماهنگــى امور اقتصادى و توســعه منابع 
استاندارى با بیان اینکه متولى حریم و بستر رودخانه 
زاینده رود، ســازمان آب منطقه اى اســت، گفت: 
ســازمان آب منطقه اى باید طى ســه روز گزارش 
عملکرد دو قرارداد قبلى در خصوص ســاماندهى 

رودخانه زاینده رود را ارائه کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومى و امور بین الملل 
استاندارى اصفهان، محمدعلى شجاعى در جلسه 
بررسى وضعیت آب اســتان و مشکالت کشاورزان 
در خصوص طرح ســاماندهى رودخانه زاینده رود 
اظهار کرد: باید گزارش کاملى از سوى سازمان آب 
منطقه اى و صنف کشاورزان براى جلسه آینده ارائه 

شود و کلیه اقدامات صورت گرفته از ابتداى اجراى 
قرارداد ساماندهى رودخانه از ســال 94 باید مورد 

بررسى و آنالیز قرار گیرد.
وى با تأکید بر اینکه نمایندگان صنف کشــاورزان 
براى حضور در جلســات باید مشــخص شــوند، 
افزود: باید افراد ثابتى در جلســات مربوطه حضور 
به هم رســانند تا خروجى مطلوبى را داشته باشیم؛
اعضاى کمیته ســاماندهى رودخانه زاینده رود باید 
از بین شهرســتان هاى ذینفع حوضــه زاینده رود
انتخاب شــوند که نســبت بــه مســائل رودخانه 
و ســهم کشــاورزان اطــالع کافــى را داشــته

 باشند.

وى خاطرنشان کرد: ســازمان آب منطقه اى، نظام 
صنفى کشاورزان و جهاد کشاورزى باید ظرف مدت 
یک هفته تکلیف قرارداد سوم در خصوص نظارت 
بر بهره بردارى از رودخانه زاینده رود را مشــخص 
کرده و از اعضاى صنف کشاورزان در این خصوص 

استفاده کنند.
شــجاعى با اشــاره به اینکه متولى حریم و بستر 
رودخانــه زاینــده رود، ســازمان آب منطقــه اى 
است، یادآور شــد: این ســازمان باید با همکارى 
جهاد کشــاورزى ظرف مدت یک هفته فازبندى 
و اولویت بندى الزم را داشته باشد تا به عنوان برنامه 

سال جارى مورد اجرا قرار گیرد. 

نتایج یک مطالعه که در قالــب مقاله اى علمى 
پژوهشــى در فصل نامه برنامه ریــزى فضایى 
(جغرافیا) وابسته به دانشگاه اصفهان منتشر شده 
است نشان مى دهد که طى سال هاى 1375 تا 
1385، سهم مهاجران از کل جمعیت 17/2نفر در 
برابر هر صد نفر بوده که در دوره 1385 تا 1390 
به 7/4 نفــر مهاجر در برابر هر صد نفر رســیده

 است. 
در ســال 1390، بیشــترین نســبت مهاجر به 
جمعیت، مربوط به استان هاى خراسان جنوبى، 
البرز و بوشــهر بوده اســت که جابه جایى زیاد 
جمعیــت در این اســتان ها را نشــان مى دهد. 
اما کمترین نســبت، به اســتان هاى لرستان و 
سیســتان و بلوچســتان اختصــاص داشــته 
اســت که خود جزو اســتان هاى مهاجرفرست 
هســتند یــا بــه عبارتــى مهاجرت هــاى 
زیــادى ازآنجــا بــه مناطــق دیگــر صورت

مى پذیرد.
 همچنین 44 درصد از کل مهاجران کشــور، به 
ترتیب مربوط به اســتان هاى تهران، خراسان 

رضوى، اصفهان، فارس و البرز بوده اند. 
حدود50 درصد از مهاجران داخل استانى نیز به 
ترتیب براى استان هاى تهران، خراسان رضوى، 
فارس، اصفهان، خوزستان و مازندران بوده اند و 
50 درصد از مهاجران اســتان هاى دیگر کشور 
نیز به ترتیب وارد اســتان هاى البرز، اصفهان، 

خراسان رضوى، گیالن و مازندران شده اند.
دالیــل مهاجــرت بــه ایــن اســتان ها، 
مــواردى چــون تمرکــز سیاســى و ادارى، 
اشــتغال، امکانــات آموزشــى و رفاهــى، 
بهداشــتى و به ویــژه اقتصادى ماننــد امکان 
کســب وکار بیشــتر، اماکن مذهبى و باالخره 

آب وهوا بوده اند.
حــدود 50 درصــد مهاجــران خارج شــده از 
استان هاى کشــور نیز به ترتیب به استان هاى 
تهران، خوزستان، خراسان رضوى، فارس، البرز، 
اصفهان و کرمانشاه مربوط هستند. از میان این 
استان ها، استان هاى البرز و اصفهان مهاجرپذیر 

و دیگر استان ها مهاجرفرست هستند.
بیشــترین درصد مهاجران خارج شده به استان 
تهران و کمترین درصد به اســتان هاى ایالم، 
خراســان جنوبى، کهگیلویه و بویراحمد مربوط 

بوده اند.  

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره به بحران 
آب پیش رو در تابستان سال جارى گفت: همه سخن 
از مدیریت صحیح و یکپارچــه آب به میان مى آورند، 
اما این مدیریــت صحیح را باالخره چه کســى باید 

انجام بدهد؟
فتح ا... معین صبح دیروز (یک شــنبه) در نخســتین 
جلسه علنى شوراى اسالمى شــهر اصفهان در سال 
1397 اظهار کــرد: بارش هاى حوضــه آبریز زاینده 
رود نســبت به میانگین بلندمدت و سال هاى گذشته 
تا 50 درصد کاهش داشته است و این موضوع نشان 
مى دهــد بایــد خودمــان را بــراى بحــران آماده

کنیم.
وى ادامه داد: کســانى که در روزهاى اخیر از ســد 
زاینده رود بازدید داشته اند از وضعیت اسفناك میزان 
آب پشت ســد حکایت مى کنند، این موضوع نشان 

مى دهد حتى آب آشــامیدنى شــهر اصفهان نیز در 
خطر قرار دارد. با این حــال در همین زمان همچنان 
برداشــت هاى غیر قانونى و سرقت آب در باالدست، 

بدون مجوز ادامه داد.
رئیس شــوراى اســالمى شــهر اصفهان گفت: با 
ادامه این وضعیــت حیات پایتخــت فرهنگ و هنر 
ایران زمین به خطر خواهد افتاد. تاکنون شاهد پیگیرى 
دقیق مصوبات شوراى عالى آب در رابطه با زاینده رود 
نبودیم، اما امروز با توجه به وضعیت بحرانى امیدواریم 
این مصوبات جدى گرفته شود و جلوى برداشت هایى 
که نه اقتصــادى، نه علمى و نه شــرعى اســت را

بگیرند.
معین ادامه داد: دلیلى ندارد کــه حتى اگر 50 درصد 
بارندگى ها کاهش داشته باشــد در اصفهان با چنین 
بحرانى رو به رو شویم. همه این صحبت را مى کنند 

که باید مدیریت صحیح کرد و نمى دانیم این مدیریت 
صحیح را چه کســى بایــد انجام دهــد. امیدواریم 
شــاهد تغییــر و تحــول جــدى در ایــن موضوع
باشــیم و نماینــدگان مــردم اصفهــان ومدیران
این استان معضل آب را تا رســیدن به نتیجه دنبال 

مى کنند .
وى خاطــر نشــان کــرد: آقــاى رئیــس جمهور 
و معاون اول نیز در ســفرهاى خود بــه اصفهان بر 
این موضــوع تأکید دارند که زاینــده رود باید دائمى 
باشــد و حتى مقام معظم رهبرى نیز در صحبت هاى 
خــود بــر زاینــده رود دائمــى تأکیــد کــرده اند.

اصفهان کــه کمترین تنش را در ســال هاى پس از 
انقالب داشته و بیشــترین همراهى را با نظام کرده 
اســت، نبایــد اینگونــه در حق مردمــش اجحاف

 شود.

ســومین نمایشــگاه تخصصى حمل  و نقــل پاك از 
چهارم تا ششــم اردیبهشت ماه ســال جارى در محل 
برگزارى نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان 
واقع در پل شهرستان برگزار مى شود. در این نمایشگاه 
که بــا دغدغه هاى زیســت محیطى برگزار مى شــود، 
موتورســیکلت هاى برقى به همراه تجهیزات و قطعات 
آنها، دوچرخه هاى برقى حرفــه اى و معمولى، دوچرخه 
ثابت، اسکوتر و اســکیت براى عموم مردم نمایش داده 

مى شود.
یکى از اصلى ترین برنامه هاى جانبى این نمایشــگاه، 
حرکت کاروان وســایل نقلیــه پاك شــامل خودرو، 
موتورســیکلت و دوچرخه  در سطح شهر اصفهان است 
که یــک روز پس از پایــان نمایشــگاه و در روز هفتم 

اردیبهشت ماه اجرا خواهد شد.

این کاروان به منظور معرفى هرچه بیشتر وسایل نقلیه پاك 
به شهروندان از پل شهرستان تا چهارباغ عباسى به حرکت 
درخواهد آمد و توجه بــه رویکردهاى مختلف فرهنگ 
ترافیک و معرفى رویکردهاى آینده ترافیکى شهر اصفهان 

را در معرض نمایش عمومى براى مردم قرار خواهد داد.

مدیرعامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور اعالم 
کرد: براى تأمین آب شــرب در اصفهان و حوضه آبریز 

زاینده رود باید به دنبال منابع آب جایگزین باشیم.
حمیدرضا جانباز در ششمین جلسه کمیته بحران آب در 
اصفهان، در پیام تلفنى به مواردى که منجر به مهار تنش 
کم آبى در اصفهان مى شود اشاره کرد و گفت: بررسى ها 
حاکى از آن اســت که کاهش بارندگى در حوضه آبریز 
زاینده رود در 70 سال گذشته بى سابقه بوده و بنابراین 
براى تأمین آب شــرب این منطقه باید تالش مضاعف 
کرد و همه توان و تخصص را به کار برد تا از این چالش 

به سالمت عبور کرد.
جانباز مدیریت تقاضا را بســیار حائز اهمیت برشــمرد 
و عنوان کرد: باید با اقدامات فرهنگــى متنوع مردم را 
آگاه به بحران کم آبى در فالت مرکزى کشــور کرد و 
به آنها به طور شــفاف وضعیت منابع آبى را توضیح داد 

تا مسئله کم آبى در کشــور بهانه اى نشود براى کسانى 
که مى خواهند با هر بهانه اى نظم و آرامش را در کشور 

نشانه گیرند. 
جانباز به جلساتى که با حضور شش وزیر پیرامون حوضه 
آبریز زاینده رود برگزار مى شود پرداخت و عنوان کرد: با 
حضور شش وزیر مســائل حوضه آبریز زاینده رود مورد 
بررســى قرار مى گیرد که مقرر شــد با توجه به کاهش 
بى سابقه بارندگى در حوضه آبریز زاینده رود 10 درصد 
کاهش تخصیص آب شــرب به 15 درصد در ماه هاى 
آینده افزایش یابد، چرا که احتمال مى رود در پایان سال 
آبى حجم ذخیره سد زاینده رود به حداقل ممکن برسد؛ 
بنابراین باید به دنبال منابــع جایگزین براى تأمین آب 
شرب مردم بود که در این راستا شناسایى چاه ها از اهمیت 
بسزایى برخوردار اســت. همچنین عالوه بر شناسایى 
چاه هاى جدیــد، حفر چاه و تجهیز آن، باید از اســتفاده 

از آب شیرین کن ها در جاهایى که امکان استفاده از آن 
مى رود بهره مند شد.

وى افزود: آنچه بیش از هر عامل دیگرى در مهار چالش 
کم آبى در اصفهان حائز اهمیت اســت توان و تخصص 
فعاالن این صنعــت، همدلى و وفاق در به ســرانجام 

رساندن امور است.
در ادامه این جلسه مهرزاد احسانى، مدیرکل مدیریت به 
هم پیوســته منابع آب حوضه هاى آبریز فالت مرکزى، 
مدیریت منابع آب ایران به صورت غیر حضورى و تلفنى 
در جمع مدیران طرح آبرســانى اصفهان بزرگ گفت: 
در حال حاضر حوضه آبریز زاینده رود شــرایط بســیار 
سخت و پیچیده اى دارد به طورى که رصد دستگاه هاى 
هواشناسى گواه این مطلب است که از زمان احداث سد 
زاینده رود تا کنون حجم ذخیره سد تا به این حد کاهش 
نیافته است، به عنوان مثال در قبل از احداث و راه اندازى 

تونل شــماره دوم کوهرنگ حجم ذخیره سد زاینده رود 
650 میلیون مترمکعب بود، این در حالى اســت که هم 
اکنون خط قرمز ســد زاینده رود براى تأمین آب شرب 
مردم استان اصفهان و یزد و بخش محدودى از صنعت 

حدود 500 میلیون مترمکعب برآورد شده است.
وى به میزان بارندگى در سال آبى جارى در حوضه آبریز 
زاینده رود اشاره کرد و تصریح کرد: در سال آبى جارى 
در کوهرنگ حدود 400 میلیمتر و در چادگان حدود 36 
میلیمتر بوده است که این میزان کاهش بارندگى در 70 
سال گذشــته در حوضه آبریز زاینده رود بى سابقه بوده 
است، به طورى که هم اکنون خروجى چشمه لنگان یک 
متر مکعب اســت در حالى که این رقم در سال گذشته 

حدود 10 متر مکعب بوده است.
وى افزود: باید آب را در حوضه زاینده رود بهینه مصرف 
کنیم همچنین براى کشاورزى هم آب وجود ندارد، چرا 
که اگر آب براى کشــاورزى در حوضه آبریز زاینده رود 

تخصیص داده شود دیگر در اوایل مرداد ماه آب نداریم.

نیازمند خرید آب نیستیم
اما در همین باره، وزیر نیرو پدیده خشکسالى را موقتى 
دانست و با بیان اینکه با پدیده کم آبى روبه رو هستیم، 
گفت: از آنجا که طى 50 سال گذشته سالى یک میلیمتر 
بارش ها کم شــده و هر ده ســال 2 درجه هوا گرم تر 
مى شود؛ بنابراین ما با پدیده کم آبى و نه خشکسالى روبه 

رو هستیم که این موضوعى دائمى است.
رضا اردکانیــان در جلســه صبح دیروز (یک شــنبه) 
فراکسیون نمایندگان والیى اظهار کرد: نباید مدیریت 
آب تقســیم شــود در دولت کارگروهى به نام کارگروه 
سازگارى با کم آبى تشکیل شــده و کلیه دستگاه هاى 

مربوطه به مصرف و تولید آب در آن حضور دارند.
اردکانیان با بیان اینکه مسائل کلیه حوزه هاى آبریز کشور 
در این کارگروه مطرح مى شــود، گفت: این کارگروه به 
دنبال حل کلیه مسائل مربوطه است. در همین باره حل 

مشکالت اصفهان و خوزستان در دستور کار قرار دارد.
وى با تأکید بر اینکه به هیچ وجه براى تأمین آب شرب 
نیازمند خرید آب از کشور هاى دیگر نیستیم و در این باره 
موضوعى مطرح نبوده است، گفت: ما در مدیریت آب با 
هیچکس تعارف نداریم وقاطعانــه موضوع را پیگیرى 

مى کنیم.

جلسه 6 وزیر براى بررسى خشکى زاینده رود
وزیر نیرو: مشکل آب اصفهان در کارگروه دولت مطرح شده است

نمایشگاهى از موتور، دوچرخه برقى و اسکیت

مدیریت صحیح آب را چه کسى باید انجام بدهد؟

اصفهان در صدر همه
 آمارهاى مهاجرتى داخل کشور

در جلسه بررسى وضعیت آب اصفهان مطرح شد

اولتیماتوم استاندارى به آب منطقه اى

رئیس پلیــس فتاى اصفهــان گفت: فــردى که به 
اطالعات بانکى دو هــزار و 800 نفــر از کاربران در 
ثبت نام التارى یکى از کشــورها دسترسى پیدا کرده 
و مبلــغ یــک میلیــارد و 800 میلیون ریــال از آنها 
برداشت کرده بود توسط پلیس فتاى اصفهان دستگیر 

شد.
سرهنگ سید مصطفى مرتضوى اظهار داشت: در پى 
شکایت تعدادى از شــهروندان مبنى بر اینکه حساب 
بانکى آنها به صورت اینترنتى برداشــت شده، بررسى 
موضوع در دســتور کار مأموران پلیس فتاى اصفهان 
قرار گرفت. وى افزود: افراد شــاکى براى شــرکت و 
ثبت نام در التارى یکى از کشــورها وارد سایتى شده 
بودند و مبلغ ثبت نام را به صــورت اینترنتى پرداخت 
کرده بودند و  چند روز پس از ثبت نام متوجه مى شدند 
که حســاب بانکى آنها به صورت اینترنتى برداشــت 

شده است.
رئیس پلیس فتاى اصفهــان ادامه داد: مأموران پلیس 

فتاى اصفهان پس از انجام یکسرى اقدامات تخصصى 
در فضاى مجازى و شناسایى ســایت مذکور که یک 
سایت فیشینگ بود موفق شدند سازنده آن را که جوانى 
27 ساله و ساکن یکى از استان هاى کشور بود شناسایى 

و با نیابت قضائى دستگیر کنند.
وى بیان کرد:  فرد دستگیر شــده در اعترافات خود به 
ســرقت اطالعات بانکى دو هزار و 800 نفر ازکاربران 
و برداشــت مبلغ یک میلیــارد و 800 میلیون ریال از 
حســاب آنها با همدستى همســر، مادر و فرد دیگرى

 اعتراف کرد.
سرهنگ مرتضوى با اشاره به اینکه تاکنون در رابطه 
با این پرونده 15 شاکى وجود دارد، گفت: این پرونده به 
منظور روشن شدن دیگر ابعاد آن در حال بررسى است 
و افرادى که به این شــیوه از آنان کالهبردارى شده 
مى توانند با مراجعه به پلیــس فتاى اصفهان یا تماس 
با شــماره تلفن 0312184355 شکایت خود را اعالم 

و پیگیرى کنند.

لو رفتن اطالعات بانکى 2800 نفر در ثبت نام التارى
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هر روز بر شمار گالرى هاى اصفهان افزوده مى شود و در 
این میان، اما هنر به پویایى الزم نمى رسد.

 مدیر گالرى ُگمان در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه افزایش 
کّمیت گالرى هــا تأثیرى بر کیفیت آنهــا ندارد، اظهار 
کرد: افزایش گالرى هــا نمى تواند بــر فضاى هنرى 
تأثیرگذار باشد چون فضاى هنر اصفهان فضاى حرفه اى 

نیست.
ســید على میرعمادى ادامه داد: در اصفهان گالرى ها با 
کرایه دادن فضاى گالرى امــورات مى گذرانند که این 
کار درستى نیست، چرا که فضاى گالرى باید به سمتى 
حرکت کند که براى رشد هنر و هنرمندان فضاسازى کند.

در همین حــال مدیر گالــرى نگاه نو معتقد اســت در
گالرى هاى اصفهان زد و بندى وجود دارد و اجاره دادن 
دیوار در گالرى هاى اصفهان به این دلیل است که آثار به 

فروش نمى رسند.
بابک شــکرانى افزود: همــه گالرى ها بــراى فروش 
تالش مى کنند، امــا فروش در اصفهان بســیار ناچیز

 اســت و اگر خرید هم داشته باشــیم صرفًا در کارهاى 
کالســیک اســت و گالــرى هایــى که مــدرن کار 
مى کنند بایــد با تهــران در ارتباط باشــند و تمام این 
مشکالت دست در دســت هم مى دهند که فروش به 

حداقل برسد.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهــان گفت: تمامــى طراحــى مربوط به 
حصارکشى سى وسه پل انجام شده و این اقدام به زودى 

آغاز  مى  شود.
طرح نرده گذارى غرفه هاى ســى و ســه پل از سال 
گذشته مطرح بود و موافقان و مخالفان زیادى هم داشت 

اما به هر صورت به نتیجه نرسید. 
فریدون اللهیارى با اشــاره به سقوط مجدد یک کودك 
در تعطیالت نــوروز در اصفهــان اظهار کــرد: پیگیر 
 موضوع سقوط از پل هستیم، در این راستا از سوى میراث 
فرهنگى هشدارهایى براى توجه والدین نصب شده است. 

پسر بچه اى 3/5ســاله روز چهارشــنبه هفته گذشته 
از یکى از دهنه هاى ســى و سه پل ســقوط کرد. البته 
وضعیت این کودك خوب است و از بیمارستان مرخص 
شده اســت. این چندمین سقوط اســت که در این پل 

تاریخى روى داده است.
اواخــر دى مــاه 96 پســر 16 ســاله اى کــه در 
قالــب اردو بــه شــهر اصفهــان ســفر کــرده بود،

مــى خواســت از خودش ســلفى بگیــرد که بــر اثر 
بى احتیاطى از لبه سى و سه پل ســقوط کرد. مهر ماه  
سال پیش هم یک کودك از روى سى و سه پل به پایین 

پرت شده بود.

افزایش گالرى ها 
به پویایى هنر کمک نمى کند

آغاز حصارکشى 
پل 400 ساله نصف جهان

معدوم کردن نیم ُتن پنیر فاسد 
حدود نیم تن  پنیر فاسـد و تاریخ گذشـته در شهرستان 
نجف آباد معدوم شد. کارشناس مسئول گروه مهندسى 
بهداشت شبکه بهداشت ودرمان نجف آباد گفت: در پى 
گشت و بازرسـى کارشناسـان گروه مهندسى بهداشت 
محیط این شهرسـتان از واحدى صنفـى عرضه کننده  
محصوالت لبنى این مقدار پنیر فاسد وغیر قابل مصرف 
انسانى کشف و معدوم شد. محمد فاضل افزود: مالک این 

واحد عرضه کننده متخلف به مراجع قانونى معرفى شد.

نردبان 40 مترى در آستانه 
ترخیص

مدیرعامـل سـازمان آتـش نشـانى و خدمـات ایمنـى 
شهردارى اصفهان گفت: نردبان 40 مترى آتش نشانى 
اصفهان که بـا مدرن ترین نردبان هـاى اروپایى برابرى 
مى کند در گمرك ایران اسـت و به زودى ترخیص و به 
ناوگان عملیاتى سـازمان اضافه مى شـود. آتشپاد بهزاد 
بزرگزاد در گفتگو با ایمنا اظهارکـرد: «نردبان 40 مترى 
بازو مفصلى» خریدارى شده قادر است وسعت بیشترى 

از محیط پیرامون خود را تحت پوشش قرار دهد.

کنسرت بهنام بانى تمدید شد
به دلیل استقبال از کنسرت بهنام بانى، کنسرت او تمدید 
شـد. بهنام بانى، 20 و 21 فروردین ماه (امروز و فردا) هم 
در تاالر شاهین شهر اصفهان، کنسـرت برگزار مى کند. 
پیش ازاین، کنسرت بهنام بانى، 18 فروردین ماه در سالن 

همایش هاى سیتى سنتر اصفهان برگزارشده بود.

خبر

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9710100354400028 شــماره پرونــده: 9609980365301330 شــماره بایگانى 
شعبه: 961202 دادسراى عمومى و انقالب شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 
9609980365301330 و 961202 ك 118 شکایت آقاى شهریار پورنیک علیه آقاى میالد امینى به اتهام 
ایراد ضرب و جرح عمدى تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى 
مورخه 1397/03/09 ساعت 8:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به 
متهم و در اجراى مقررات مواد 344 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در 
صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید 
خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 149 همایون 
نظرى- رئیس  شعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (118 جزایى 

سابق) /1/142
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100351000044 شــماره پرونده: 9609980351001177 شماره بایگانى شعبه: 
961432 ابالغ دادخواست و ضمائم به محمدرضا مقدم خسمفى فرزند حسن- خواهان خانم ه اجر رشیدى 
فرزند عبدالرشید دادخواستى به طرفیت خوانده محمدرضا مقدم خسمفى فرزند حسن به خواسته مطالبه وجه 
و اعسار از پرداخت هزینه دادرسى و مطالبه خسارات دادرسى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980351001177 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/04/04 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 2- اتاق 

شماره 212. م الف: 152 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /1/143
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100351000109 شــماره پرونده: 9609980351001223 شماره بایگانى شعبه: 
961500 ابالغ دادخواســت و ضمائم به آ حیدرعلى جاللى فرزند محمد اســماعیل، محمد اتحادى فرزند 
غالمرضا، اصغر اتحادى فرزند محمد، حجت اتحادى فرزند محمد، ســفیه اتحادى فرزند محمد، شــکراله 
کاکائى فرزند رجبعلى، خدیجه بیگم قاطمى، اکبر فاطمى، محمــود فاطمى- خواهان صدیقه بابلیان فرزند 
نوروز دادخواستى به طرفیت خواندگان امیر کنگازیان فرزند عباســعلى، على بابلیان فرزند نوروز، حیدرعلى 
جاللى فرزند محمداسماعیل، محمد اتحادى فرزند غالمرضا، اصغر اتحادى فرزند محمد، حجت اتحادى فرزند 
محمد، سفیه اتحادى فرزند محمد، شکراله کاکائى فرزند رجبعلى، خدیجه بیگم قاطمى، اکبر فاطمى، محمود 
فاطمى به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى ملک و مطالبه خسارت دادرسى مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9609980351001223 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و 
وقت رسیدگى مورخ 1397/04/05 ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خواندگان حیدرعلى جاللى فرزند محمداسماعیل، محمد 
اتحادى فرزند غالمرضا، اصغر اتحادى فرزند محمد، حجت اتحادى فرزند محمد، سفیه اتحادى فرزند محمد، 
شکراله کاکائى فرزند رجبعلى، خدیجه بیگم قاطمى، اکبر فاطمى، محمود فاطمى و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خواندگان حیدرعلى جاللى فرزند محمد اسماعیل، 
محم د اتحادى فرزند غالمرضا، اصغر اتحادى فرزند محمد، حجت اتحادى فرزند محمد، سفیه اتحادى فرزند 
محمد، شکراله کاکائى فرزند رجبعلى، خدیجه بیگم قاطمى، اکبر فاطمى، محمود فاطمى 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 رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 2- اتاق شماره 212. م الف: 155 شعبه 10 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /1/144
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354300230 شــماره پرونده: 9609980365700641 شماره بایگانى شعبه: 
961520 شاکى خانم کبرى افالکى شکایتى به طرفیت آقاى رضا موحدى فرزند احمد به اتهام ایراد صدمه 
بدنى عمدى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 117 دادگاه 
کیفرى دو اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان 
طبقه 4 اتاق 458 ارجاع و به کالسه 961520 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1397/4/9 ساعت 11 تعیین 
شده است که به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى شود تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 158 شعبه 117 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (117 جزایى سابق) /1/145

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710100354300240 شــماره پرونده: 9609980362601273 شماره بایگانى شعبه: 
961512 شاکى خانم مریم ریحانى شکایتى به طرفیت آقاى حمیدرضا احمدى تبار فرزند على به اتهام ترك 
انفاق تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 117 دادگاه کیفرى دو 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 4 
اتاق 458 ارجاع و به کالسه 961512 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1397/4/9 ساعت 11:30 تعیین شده 
است که به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شــاکى و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى شود تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى حاضر گردد. م  الف: 159 شعبه 117 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (117 جزایى سابق) /1/146

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710100354300181 شــماره پرونده: 9609980365800476 شماره بایگانى شعبه: 
961589 شاکى خانم طوبى زمانى شکایتى به طرفیت آقاى حمید صادقى به اتهام ترك انفاق تقدیم دادگاه 
هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 117 دادگاه کیفرى دو اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان  طبقه 4 اتاق 458 ارجاع و 
به کالسه 961589 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1397/4/5 ساعت 8:30 تعیین شده است که به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس 

از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 
گردد. م الف: 161 شعبه 117 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (117 جزایى سابق) /1/147

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710100354300133 شــماره پرونده: 9209980358301452 شماره بایگانى شعبه: 
961549 شاکى آقاى عباسعلى یوسفى گورتى شکایتى به طرفیت آقاى سید على حسینى توکلى فرزند سید 
مجتبى به اتهام کالهبردارى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 
117 دادگاه کیفرى دو اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل 
استان اصفهان طبقه 4 اتاق 458 ارجاع و به کالسه 961549 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1397/4/2 
ساعت 11:30 تعیین شده اســت که به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 
349 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 163 شعبه 117 دادگاه کیفرى دو شهر 

اصفهان (117 ج زایى سابق) /1/148
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354300140 شــماره پرونده: 9609980360001283 شماره بایگانى شعبه: 
961552 شاکى آقاى سید مهدى شاه زیدى شکایتى به طرفیت آقاى سامان عقیلى مهریزى فرزند حسین به 
اتهام خیانت در امانت تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 117 
دادگاه کیفرى دو اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان طبقه 4 اتاق 458 ارجاع و به کالسه 961552 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1397/4/4 ساعت 
11 تعیین شده است که به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 349 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 165 شعبه 117 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(117 جزایى سابق)  /1/149
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354300019 شــماره پرونده: 9609980366200959 شماره بایگانى شعبه: 
961485 شاکى آقاى سید مهدى علوى شکایتى به طرفیت خانم سمیه هارونى جمالویى فرزند یحیى به اتهام 
توهین تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 117 دادگاه کیفرى 
دو اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 
4 اتاق 458 ارجاع و به کالسه 961485 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1397/3/28 ساعت 8:30 تعیین 
شده است که به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور  مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى شود تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 166 شعبه 117 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (117 جزایى سابق) /1/152

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710100354300137 شــماره پرونده: 9609980366101591 شماره بایگانى شعبه: 
961550 شکا ت آقایان جواد و رسول مزروعى شــکایتى به طرفیت آقایان مجید و مهرداد رجبیان به اتهام 
توهین و ضرب و جرح تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 117 
دادگاه کیفرى دو اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان طبقه 4 اتاق 458 ارجاع و به کالسه 961550 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1397/4/3 ساعت 
11 تعیین شده است که به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 349 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 168 شعبه 117 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(117 جزایى سابق) /1/153
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100354411621 شــماره پرونــده: 9609980359500517 شــماره بایگانى 
شعبه: 961533 دادسراى عمومى و انقالب شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 
9609980359500517 و 961533 ك 118 شکایت خانم سیما برادران فرزند حمیدرضا علیه آقاى محمد 
غفورى به اتهام تهدید با تغییر عنوان مزاحمت تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و 
وقت رسیدگى براى مورخه 1397/03/06 ساعت 8:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن 
و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 344 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- کنارگذر 
اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 
198  همایون نظرى- رئیس شعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان 

(118 جزایى سابق) /1/154
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460351400001 شــماره پرونده: 9609980351400681 شماره بایگانى شعبه: 
960781 درخصوص دعوى خواهان صندوق مهر کارافرین امید با وکالت مهرداد کشاورزیان دادخواستى به 
طرفیت حمید چابک و محمود خدارحمى و اردشى ریاحى به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاههاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى ارجاع و به کالسه 960781 
ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1397/3/23 و ساعت 10/30 تعیین شده است. به  علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس 
از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد 
على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 205. م الف: 190 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /1/155
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460351400002 شــماره پرونده: 9609980351400979 شماره بایگانى شعبه: 
961120 درخصوص دعوى خواهان حسن فاضلى دادخواستى به طرفین ارش شارقى به خواسته الزام به فک 
پالك خودرور تقدیم دادگاههاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 14 دادگاه 

عمومى حقوقى ارجاع و به کالسه 961130 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1397/3/23 و ساعت 9/30 
تعیین شده است. به  علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 
اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 205. م 

الف: 191 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /1/157
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100353200018 شــماره پرونده: 9609980362201053 شماره بایگانى شعبه: 
961698 نظر به اینکه شکایت خانم ستاره ســادات سقائى فرزند سید رســول علیه آقاى مرتضى قدیرى 
فروشــانى فرزند علیرضا دائر بر توهین و ایجاد مزاحمت براى بانوان در معابر عمومى به این شــعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9609980362201053 شــعبه 106 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (106 جزایى 
سابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/09 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 322. م الف: 192 شعبه 106 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (106 

جزایى سابق)- مجتمع شهید بهشتى  /1/158
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100354411564 شــماره پرونــده: 9509980359501251 شــماره بایگانى 
شعبه: 961509 دادسراى عمومى و انقالب شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 
9509980359501251 و 961509 ك 118 شــکایت آقاى علیرضا عمرانى فرزند حسین علیه آقایان کرم 
رضا فالح فرزند على و حسین سپه وند و معصومه مالیى به اتهام هر سه مشارکت در کالهبردارى تقاضاى 
کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 1397/03/05 ساعت 
8:30 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات 
مواد 344 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- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه 
و میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 196 همایون نظرى- رئیس شعبه 118 دادگاه 

کیفرى دو مجتمع  امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (118 جزایى سابق) /1/159
اخطار اجرایى

شماره: 425/96 ش 25 به موجب رأى شماره 9609976795500622 تاریخ 96/7/25 حوزه 25 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه شرکت برنا اندیشه به مدیریت آقاى مسعود 
خاکبازان نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و 910/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف به شماره 
هاى 522937- 93/4/20، 522938- 93/5/20، 522939- 93/6/20 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان 
محمدمهدى دیانتى نشانى: خ شیخ صدوق شمالى- پالك 20 و پرداخت نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراى 
احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن 
م یسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 125 شعبه 25 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /1/160
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426797100029 شــماره پرونده: 9609986797100422 شماره بایگانى شعبه: 
960422 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609976797101001 
محکوم علیه محمدصالح رضوى نشانى: مجهول المکان محکوم است به به پرداخت مبلغ 200000000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 2690000 ریال بابت هزینه دادرسى و نشر آگهى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک تا زمان وصول محکوم به طبق آخرین شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى در حق 
خواهان عبدالرسول جمالى فر فرزند على نشانى: اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ 
جى- مقابل مسجد امیرالمومنین- ك شهید چمران بن بست بهار پ 421 صادر و اعالم مى نماید و داراى نیم 
عشر حق الاجرا مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى 
شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پــى 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: 132 شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک ) /1/161
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426793700253 شــماره پرونده: 9609986793701118 شماره بایگانى شعبه: 
961118 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096793702016 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976793703383 محکوم علیه محمد هوشیار نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/865/000 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل 

1- نفیسه عرب زاده فرزند هادى نشانى: اصفهان- اصفهان- اصفهان انتهاى مشتاق سوم خیابان روشن دشت 
کوى شقایق مجتمع شقایق ط 4 واحد 9، 2- حسین محمدیان فرزند یداله نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق 
شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه سوم واحد 18 کاخ موسسه حقوقى نویدبخشان عدالت طبق 
تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 96/4/31 تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له 
سعید عباسى فرزند حسن نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- سپاهانشهر- مجتمع 
تجارى ســیتى ســنتر- ط همکف- واحــد 020- ك.پ: 8169413569 ك.م: 1209891131 همراه: 
09131941174 و  نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 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 شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحــوى 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: 128 شعبه 7 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /1/162
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426793800300 شــماره پرونده: 9609986793800716 شماره بایگانى شعبه: 
960716 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096793801861 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976793804144 محکوم علیه محسن روزبهانى فرزند رضا نشانى: مجهول المکان محکوم است به 
به پرداخت مبلغ 18750000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 1339370 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه 
نشر آگهى به مبلغ 120000 ریال و حق الوکاله وکیل 1- حسین محمدیان فرزند یداله نشانى: اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه سوم واحد 18 کاخ موسسه حقوقى نویدبخشان 
عدالت 2- نفیسه عرب زاده فرزند هادى نشــانى: اصفهان- اصفهان- اصفهان انتهاى مشتاق سوم خیابان 
روشن دشت کوى شقایق مجتمع شــقایق ط 4 واحد 9 طبق تعرفه قانونى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف 9403/223087- 12 م ورخ 95/3/30 تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له 
مهدى صنعتى بروجنى فرزند على اکبر نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- پل راه 
آهن- مرغ- خیابان صاحب الزمان- کوچه 24- منزل شــخصى- طبقه سوم- کدپستى 8143365557 و 
پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى 
شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پــى 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: 130 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /1/163
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609970353302290 شــماره پرونده: 9609980353300015 شماره بایگانى شعبه: 
960656 خواهان: على شال فروش امیرى فرزند ابراهیم به نشــانى اصفهان- چهارباغ پائین کوچه شهید 
بانکى بن بست ولیعصر پالك 1 خوانده: سید محمد حسینى احمدرضایى فرزند سید عباس به نشانى استان 
اصفهان- شهرستان شاهین شهر و میمه- شاهین شهر- گلدیس سلمان فرعى یک غربى مجتمع طال پ 1 
خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به رأى دادگاه: درخصوص دادخواست آقاى على شال فروش امیرى فرزند 
ابراهیم به طرفیت آقاى سید محمد حسینى احمدرضائى فرزند سید عباس به خواسته اعسار از پرداخت یکجاى 
محکوم به موضوع دادنامه صادر شــده از این مرجع به شــماره و تاریخ 9600062 و 96/1/28 که در دادگاه 
محترم تجدیدنظر نیز تأئید شده است، این دادگاه از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و احراز مدیونیت 
خواهان و انقضاء مهلت پرداخت دین و استشهادیه محلى پیوســت و موداى گواهى گواهان در این مرجع و 
عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى با وصف ابالغ از طریق نشر آگهى جهت دفاع از خود و اینکه اموالى نیز 
از خواهان شناسائى و معرفى نشده است که جملگى حاکى از عدم بضاعت مالى خواهان در پرداخت محکوم 
به به صورت یکجا مى باشد و با عنایت به سایر قرائن و امارات موجود و مندرج در پرونده ادعاى خواهان را وارد 
تشخیص داده و ضمن پذیرش اعسار خواهان از پرداخت محکوم به صورت یکجا به استناد مواد 3 و 6 و 8 و 11 
و تبصره یک آن و 13 و 14 و 22 جملگى از قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالى حکم به تقسیط محکوم 
به موضوع دادنامه موصوف به صورت پرداخت ماهانه معادل یک چهارم از یک درصد دیه کامل تا استهالك 
کامل محکوم به موضوع دادنامه یاد شــده صادر و اعالم مى نماید. با این توضیح که صدور این حکم مانع از 
استیفاء کل محکوم به در صورت شناسائى و کشف مال یا اموالى از محکوم علیه نمى باشد. رأى صادر شد ه 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این مرجع و سپس ظرف بیست روز پس از آن 
قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 135 شعبه 107 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان (107 جزایى سابق) /1/164

اصفهان که از سال هاى دور قطب صنعت طالى ایران 
به شمار مى رفته است، تیرماه امسال میزبان دوازدهمین 

نمایشگاه طال خواهد بود.
به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
اســتان اصفهان، دوازدهمین نمایشــگاه بین المللى 

صنایع، ابزار، ماشــین آالت، تولیدات فلزات گرانبها و 
سنگ هاى قیمتى که در سراسر کشور با عنوان نمایشگاه 
طال شــناخته مى شــود، از 24 تا 28 تیرماه امســال 
در اصفهــان برگــزار خواهــد شــد و بــزرگان فعال

 ایــن صنعــت را در قطــب طــالى کشــور گردهم 

جمع خواهد کرد.
فعــاالن عرصه هاى ماشین ســازى، مخــراج کارى و 
تراش ســنگ هاى قیمتــى، قلمــکارى و رى گیرى، 
تولیــدات فلــزات گرانبهــا، ســنگ هاى تزئینــى و 
تجهیزات و صنایع وابســته مى توانند با حضور در این 

نمایشگاه، بخشى از فعالیت ها و توانمندى هاى خود را به 
نمایش عمومى بگذارند. 

شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان
تالش کرده  اســت رویکردهاى علمى بــه برگزارى 
این نمایشگاه داشته باشــد به طورى که حضور مراکز 
علمى آموزشــى و مؤسســات فعال در زمینه تولیدات 
فلــزات گرانبهــا و ســنگ هاى قیمتــى در ایــن 
نمایشــگاه از جملــه ویژگى هاى اصلى آن به شــمار 

مى رود.
دوازدهمیــن نمایشــگاه بین المللــى صنایــع، ابزار، 
ماشــین آالت، تولیدات فلزات گرانبها و ســنگ هاى 
قیمتى در حالى برگزار مى شود که هنر بى نظیر ایرانیان 
در استفاده از ماشین آالت و ابزار و سنگ هاى تزئینى در 
ساخت مصنوعات طال و جواهر و پیاده سازى طرح هاى 
منحصر به فرد و همچنین قدمت پیشــه وران ایرانى در 
این صنعت باعث شــده صنعت طالى ایران و در رأس 
آن اســتان اصفهان، طالى ناب و درخشان بازارهاى 

جهانى باشد.
یازدهمین دوره این نمایشگاه ســال گذشته و در چهار 
ســالن برگزار شــد که طى آن 123 مجموعه داخلى و 
17 مجموعــه خارجى به عرضــه توانمندى هاى خود 

پرداختند.
 این نمایشگاه سال گذشته بیش از ده هزار بازدیدکننده 
داشــت که پنج هزار بازدیدکننده، به صورت تخصصى 
در حوزه هــاى مرتبط بــا موضوع نمایشــگاه فعالیت

 داشتند.
عالقه مندان به حضور در این نمایشــگاه مى توانند با 
شماره تلفن هاى 09134632312 و 03132611603 

تماس بگیرند.

قطب طالى ایران در انتظار دوازدهمین نمایشگاه طال  
وجود میزان باالیى از نیترات در آب شهرستان نطنز چالش 
بزرگى براى اهالى این منطقه ایجاد کرده است، موضوعى 
که سالمتى ساکنان نطنز و مناطق اطراف را تهدید مى کند.

به علت استفاده زیاد از آب هاى زیرزمینى و عدم بارش هاى 
مطلوب در طول سال زراعى، سطح آب هاى زیرزمینى در 
چند سال گذشته در نطنز به شــدت افت کرده که سبب 
ایجاد بحران جدى آب در این شهر شده است. اما عالوه 
بر مشکل کمبود آب در شهرستان نطنز، شهروندان این 
منطقه با معضل دیگرى در استفاده از آب مصرفى مواجه 
هســتند و آن ســختى و وجود نیترات در آب است. خطر 
بروز ســرطان در آب ها و یا غذاهایى که نیترات و نیتریت 
داشته اند، گزارش شده اســت، احتماًال نیترات در بدن با 
آمین ها یا آمیدها واکنش نشان داده و نیتروز آمین تشکیل 
مى شود که عامل شناخته شده ســرطان است.مرتضى 
صفارى، نماینده نطنز در مجلس مى گوید: طبق اعالم آبفا 
و بهداشت اصفهان، آب شرب نطنز به علت امالح بسیار زیاد 
و نیترات بسیار باال، غیر قابل شرب است و به همین دلیل 
مردم شهر نطنز براى تأمین آب شرب به قنوات و چشمه ها 
روى آورده اند. درجه کیفیت آب شهرستان نطنز به میزانى 
افت پیدا کرده که اثرات آن در خانه و زندگى اهالى این شهر 
به سادگى قابل لمس است. بسیارى از مردم این منطقه آب 
شرب خود را از اصفهان و یا شهرستان هاى اطراف تهیه 
کرده و یا به صورت مکرر اقدام به تهیه آب معدنى مى کنند. 
نوشیدن و پخت و پز در این شهر کامًال به وسیله آب معدنى 

صورت مى گیرد.
 اثرات پوستى، خوردگى اتصاالت آب و شیرآالت، ایجاد 
لک هاى سفید و سخت بر هر ســطحى که با آب تماس 
داشته و بوى نامطبوع آب تنها بخشى از مشکالتى است 
که وضعیت و کیفیت آب این منطقه براى اهالى آن ایجاد 

کرده است.

آب نطنز، بالى جان این شهر 
شده است
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میزبانى اصفهان 
از یک کنفرانس جهانى 

سـى و پنجمین کنفرانس جهانى پارك هـاى علم و 
فناورى و مناطق از 11 تا 14 شـهریور امسـال براى 
نخسـتین بـار در کشـور و در شـهر اصفهـان برگزار 
خواهد شـد. مهدى کشـمیرى رئیس شهرك علمى 
و تحقیقاتى، گفت:  مقاالت زیـادى به این کنفرانس 
ارسـال شـده که این تعداد مقاله رسـیده به دبیرخانه 
کنفرانس، باالترین میـزان در ده دوره اخیر برگزارى 
این رویداد جهانى بوده اسـت. وى ادامه داد: سـه تور 
فناورى و گردشگرى در شهرهاى تهران، یزد و شیراز 
نیز در نظر گرفته شده است تا شرکت کنندگان خارجى 
عالوه بر آشـنایى با پیشـرفت هاى علـم و فناورى از 

شهرهاى دیدنى کشورمان نیز دیدن کنند.

اجراى طرح آرامش در تیران 
فرمانده انتظامى شهرستان تیران وکرون از اجراى طرح 
آرامش مبنى بر جمـع آورى معتـادان و توزیع کنندگان 
مواد مخـدر در این شهرسـتان خبرداد. سـرهنگ على 
صادقى افـزود: طـرح آرامـش از روزهاى پایانى سـال 
گذشته آغاز شده و در طول سال 97 نیز با تالش مأموران 
انتظامى در بخش هاى مختلف شهرستان ادامه خواهد 
یافت.  وى بیـان کرد: اجراى طرح آرامش و دسـتگیرى 
معتـادان و توزیـع کننـدگان مـواد مخـدر در افزایـش 
امنیـت اجتماعى شهرسـتان تیـران وکـرون و کاهش

 آسـیب هـاى اجتماعـى مؤثـر و از جرائمـى ماننـد 
سـرقت هاى خرد که احسـاس ناامنـى را در بین مردم 

افزایش مى دهد جلوگیرى مى کند. 

خبر

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
نمایندگان مجلس باید شــکایت نامه اى علیه وزارت نیرو 
تنظیم کنند و به دستگاه قضائى ارائه دهند که چرا در پنج 
سال گذشــته برنامه ریزى دقیقى وجود نداشته است که 
هم اکنون به این نقطه برسیم.حیدرعلى عابدى در گفتگو 
با ایســنا در خصوص وضعیت کم آبى در استان اصفهان و 
احتمال به صفر رسیدن ذخیره آب سد زاینده رود، اظهار کرد: 
مسئوالن وزارت نیرو در این خصوص باید پاسخگو باشند، 
چراکه اگر این وزارتخانه در سال گذشته برخورد منطقى با 
برداشت هاى بى رویه آب از سرشاخه هاى زاینده رود کرده 
بود و کار ساخت تونل بهشــت آباد و تونل سوم را تکمیل 

کرده بود بدون شک چنین مشــکلى نداشتیم.وى با بیان 
اینکه کم آبى در کشور و اســتان اصفهان یک واقعیت تلخ 
است، گفت: کسانى که در کشور و استان مسئولیت دارند باید 
تمام تالش خود را به کار بگیرند تا آب آشامیدنى مردم قطع 
نشود. هم اکنون آب آشامیدنى مردم اصفهان را در حاشیه 
زاینده رود با پمپ به باغ ها منتقل مى کنند که حداقل باید 

جلوى این برداشت هاى بى رویه گرفته شود.
 نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى، 
خاطرنشان کرد: اســتاندار اصفهان وارد عمل شده است و 
با مسئوالن ذیربط جلسه گذاشــته، اما باز هم وزارت نیرو 

شانه خالى کرده است.

مدیر روابــط عمومى شــرکت آب و فاضالب اصفهان 
در خصوص کمبــود آب اظهار کرد: بــه علت کاهش 
سهم تخصیص آب شرب در شبکه توزیع افت فشار در
بخش هاى جنوبى کالنشهر اصفهان به خصوص محور 

کشورى اتفاق افتاده است.
ســید اکبر بنى طبا در گفتگو با ایســنا افزود: افت فشار 
در طبقــات فوقانــى رخ مى دهــد چراکه بر اســاس 
سیســتم هاى توزیع آب تا طبقه دوم آبرســانى انجام 
مى شود و تمام سعى و تالش آبفا بر این است که توزیع 

عادالنه آب انجام شود.
مدیر روابط عمومى شرکت آب و فاضالب اصفهان ادامه 

داد: سهم ورودى آب به تصفیه خانه باباشیخعلى 10تا20 
درصد کاهش یافته است و این مهم 56 شهر و روستا که 
اصفهان بزرگ را تشکیل مى دهند را با افت آب مواجه 
مى کند، اما در برخى از مناطق محلى شدت افت به دلیل 

منابع محلى موجود کمتر است.
بنى طبا با اشــاره به اینکه مناطق جنوبى شهر اصفهان 
به خصوص محور کشورى به دلیل شیب تند افت فشار 
آب را مشــهودتر دریافت مى کنند تصریح کرد: در حال 
بررســى محور جنوب اصفهان به خصوص کشــورى 
هستیم  و سعى مى شــود تا آغاز اردیبهشت این مشکل 

نیز مرتفع شود.

چرا افت فشار آب در بعضى 
نقاط محسوس تر است؟

مسئول کم آبى امروز اصفهان 
وزارت نیرو است

مزایده 
شــماره نامه: 9710113730600002 شــماره پرونده: 9409983730200750 شــماره بایگانى شعبه: 
960384 در پرونده کالسه 960384 اجرایى و به موجب دادنامه 960997376600445 صادره از شعبه دوم 
عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى سیدمجتبى کاظمى فرزند سید حبیب محکوم است به پرداخت 
520/160/000 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له محسن کیماسى فرزند جمعه و مبلغ 25/500/000 
ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که از شخص ثالث خانم اشرف سلیمیان ریزى فرزند شعبان یک 
باب مغازه واقع در نجف آباد خ رضایى مرکزى پالك 84 کدپســتى 73763- 85136 تحت پالك ثبتى 7 
فرعى از 50 اصلى اصلى بخش 11 ناحیه 11 به مساحت 33/7 مترمربع عرصه و اعیان که عمتًا با اجر و آهن 
ساخته شده به عنوان مال معرفى و توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى حیدر حیدرى 
به مبلغ 1/500/000/000 ریال ارزیابى گردیده است الزم به توضیح است ملک فوق داراى انشعابات تلفن 
و برق مى باشد. که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف 
شــده از طری ق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 1397/02/13 ساعت 10 صبح و در محل اجراى 
احکام به فروش مى رسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که 
بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار مى 
گردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/ اموال/ ملک مورد نظر بازدید به عمل آورد. 

م الف: 151 اجراى احکام شعبه دوم دادگاه حقوقى نجف آباد /1/190
مزایده 

واحد اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 960843 جلسه 
مزایده اى در روز دوشنبه مورخ 97/2/10 از ساعت 9 لغایت 10:30  به منظور وصول مبلغ 220/453/000 
ریال نقدینه مهریه محکوم لها و به جهت فروش میزان 1/515 دانگ مشاع از دو دانگ شش دانگ یک قطعه 
زمین مسکونى واقع در زرین شهر، خیابان امام شمالى، کوچه شهید سلیمیان فاقد سابقه از ثبتى به مالکیت 
مرحوم محمد قربى که توسط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 220/453/000 ریال ارزیابى گردیده 
است، در محل اجراى احکام مدنى دادگســترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز 
قبل از موعد مزایده از ملک مورد نظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. 
کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10٪ قیمت کارشناسى را نقدا پرداخت و در صورت برنده 

شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 1781 اجراى احکام دادگسترى لنجان /1/202
مزایده نوبت دوم

واحد اجراى احکام مدنى دادگســترى لنجان در نظــر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 960142 
جلسه مزایده اى در روز شنبه مورخ 1397/2/15 از ســاعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول مبلغ 
216/775/000 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و مبلغ 9/100/000 ریال در حق صندوق دولت 
و به جهت فروش اقالم مشروحه ذیل شامل: 1- یک دســتگاه بلوك زنى بلبرینگى به مبلغ 35/000/000 
ریال 2- یک دستگاه قالب 10 ســانتى 10 عددى به مبلغ 23/000/000 ریال 3- یک دستگاه قالب سقفى 
25 سانتى به مبلغ 22/000/000 ریال 4- یک دستگاه قالب سقفى 30 سانتى مترى به مبلغ 22/000/000 
ریال 5- تعداد 5000 قالب بلوك سیمانى 30*15 سانتى دیوارى به مبلغ 30/000/000 ریال و جمعا به مبلغ 
132/000/000 ریال که توسط کارشناس رسمى دادگســترى جمعا به مبلغ 132/000/000 ریال ارزیابى 
گردیده است در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 
5 روز قبل از موعد مزایده از اقالم مذکور واقع در فوالدشــهر- جنب اتوبان ذوب  آهن- کارخانه بتن آماده 
فوالد بتن- کارگاه تیرچه بلوك اســماعیل امینى دیدن نموده و ســپس در صورت تمایل در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده م زایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقدا 
پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 32 اجراى احکام مدنى 

دادگسترى لنجان /1/203
حصر وراثت

مجتبى زمانى ناغانى داراى شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به کالسه 581/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مظفر زمانى ناغانى بشناسنامه 2402 در تاریخ 
96/11/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- یداله 
زمانى ناغانى (فرزند متوفى) 2- مجتبى زمانى ناغانى (فرزند متوفى) 3- مهدى زمانى ناغانى (فرزند متوفى) 
4- سعید زمانى ناغانى (فرزند متوفى) 5- وحید زمانى ناغانى (فرزند متوفى) 6- پریوش زمانى ناغانى (فرزند 
متوفى) 7- زینب زمانى ناغانى (فرزند متوفى) 8- گل نار عبدالهى ارد لى (همسر دائمى متوفى) اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

34 شعبه 1 شوراى حل اختالف حوزه قضائى ناغان /1/219
ابالغ

کالسه پرونده: 947/96 شماره دادنامه:1381-96/11/23 تاریخ رسیدگى: 96/11/2 مرجع رسیدگى: شعبه 
چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد-یزدانشهر خواهان: على عســگر قربانى نشانى: یزدانشهر- خ سوم 
غربى - پ 25 – کد پ 8519686831 خوانده: محمد حیدرى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 
به استناد چک. با عنایت به محتویات پرونده ختم رســیدگى اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دادخواست على عسگر قربانى به طرفیت محمد حیدرى به خواسته مطالبه مبلغ 
40/000/000 ریال به استناد 2 فقره چک بشــماره 565954-95/05/10 و 565955-95/06/25 بعهده 
بانک سپه به انضمام خسارات دادرسى (ازجمله هزینه دادرسى، و خســارت تاخیر در تادیه) (و حق الوکاله) 
بدین توضیح که خواهان دردادخواست تقدیمى اظهار داشته اســت چک موصوف به لحاظ عدم موجودى 
مواجه با گواهى عدم پرداخت شده است. و خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حضور پید انکرده 
و نسبت به خواسته دفاعى معمول نداشته و دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است، دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده و اصول حاکم بر اسنادتجارى استحقاق خواهان رابر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده 
و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت، راى بر 
محکومیت خواندگان به طور تضامنى به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خوانده ردیف 
اول را مستندا به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور، مصوب 
سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى از 
تاریخ چک مذکور تا زمان وصول آن که محاسبه آن بااجراى احکام است درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. و نیز خوانده ردیف اول را به استناد تبصره و ماده اخیر یادشده و قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 قانون 
آیین دادرسى مدنى خوانده رابه پرداخت هزینه دادرسى 700/000 ریال درحق خواهان محکوم مى نماید. 

راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض دراین شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى نجف آباد مى باشــد. 100/م الف محمد حسن قلى زاده- قاضى شعبه 

چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/1/166
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان حسین خاشعى با وکالت فهیمه خلیلى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت على 
اصغر علیرضایى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 2195/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/02/23 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است 
لذا چون خوانده مجهول المکان و داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و به خوانده اخطار مى گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام و در جلسه تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 110/ م الف شــعبه 5 امیرآباد حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد/1/167
 حصروراثت 

موسى رضاوندى داراى شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواســت به کالسه 41/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالعظیم رضاوندى جمالوئى بشناسنامه 6 در 
تاریخ 96/11/06 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1. عیســى رضاوندى جمالوئى  ش ش 1727 ، 2. مهرانگیز رضاوندى جمالوئى ش ش 1726 ، 3. موسى 
رضاوندى ش ش 7 ، 4. نظر رضاوندى ش ش 8 ، 5. روح انگیز رضاوندى جمالوئى ش ش 1646 ، 6. افسانه 
رضاوندى جمالوئى ش ش 582 (فرزندان متوفى)، 7. گل عنبر سوارى ش ش 44 (همسر متوفى) و متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 111/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/1/204
 حصروراثت 

محسن حقیقى داراى شناسنامه شماره 1133 به شرح دادخواست به کالسه 42/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان گوهرخانم ذبیحى سامانى بشناسنامه 637 در 
تاریخ 95/08/22 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1. توران حقیقى نجف آبادى  ش ش 84 ، 2. زهرا حقیقــى نجف آبادى  ش ش 463 ، 3. پرى حقیقى نجف 
آبادى ش ش 151 ، 4. محسن حقیقى ش ش 1133 ، 5. شهال حقیقى نجف آبادى ش ش 1134 (فرزندان 
متوفى)، و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 112/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/1/205
 حصروراثت 

فرزانه قراتکنى داراى شناســنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالســه 45/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا قراتکى بشناسنامه 746 در تاریخ 96/11/22 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مریم قراتکنى  ش 
ش 1273861752 ، 2. مارال قراتکى  ش ش 1276233272 (فرزندان متوفى)، 3. فرزانه قراتکنى ش ش 7 
(همسر متوفى)، 4. مهین قراتکنى ش ش 11 (مادر متوفى)، و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 121/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/1/206
 حصروراثت 

ساسان صالحى داراى شناسنامه شماره 61012 به شرح دادخواست به کالسه 46/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان قربانعلى صالحى بشناسنامه 1020 در تاریخ 
96/07/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سارا 
صالحى  ش ش 1271815559، 2. ساســان صالحى ش ش 61012 (فرزندان متوفى) و متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 123/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شوراى حل اختالف نجف 

آباد/1/207
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان سید رضا کافى موسوى دادخواســتى بطرفیت خوانده محمدرضا زمانى و میثم رحیمى به خواسته 
محکومیت تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان نجف آباد نموده که جهت رســیدگى به شعبه 5 دادگاه 
عمومى حقوقى نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 961116 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
1397/02/26 و ساعت 10 تعیین شده. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى اطالع و مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 

حاضر شوید. 8379/م الف شعبه 5 حقوقى دادگاه عمومى نجف آباد/1/209
 اخطار اجرایى

شماره 1050/95 به موجب راى شــماره 783 تاریخ 96/08/04 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ها: 1. شرکت فن آوران اطالعات پردیس، 2. محمدحسین 
باستانى، به نشانى 1. اصفهان-خ وحید-چهارراه رودکى- خ رودکى-ساختمان رضا-طبقه 2 واحد 4 کد پ 
8176873865، 2. مجهول المکان، محکوم علیه محکوم است به پرداخت یکصدوپنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ دومیلیون و چهارصد و شــصت هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
و نیز خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررســید 1394/10/20 و همچنین مبلغ هفتصد و پنجاه هزار تومان به 
عنوان نیم عشر دولتى بر عهده محکوم علیه مى باشد. محکوم له (با وکالت خانم صادقى) نام: على مقصودى 
به نشانى: ویالشهر- خ منتظرى دهم – ك الله1 منزل چهارم شمالى، ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 

یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 8380/م الف- شعبه 2 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/1/210
 اخطار اجرایى

شماره 637/96 به موجب راى شماره 1059/96 تاریخ 96/10/21 حوزه 2 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه شــهرام بارانى، نام پدر: اسماعیل به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به مبلغ 39/600/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/060/000 ریال به عنوان 
هزینه هاى دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
اجراى حکم ضمنا مبلغ یک میلیون و نهصد و هشتاد هزار ریال به عنوان نیم عشر دولتى بر عهده محکوم علیه 
مى باشد. محکوم له: رسول حاج امینى، نام پدر: محمدرضا به نشانى: نجف آباد-خ منتظرى شمالى خ معرفت 
ك توحید پ 7 کد پ 8513769831، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 

اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 8381/م الف- شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/1/211
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان علیرضا عباسى سامانى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر انتقال سند به طرفیت خوانده رضا 
نصر به شوراى حل اختالف شعبه 8 نجف آباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
493/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/02/24 ســاعت 5/15 عصر تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 132/ م الف شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/1/212

 مزایده
در پرونده کالسه 970001 اجرایی و به موجب دادنامه 9609973730201571 صادره از شعبه دوم عمومى 
نجف آباد خواندگان اجرایى ناصر و فتح اله و مریم و هاجر و هما و امیر همگى ستایش و محسن و ابراهیم و 
مهدى قلى پور نمازیان ملزمند به فروش ترکه مرحومه طلعت میرزائیان و تقسم آن بین وراث با در خواست 
خواهان مصطفى ستایش با نظر کارشناس رسمى دادگســترى آقاى محمد محمدى که قطعه ملکى فاقد 
پالك ثبتى که این قطعه زمین در سهم خانم طلعت میرزاییان در پالك ثبتى 312 قطعه 5 بخش 11 ثبتى 
مى باشد با مساحت 146 متر مربع واقع در نجف آباد خیابان امام خمینى خ بهداشت کوى اول سمت راست 
به مبلغ 1/314/000/000 میلیون ریال ارزیابى گردیده است که حد و حدود ملک 1- شماال به طول 7/20 
متر به پالك ثبتى 312/7 و شرقا به طول 20 متر به کوچه ده مترى و جنوبا به طول 7/5 متر به کوچه 6 مترى 
و غربا به طول 20 متر به دیوار پالك ثبتى 312/4 با توجــه به وقوع ملک در نبش کوچه هاى 10 و6 مترى 
در حد جنوب شرقى قطعه زمین پخ به ابعاد 1,6*1,6 متر از مســاحت این زمین کسر و مساحت باقى مانده 
146 متر مربع مى باشد. که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسی ، اموال 
توقیف شــده از طریق اجراى احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 1397/02/06 ساعت 10 صبح و در محل 
اجراى احکام به فروش میرسد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب 
که بایستى 10٪ آن را فی المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت 
به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار مى 
گردد ضمنا خریدار می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایــده از مال / اموال / ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. 

131/م الف مدیر اجراى احکام حقوقى دادگستري نجف آباد/1/213
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى شریفى دادخواستى به خواسته الزام خوانده .... به طرفیت خوانده آمنه ثمالى به شوراى حل 
اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1/97 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 97/03/08 ساعت 4 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. 126/ م الف شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/1/214
 حصروراثت

مهدى شمس داراى شناسنامه شماره 636 به شرح دادخواســت به کالسه 50/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یداله شمس نجف آبادى بشناسنامه 15968 در 
تاریخ 96/05/07 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1. محمدحسن شمس نجف آبادى ش ش 1 ، 2. تهمینه شمس نجف آبادى ش ش 292 ، 3. مهدى شمس 
ش ش 636 ، 4. محمدعلى شمس نجف آبادى ش ش 355 ، 5. محمود شمس نجف آبادى ش ش 726 ، 
6. احمد شمس نجف آبادى ش ش 912 ، 7. هادى شمســى نجف آبادى ش ش 1190 ، 8. محمدحسین 
شمسى نجف آبادى ش ش 769 ، 9. اسداله شمسى نجف آبادى ش ش 1307 ، 10. ابوالقاسم شمسى نجف 
آبادى ش ش 64 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 128/م الف رئیس 

شعبه 10 شوراى حل اختالف/1/215
 حصروراثت 

محمدعلى فیروزى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 240 به شرح دادخواست به کالسه 49/97 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین فیروزى نجف آبادى 
بشناسنامه 11121 در تاریخ 96/12/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. محمدعلى فیروزى نجف آبادى ش ش 240 ، 2. حیدرعلى فیروزى نجف آبادى ش ش 
1135 ، (فرزندان متوفى)، و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 125/م الف رئیس شعبه 
10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف/1/216

 ابالغ وقت رسیدگى
خواهان فرشید کریمى بطرفیت غالمرضا عباسیان-امیر حمیدى-حمید گلستانه میردامادى خواسته اعتراض 
ثالث تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رســیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 960175 ح 2 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 1397/02/20 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن غالمرضا عباسیان درخواست 
خواهان/شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 124/م الف مجتبى شفیعى - مدیر شعبه دوم دادگاه عمومى 

(حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد /1/217
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه : 9610103653408538 – شــماره پرونده : 9509983653401329- شماره بایگانى 
951349 – خواهان فاطمــه ابراهیمى فرزند غالم دادخواســتى به طرفیت خوانده شــفیع مومنى فرزند 
عبدالحفیظ به خواسته طالق تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان فالورجان نموده که جهت رسیدگى به 
شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان فالورجان واقع در فالورجان – خیابان مالصدرا – ساختمان دادگسترى 
– طبقه اول – اتاق 229 ارجاع و به کالسه 951349 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 97/02/29 ساعت 
9/30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى و استماع 

اظهارات شهود حاضر گردند. م الف 0005 - دفتر شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان فالورجان/ 1/218 
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده  اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 
963446 ج/سوم له ســاعده حکیمى علیه منوچهر افخمى مبنى بر مطالبه مبلغ 774/764/981 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 1397/2/4 ساعت 9:30 صبح در محل اجراى 
احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 36 حبه از 72 حبه شــش دانگ ملکى با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده اســت ملکى منوچهر افخمى و اکنون در تصرف 
مالکانه منوچهر افخمى مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در 
وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود تسلیم ملک  مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده 
محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل موردنظر واقع در اصفهان جاده شیراز (مرغ) کیلومتر 
11 جاده فکا سمت چپ کانال خیابان بهار مى باشد. ملک مذکور خارج از محدوده و در منطقه کشاورزى است. 
در سند مالکیت سازمان ثبت نوع ان انبار ذکر گردیده است. در توضیحات نقشه ملک مورد تثبیت، محاط در 
وزارت جهاد کشاورزى منابع طبیعى محدوده امالك وقفى مى باشد و جزء اراضى منابع طبیعى نمى باشد و 
مساحت ملک 654/7 مترمربع مى باشد. ارزیابى و اظهارنظر کارشناسى: با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر 
در ارزش محل موصوف و با لحاظ نمودن قیمت روز بازار، ارزش شش دانگ ملک مذکور 530/000/000 
ریال معادل پنجاه و سه میلیون تومان برآورد و اعالم نظر مى گردد. م الف: 36988 مدیر اجراى احکام مدنى 

دادگسترى اصفهان /12/263
مزایده اموال منقول

 اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده  اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 
960601 ج/3 له آقاى افشار خیامیم با وکالت آقاى ســعید وظیفه و علیه آقاى طاهر قربانى مبنى بر مطالبه 
مبلغ 117/612/403 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 1397/2/4 
ساعت 10/5صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال 
توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان، پارکینگ 
امیر واقع در آزادراه آزادگان مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. 
هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. لیســت اموال مورد مزایده: یک دستگاه سوارى تویوتا 
یاریس سفید رنگ تصادفى مدل 2008 بشماره انتظامى 756/13 ن 55 و شاسى 81127955 در پارکینگ 
امیر واقع در آزادراه آزادگان بازدید و معاینه فنى بعمل آمده با عنایت به آسیب هاى کلى وارده به آن از قسمت 
جلو کامل، موتور و جلوبندى و زیر و بند، داشبورد، رینگ و الستیک، چرخهاى جلو، صندلیهاى جلو و تزئینات 
داخلى و توقف طوالنى مدت در پارکینگ قیمت آن در حال حاضر مبلغ 200/000/000 ریال معادل بیست 
میلیون تومان برآورد و اعالم مى گردد. م الف: 36987 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /12/264

مزایده اموال منقول
 اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده  اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 
963460 ج/3 له شرکت ســرمایه  گذارى آتیه دماوند به وکالت امیرمسعود دالورى و علیه شرکت مجتمع 
صنعتى احیاء فوالد سپاهان مبنى بر مطالبه مبلغ 125/126/879/339 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى 
اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 1397/02/05 ساعت 9:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش ســهام محکوم علیه که توسط ســازمان بورس اوراق بهادار 
کشور به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى شرکت محکوم علیه مراجعه و از اموال بازدید و با همراه 
داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس 
از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. لیست 
اموال مورد مزایده: عبارت از مقدار 39841138 سهم بى نام شرکت محکوم علیه نزد شرکت هاى پلى اکریل 
و تولید گرانیت بهسرام و فرابورس ایران و تولیدکنندگان بورس کاالى ایران و فرآورده اى نسوز پارس که 
جمعًا به مبلغ 100/230/390/390 ریال ارزیابى گردیده اســت. م الف: 36941 مدیر اجراى احکام مدنى 

دادگسترى اصفهان /12/265

رئیس اداره هواشناسى چادگان گفت: بارور کردن ابرها 
در چادگان شایعه است.

حسن عســگرى در گفتگو با فارس در چادگان، افزود: 
اوایل تماس هایى با اداره هواشناســى در رابطه با بارور 

کــردن ابرها صورت گرفــت که ضمــن توضیحاتى 
درزمینه نحوه بارورســازى ابرها این شایعات تکذیب 

شد.
 وى در ادامــه افزود: ادامه ســطح پخش این شــایعه 

روزبه روز بیشتر شــده به نحوى که برخى از مسئولین 
شهرستانى و از روســتاهاى اطراف هم با اداره تماس 

مى گرفتند و به بحث روز تبدیل شده است.
رئیس اداره هواشناســى شهرســتان چادگان تصریح 

کرد: در ســطح شهرستان شــایعه اى مبنى بر عملیات 
بارورســازى در شهرســتان چادگان صورت مى گیرد 
که هواشناســى ضمن تکذیب این شــایعه از تمامى 
همشــهریان مى خواهد که این خبر را به دوستان خود 

منتقل کنند.
وى بیان داشت: عالقه مندان در مورد آگاهى و اطالعات 
درزمینه بارورسازى ابرها و سود و زیان این کار و میزان 
کارآمدى آن و مدیریت منابع آبى به اداره هواشناســى 
چادگان مراجعه کنند تا در این مورد اطالعات کســب 

کنند.
عســگرى عنوان کرد: بارورســازى ابرها در شــرایط 
خاص جوى با رطوبت و وجــود ابرهاى باران زا صورت 
مى گیرد که بــا اضافه کــردن موادى ماننــد نیترات 
نقره جهت هســته هاى تراکــم صــورت مى گیرد و
موجب بــه هــم پیوســتگى قطــرات باران شــده
و ضمن ســنگین تر شــدن باعــث افزایــش بارش

مى شود.
 وى ادامه داد: این کار تنها درصد بارش را اندکى باالتر 
مى برد که از نظر هزینه و ســود عقالنى نیست چراکه 
هزاران لیتر آب در کشــور صرف تولیــد محصوالت 
کشاورزى با چند برابر مصرف بیشتر استاندارد آب شده 

و هدر داده مى شود.
رئیس اداره هواشناســى شهرســتان چادگان در پایان 
متذکر شد: عقل ســلیم حکم مى کند که به منظور رفع 
مشکل کم آبى و خشــکى تاالب ها از کشاورزى مدرن 
براى تولید محصوالت استراتژیک کشاورزى استفاده 
شود و تولید بقیه محصوالت کشاورزى کم کم در ایران 

متوقف و آنها وارد شود.

شایعه بارورسازى ابرها در چادگان رد شد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
گفت: خط لوله انتقال آب به یــزد ظرفیت انتقال 
ساالنه 79 میلیون متر مکعب دارد که در حال حاضر 
59 میلیون متر مکعب آب به یزد منتقل مى شــود 
و طبق قانون این آب بایدبه مصرف شــرب مردم 

یزد برسد اما اینکه در آنجا چه مى شود را خبر ندارم.
به گزارش فــارس، نعمت ا... اکبــرى صبح دیروز 
در جلسه علنى شوراى اســالمى شهر اصفهان با 
بیان اینکه کارگروه ملى ســازگارى بــا کم آبى با 
پیگیرى هاى استاندار اصفهان تشکیل شده است، 
اظهار کرد: شرایط آب شــرایط خوبى نیست و روز 
شنبه هم کارگروه ملى سازگارى با کم آبى تشکیل 
جلسه داد و مقرر شــد تا در خصوص وضعیت آبى 
استان اصفهان تصمیم گرفته شود. وى با بیان اینکه 
اگر پیش بینى ها و انتظــارات در خصوص بارش ها 
صحیح باشــد، حدود 600 میلیون متر مکعب آب 
در پشت ســد زاینده رود ذخیره خواهد شد، افزود: 
420 میلیون متر مکعب تا پایان تابستان براى شرب 
و صنعت مصرف خواهد شــد و با احتساب سطح 
تبخیر آب و برداشت هاى باالدست و پایین دست، 
ســد زاینده رود خشک شــده که در این صورت با 
سهمیه بندى آب مواجه خواهیم شد. رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزى استان گفت: در رابطه با آب 
با شرایط خاصى روبه رو هستیم چراکه سفره هاى 
آب زیرزمینى هم ممکن است شرایط مناسب براى 
برداشت نداشته باشند و بنابراین تخصیص آب به 
کشاورزان منتفى است، در نتیجه شهردارى هم باید 

تصمیمات خاصى را براى مصرف آب اتخاذ کند.

خبر ندارم در یزد با 
آب اصفهان چه مى کنند!

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان:
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مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: 90 درصد 
از 105 میلیارد و 275 میلیون تومــان اعتبارات بانکى 
اشتغال و خودکفایى کمیته امداد استان اصفهان توسط 

مددجویان این نهاد جذب شد.
حمیدرضا شیران با بیان اینکه 105 میلیارد و 275 میلیون 
تومان در قالب اعتبارات بانکى از محل بند «د» تبصره 
16 قانون بودجه سال 96، براى اشــتغال و خودکفایى 
مددجویان این نهاد اختصاص یافته بود، اظهار داشــت: 
پنج هزار و 70 وام با مجمــوع 93 میلیارد و 646 میلیون 
تومان از محل این منابع و توســط بانک هاى استان در 

اختیار مددجویان این نهاد قرار گرفت.

وى با بیان اینکه وام هاى اشــتغال از محل منابع بانکى 
در چهار زمینه توان افزایى، خودکفایى، کارآفرینى و وام 
مجدد به مددجویان حائز شرایط پرداخت مى شود، افزود: 
سهم عمده این وام ها متعلق به سرفصل خودکفایى و با 

سقف 20 میلیون تومان است.
مدیرکل کمیته امــداد اســتان اصفهان با اشــاره به 
مشکالت مددجویان درزمینه فراهم کردن وثیقه هاى 
بانکى گفت: 7302مددجو براى دریافت وام اشتغال به 
بانک ها ارجاع داده شــدند که درنهایت 5070 مورد از 
آنها با فراهم کردن شــرایط بانک ها موفق به دریافت 

وام خود شدند.

مدیر امور منابع آب گلپایگان گفت: در ده ســال گذشته 
تاکنون ساالنه 9/1 متر افت آب زیرزمینى داشته ایم که 
سبب نشست زمین شده است و مى تواند شرایط زلزله را 

نیز فراهم کند.
بهمن نکویى در جلسه شــوراى ادارى این شهرستان، 
اظهار کرد: در سال آبى 96-95، سیصد میلیمتر بارندگى 
داشتیم، اما در سال آبى 97-96 بارندگى تنها 53 میلیمتر 
بوده است، همچنین در ده سال گذشته تاکنون ساالنه 
9/1متر افت آب زیرزمینى داشــته ایم که سبب نشست 
زمین شده است و مى تواند شــرایط زلزله را نیز فراهم 

کند.

وى ادامه داد: از ســال 1370 گلپایگان به عنوان دشت 
ممنوعه اعالم شده است. خانه هایى که در روستاى ورزنه 
گلپایگان قرار دارد ترك خورده و چاه آبى نیز در روستاى 
شادگان 40 سانتیمتر نشست کرده و در روستاى فاویان 

نیز شاهد افت و نشست آبخوان هستیم.
مدیر امــور منابع آب گلپایــگان با بیان اینکه دشــت 
گلپایگان 12 ســانتیمتر نشســت آبخوان داشته است، 
گفــت: زمین هــا روزانــه در حــال تکه تکه شــدن 
بیــن وراث اســت کــه نبایــد ایــن اتفــاق بیافتد، 
همچنین الزم است که انهار ایزوله، کانال هاى قدیمى 

حذف و... شود.

جذب 90 درصدى اعتبارات 
بانکى مددجویان کمیته امداد 

نشست 12 سانتیمترى 
دشت گلپایگان

خبر

کارآفرینى هنرمند 80 ساله
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنایع دسـتى اظهار کرد: 
هنرمند 80 سـاله اصفهانى براى 150 جـوان جویاى کار 

اشتغالزایى کرده است.
غالمعلى فیـض اللهى گفت: على داسـتانپور، اسـتادکار 
هنـر سـفالگرى بـه همـراه هفـت فرزند خـود یکـى از
بـزرگ تریـن کارگاه هـاى تولیـدى و طراحى سـفال و 

سرامیک استان را راه اندازى و تجهیز کرده است.
وى با اشاره به اینکه راه اندازى این کارگاه زمینه اشتغالزایى 
50نفر به طور مسـتقیم و صد نفر را به طور غیرمسـتقیم 
فراهم کرده است افزود: تولیدات این هنرمند پیشکسوت 
توانسـته در بازارهاى ایتالیا جایى براى فـروش و عرضه 
محصوالت خود پیدا کند. وى گفت: ساالنه 40هزار قطعه 
سفال از آثار این هنرمند به کشـورهاى اروپایى و آسیایى 

صادر مى شود.

خوروبیابانک
دانشگاه بومگردى ایران

فعال گردشـگرى شهرسـتان خوروبیابانک گفـت: این 
شهرستان با داشـتن بیش از 50خانه بومگردى به عنوان 
نخستین قطب و دانشگاه  اقامتگاه هاى  بومگردى کشور 

شناخته مى شود . 
مازیار آل داود با بیان اینکه نخسـتین اقامتگاه بومگردى 
این شهرسـتان در روسـتاى گرمه راه اندازى شده است ، 
افزود: امیدواریم امسـال با  افزایش صـدور  مجوز ،تعداد

اقامتگاه هاى بومگردى خورو بیابانک به 55واحد برسد. 
 هم اکنون بیـش از 150نفر در خانه هـاى بومگردى این 

شهرستان به فعالیت مشغول هستند.

نجات آبزیان گرفتار 
در گودال هاى زاینده رود

عملیات نجـات آبزیان (ماهیـان) گرفتـار در گودال هاى 
مسیر رودخانه زاینده رود در شهرستان لنجان انجام شد. 
رئیـس اداره حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان لنجان 
گفت: باتوجه به جریان نداشـتن آب رودخانه زاینده رود،
ماهى هـاى محبـوس شـده در آب هـاى باقیمانـده در 
گودال هاي سطح رودخانه از پشت سد چم آسمان تا زرین 

شهر جمع آوري شد. 
فاطمه محمدى اظهار کرد: تعداد فراوانى از ماهیان و بچه 
ماهى هاى محبوس  شده به باالدست رودخانه منتقل و در 
نزدیک پل پرکستان در شهر باغ بهادران رهاسازى شدند. 

وى افزود: این عملیات همچنان تا هفته آینده ادامه دارد.

70درصد باغ هاى فریدونشهر 
در معرض خشکسالى

2400هکتار از باغ هاى شهرستان فریدونشهر در معرض 
آسـیب هاى ناشـى از خشکسـالى قرار گرفتند. فرماندار 
فریدونشهر با اشـاره به خشکسالى شـدید در شهرستان 
فریدونشهر و وجود 2800هکتار باغ در شهرستان گفت: 
2400هکتار از این باغ ها در معرض آسیب هاى ناشى از 
خشکسالى قرار دارند. ناصر اسدى در جلسه کارگروه آب 
و خاك شهرسـتان افزود: خروجى آب چشـمه لنگان به 
1700لیتر در ثانیه رسیده است و 67درصد نسبت به سال 
گذشـته کاهش دارد.وى همچنین از کمبود بارش ها در
مـاه هـاى آینـده در شهرسـتان خبـر داد و گفـت: 
پیش بینـى هاى هواشناسـى نشـان مـى دهنـد بارش

 قابل توجهى در ماه هاى آینـده نداریم و اکثر بارش ها به 
صورت رگبارى خواهد بود.

مشاهده 
کالغ مبتال به آلبینیسم 

یک کالغ ابلق مبتال به آلبینیسـم در شهرستان خوانسار 
مشاهده شـد. رئیس اداره محیط زیسـت خوانسار گفت: 
این کالغ ابلق مبتال به آلبینیسم در باغات روستاى تیدجان 
خوانسار دیده شد. شهاب برهانى افزود: زاغک یا کالغ ابلق 
از پرندگان بومى کشور است که بسیار نادر و به رنگ سفید 
است. وى گفت: این پرنده با جفت خود که از رنگ معمولى 
برخوردار است در باغات این روستا النه گزینى کرده است. 
آلبینیسـم یا زالی نوعی بیماري ژنتیکی است که به دلیل 
اختـالل در تولید رنگدانه هـا در بدن ایجاد می شـود این 
قطعه از پرندگان با وجـود اینکه به ندرت قابل مشـاهده

می باشند قابل ثبت و ارزشمند هستند.

مدیر منطقه 3شهردارى اصفهان گفت: شهردارى 
منطقه3 در فاز سوم احیاى میدان امام على(ع) صد 
میلیارد تومان به صورت معوض پیش بینى کرده تا 
مغازه هاى طالفروشى میدان جلوخان به مجتمع 

تجارى کمرزرین منتقل شوند.
حسین کارگر در گفتگو با ایمنا اظهارکرد: میدان 
امام على(ع) یک پروژه بزرگ شهرى و ملى است 
که فاز اول آن زیرگذر، فاز دوم میدان اصلى  و  فاز 
سوم آن احیاى میدان جلوخان مسجد جامع است 
که تاکنون دو فاز آن اجرایى و فاز سوم آن در حال 
انجام است. مدیر منطقه 3شــهردارى اصفهان 
ادامه داد: مجتمع تجارى کمرزرین در فاصله 150 
مترى محل فعلى طالفروشان میدان امام على(ع) 
قرار دارد و شــامل دو طبقه پارکینگ و دو طبقه 

تجارى است.
وى تأکید کرد: شــهردارى آمادگى دارد به ازاى 
مغازه هاى طالفروشى و بر اساس نظر کارشناسى، 
مغازه هاى جدید را در مجتمع تجارى کمرزرین به 

کسبه واگذار کند.

رئیـس اداره منابع طبیعى آران و بیـدگل گفت: در 
گشـتزنى مأموران یگان حفاظت منابع طبیعى در 
روسـتاى محمدآبـاد آران و بیدگل یـک و نیم ُتن 

چوب قاچاق کشف شد.
رضا شـفیعى در  خصوص کشـفیات جدیـد اظهار 
کرد: در تازه ترین مـورد تخلفات قاچاقچیان چوب 
درختـان جنگلـى در آران و بیـدگل در روسـتاى 
محمدآباد حدود 1/5 تن چوب درختان جنگلى تاغ 

کشف و ضبط شد.
وى خاطرنشـان کـرد: آران و بیدگل بـا دارا بودن 
باالتریـن آمارهـا در فرسـایش خـاك از نقـاط 
بحرانى اسـت و به دلیـل اقلیم خشـک و کویرى 
حفظ و نگهـدارى از جنگل ها خیلـى حائز اهمیت 
اسـت. قاچاقچیان چوب دشـمن اصلى تـاغ زارها 
و جنگل هاى دسـت کاشت هسـتند که باید بیش 
از پیش مراقب تخلفات آنها باشـیم و در این راه به 

کمک مردم احتیاج داریم.

رئیس کمیسیون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان گفت: شش میلیارد تومان از سوى 
شهردارى و فارابى براى برگزارى سى و یکمین جشنواره 

فیلم کودك اختصاص یافت.
فریده روشــن در خصوص آخریــن وضعیت برگزارى 
سى و یکمین جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان اظهار کرد: براى این امر در ســال گذشــته 
چندین بار تذکراتى را به شهردارى دادیم و در نهایت در 
14 فروردین سال جارى جلسه اى را کمیسیون فرهنگى 
شورا با شــهردار، معاون مالى شــهردارى، مدیرعامل 
ســازمان فرهنگــى و اجتماعى، رئیس و مســئوالن 

دبیرخانه جشنواره کودك برگزار کردیم.

وى با تأکید بر اینکه جشنواره کودك متعلق به اصفهان 
اســت و شــوراى شــهر با توجه به برنامه ریزى براى 
رویدادهاى جهانى باید توجه وی ژه اى به این جشــنواره 
داشته باشد، تصریح کرد: باید توجه داشت که شهردارى 
دو میلیارد و 200 میلیون تومان در خصوص ســى امین 
جشــنواره کودك بدهى داشــت که تاکنون موفق به 

پرداخت یک میلیارد تومان از این بدهى شده ایم.
روشن افزود: بزرگ ترین مشــکل جشنواره کودك در 
دوره هاى گذشته نداشتن بودجه مشخص بوده است که 
در این دوره از شورا ردیف بودجه اختصاصى براى این 

رویداد جهانى اختصاص یافته است.
وى  افزود: باید توجه داشت که در دوره هاى گذشته آنطور 

که باید به بُعد بین المللى جشنواره کودك توجه نشده و 
این امر باید بیش از گذشته مورد توجه برگزارکنندگان 
باشد. انتظار داریم جشنواره کودك و نوجوان با کیفیت 

بهترى در سال آینده تشکیل شود.
روشــن، در خصوص زمــان برگزارى ســى و یکمین 
جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان گفت: 
زمان برگزارى جشنواره قرار است تا پایان فروردین ماه 
در شوراى سیاستگذارى مشخص شود. در نظر داریم به 
دلیل بین المللى بودن این جشنواره زمان آن تغییر نکند 
اما با توجه به سال قمرى که در ایران وجود دارد مجبوریم 
در ماه هاى محرم و صفر و یا رمضــان از برگزارى این 
جشــنواره صرف نظر کنیم و به ناچــار تغییراتى انجام 

مى شود.
وى با بیان اینکه در بودجه ســال 97 شــهردارى سه  
میلیارد تومان بودجه به برگزارى جشــنواره بین المللى 
فیلم هاى کودکان و نوجوانان تخصیص یافته اســت، 
افزود: بنا بر اظهارات علیرضا رضاداد سازمان سینمایى 
فارابى نیز سه میلیارد تومان براى برگزارى این جشنواره 

اعتبار تخصیص داده است.
این عضو شوراى اسالمى شــهر اصفهان تصریح کرد: 
البته در سال هاى گذشته به دلیل عدم مدیریت درست 
هزینه ها همیشه براى جشــنواره کودك دچار کمبود 
بودجه بودند که امیدواریم در ســال جــارى این اتفاق 

تکرار نشود.

اختصاص 6 میلیارد تومان به جشنواره فیلم کودك 
عضو شوراى شهر: زمان برگزارى جشنواره تا پایان فروردین ماه معلوم مى شود

طالفروشى هاى میدان 
جلوخان جا به جا مى شوند

کشف
مدیر امور درآمد شهردارى اصفهان از دو مرحله اى شدن  1/5 ُتن چوب قاچاق 

توزیع قبوض عوارض نوســازى در سال جارى خبر داد 
و گفت: پرداخت به موقع عوارض شــهردارى توســعه 

زیرساخت هاى شهر را به همراه دارد.
نادر آخوندى اظهارکرد: ســال گذشته قبوض عوارض 
نوســازى یک مرحله  آن هم در ماه هاى پایانى ســال 
توزیع شد در حالى که سال هاى قبل دو مرحله اى بود و 

شهروندان راحت تر قبوض را پرداخت مى کردند.
وى ادامه داد: بر اساس برنامه ریزى هاى صورت گرفته و 
به دلیل کمرنگ شدن همکارى شهروندان در پرداخت 
قبوض عوارض نوسازى، امسال قبوض عوارض نوسازى 

دو مرحله اى توزیع و جوایز تشویقى براى مردم در نظر 
گرفته مى شود تا انگیزه بیشترى در پرداخت  عوارض به 

وجود  آید.
آخوندى با بیان اینکه در بخش پرداخت عوارض کسب و 
پیشه طى سال گذشته شرایط به هیچ عنوان ایده آل نبوده 
است، گفت: سال گذشته وصول عوارض کسب و پیشه 
در شهر اصفهان نسبت به حتى شهرهاى اطراف همچون 
کاشان، شاهین شــهر و نجف آباد نیز بسیار ناچیز بود به 
طورى که تنها نزدیک بــه 20 درصد این بودجه محقق 
شد.  وى وضعیت پرداخت عوارض کسب و پیشه را بسیار 

نگران کننده خواند.

قبوض عوارض نوسازى، دو مرحله اى مى شود
رئیــس کمیســیون امــور اقتصــادى، حقوقى و 
گردشگرى شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: 
این اتفاقاتى که در یک ســازمانى رخ مى دهد و کار 
به جایى مى رسد که پیمانکار براى شهردارى تعیین 

تکلیف مى کند فاجعه است.
نصیر ملت دیروز در صحن علنى شوراى شهر گفت: 
اگر قرار باشد قدرى شفاف ســازى در این شهر رخ 
بدهد «خیلى ها» باید پاســخگو باشند. چه در دوره 
قبلى و چه کسانى که هنوز در بدنه شهردارى هستند. 
وى ادامه داد: یک ســازمانى به هــر دلیلى بدهکار 
است و زیان انباشته دارد، اما این فاجعه است که کار 
به جایى برسد که پیمانکاران براى شهردارى تعیین 
تکلیف بکنند و اسم بیاورند که فالن شخص اجازه 
نمى دهد فالن زمین به فروش برسد. عضو شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان گفت: الزم است سازمان 
مربوطه به صورت شفاف به شــوراى شهر توضیح 
بدهد که چرا یک نفر وارد سازمان شهردارى مى شود 

و شلوغ مى کند و دست مى شکند. 
به گزارش ایســنا، در آخرین روزهاى سال گذشته 
گروهى از طلبکاران ســازمان عمران شــهردارى 
اصفهان، به این ســازمان حمله کرده و به اقدامات 

تخریبگرانه پرداخته اند.
سعید کوهرنگ بهشتى، مدیر عامل سازمان عمران 
شــهردارى اصفهان در واکنش بــه اظهارات این 

عضو شوراى اســالمى شــهر اصفهان پاسخ داد: 
اگر شــهردارى اصفهان بــا رکود رو به رو اســت، 
ســازمان عمران شهردارى در شــرایط بحرانى به 
سر مى برده است. وى ادامه داد: بر حسب اتفاق آن 
فردى که اشاره شد به ســازمان حمله کرده و دست 
کسى را شکسته بود، کمترین طلب را از شهردارى 
اصفهان داشت و طلب ایشان تنها 11 میلیون تومان

 بود. حتى ده میلیون تومان بــراى وى چک صادر 
شده بود.

رئیــس ســازمان عمــران شــهردارى اصفهان 
گفت: افــرادى کــه نمى توانم نــام ببــرم از این 
ســازمان دل نمى برند و همچنان تالش مى کنند
 فضاى این ســازمان را با تحریک هاى خود بر هم 

بزنند.

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهــان گفت: تا کنون 
قریب به دو میلیون و 500 هزار نفر در استان اصفهان 

کارت ملى هوشمند دریافت کرده اند.
حســین غفرانى کجانى در گفتگو با ایمنا و با اشاره به 
آمار مراجعه مردم درسال  96براى دریافت کارت ملى 
هوشمند، اظهارکرد: از مجموع چهار میلیون و 17 هزار 
نفر جمعیت استان که هدف مشمول کارت ملى هستند، 
آمارهاى ماه هاى پایانى ســال 96 نشان داد که یک 
میلیون و 167هزار و 329 نفر تا پایان اسفندماه به مراکز 
صدورکارت مراجعه کرده انــد و در مجموع در بخش 
کارت ملى هوشمند تاکنون قریب به دو میلیون و 500 

هزار نفر این کارت را دریافت کرده اند.
وى ادامه داد: صدور کارت ملى هوشمند از ابتداى آغاز 
این طرح تا پایان ســال 1396 براى 62 درصد از کل 
جامعه هدف در استان محقق شده است و تا تحقق کامل 
آن نزدیک به یک میلیون و  500 هزار نفر دیگر نیز باید 

به مراکز صدور کارت مراجعه کنند.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان درباره تمدید صدور 
کارت ملى هوشمند تا خرداد ماه امسال گفت: با توجه 
به ازدحام جمعیت و حجم مراجعین به دفاتر پیشخوان و 
دفاتر پست و مرکز وزارت ثبت احوال در ماه هاى پایانى 
سال گذشته، سازمان ثبت احوال فرصت افزوده اى را 
در نظر گرفته است تا این شرایط در ماه هاى فروردین، 
اردیبهشــت و خرداد 97 بــراى مراجعه هــر چه بهتر 

شهروندان فراهم شود.
وى ادامه داد: کارت هاى ملى قدیمى تا پایان خردادماه 
ســال 97 اعتبار دارد ولى کاربردى شــدن کارت ملى 
هوشمند تا پایان سال توســط هیئت دولت تمدید شده 

است.
غفرانى تصریح کرد: براى رفاه حال شــهروندان و به 

منظور روان سازى بیشــتر در روند صدور کارت ها، از
 ماه هــاى قبل عــالوه بــر انجــام کار در 84 دفتر 
پیشخوان، تعداد 65 دفتر نیز فعالیت صدور کارت ملى 
هوشــمند را بر عهــده دارنــد و در 84 دفتــر عالوه
 بر صدور کارت ملــى، برنامه تعویض شناســنامه نیز 

انجام مى شود.

وى یادآور شد: عالوه بر این در 44 دفتر پست و تعدادى 
از ادارات ثبت احوال، 200 ایستگاه کارى تشکیل شده 
و خدمات رسانى به مردم انجام مى شود که البته بخشى 
از این دفاتر طى چند ماه آخر ســال گذشــته گسترش 

یافته اند.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به فعالیت 

60 ایســتگاه ســیار کارت ملى هوشــمند گفت: این
ایســتگاه هاى ســیار، خدمات الزم براى ارائه کارت 
ملى هوشمند را باتوجه به مباحث جغرافیایى و ظرفیت 

خدماتى بر عهده دارند.
غفرانى کجانى، مغتنم شــمردن ماه هاى اولیه سال را 
براى درخواست کارت ملى هوشمند ازسوى شهروندان 

ضرورى دانست و گفت: توصیه مى کنم که شهروندان 
ماه هاى اولیه سال 97 را براى انجام این برنامه مغتنم 
بشمارند و اقدام براى دریافت کارت ملى را به روزهاى 
پایانى موکول نکنند تا انجــام  این پروژه به طور کامل 
محقق شود و در این زمینه شاهد خروجى باال و اقدامات 

ارزنده اى باشیم.

اگر هنوز کارت ملى هوشمند دریافت نکرده اید بخوانید

کارت هاى ملى قدیمى تا پایان خرداد اعتبار دارد

 یک میلیون 
و 167هزار و 

329 نفر تا پایان 
اسفندماه به مراکز 
صدورکارت مراجعه 

کرده اند و در 
مجموع در بخش 

کارت ملى هوشمند 
تاکنون قریب به 

دو میلیون و 500 
هزار نفر این کارت 
را دریافت کرده اند

برخى اتفاقات در شهردارى فاجعه است

فوالد مبارکه توانســته از فرصت هاى موجود در بازار 
سرمایه براى توســعه زیر مجموعه هاى خود به خوبى 
بهره بگیرد و از این رو، تملک دارایى هاى سرمایه اى و 
نیز انجام سرمایه گذارى ها و اجراى طرح هاى توسعه در 
شرکت فوالد مبارکه طى سال هاى گذشته افزایش یافته 
است به همین لحاظ شرکت فوالد مبارکه بزرگ ترین 
شرکت بورس اوراق بهادار از لحاظ حجم سرمایه است 
و میزان سرمایه اسمى این شــرکت به 7000 میلیارد و 
500 میلیون تومان و ارزش بازار آن به 21 هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
معاون مالــى و اقتصادى فــوالد مبارکــه در همین 
رابطــه در گفتگو با فــارس اظهار کــرد: تمرکز فوالد 

مبارکه طى ســال هاى اخیر بر توســعه کّمى و کیفى 
محصوالت، افزایش ارزش افزوده محصوالت، اصالح
 ساختار مالى و بهینه سازى سبد ســرمایه گذارى بوده 

است.
نادرى در پایان یادآور شد: از این رو بر اساس گزارش هاى 
توجیهى اقتصــادى و فنى خریــد دارایى هاى جدید، 
افزایش سرمایه هاى متعدد طى سال هاى گذشته شکل 
گرفت و سرمایه شرکت از یکهزار و 580 میلیارد تومان 
در سال 1390 به رقم هفت هزار و 500 میلیارد تومان 
در سال 1395 رسید و این یعنى یک رشد قابل توجه که 
فوالد مبارکه را به بزرگ ترین شرکت بورسى به لحاظ 

سرمایه تبدیل کرد.

فوالد مبارکه، بزرگ ترین شرکت بورسى به لحاظ سرمایه


