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چگونه در ماه رمضان الغر شویم؟وقتى دست دادن با «پنه لوپه کروز» هم افاقه نمى کند!بازى نگار جواهریان در فیلم جدید پرویز شهبازى روحانى شبیه احمدى نژاد عمل مى کند سالمتجهان نمافرهنگ آذرخش، جان 2نفر را گرفت حوادث جهان نما

بازار داغ فیلترشکن ها 

جلوگیرى از وقوع یک سرقت بزرگ و بى سابقه
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« هیس! پسرها گریه نمى کنند» 
را بخاطر مردم مى سازم

سرقت از همسر سابق

گالیه آهن فروشان
 از بازار بـى مشترى

گران شدن کرایه 5
اتوبوس به حکمیت 
کشیده مى شود؟

12

این روزها بازار فیلترشکن ها حسابى داغ است و آنهایى که ماندن در 
تلگرام را نسبت به سایر پیام رسان ها ترجیح مى دهند یا براى خرید و 
نصب فیلترشکن به موبایل فروشى ها مراجعه مى کنند یا فیلترشکن 

را دانلود و نصب مى کنند. به همین مناسبت پایگاه اطالع رسانى 
«رویداد 24» در گزارشى که از خیابان هاى تهران تهیه کرده به 

همین کاربران فضاى مجازى پرداخته است که مى خواهند به هر 
طریقى شده از تلگرام استفاده کنند. 

 الیحه نرخ کرایه اتوبوس در شهر اصفهان در پى 
اعتراض فرماندارى به نرخ آن، مجدداً روى میز 
بررسى اعضاى شوراى شهر قرار گرفت. الیحه 
افزایش 15 درصدى نرخ بلیت هاى شرکت واحد 
اتوبوسرانى اصفهان و حومه در 16اردیبهشت ماه 
سال جارى به تصویب شــوراى شهر رسید و در 
انتظار تأیید فرماندارى بود که روز سه شنبه  احمد 
رضوانى، فرماندار اصفهان اعالم کرد این مصوبه 

را رد کرده است.

2

3

طوفان مهیب در شمال استان اصفهانطوفان مهیب در شمال استان اصفهان
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اگر شادکردن مردم، خالتور
 بودن است افتخار مى کنم 
خالتور هستم

 ایجنت پرسپولیسى! ایجنت پرسپولیسى!

پیوند دوباره پر افتخارترین ها!
سال گذشته در پیش بینى و خبرى کوتاه و بیش از یک ماه پیش در گزارشى مفصل در روزنامه نصف جهان 
با ذکر جزئیات نوشتیم که امیر قلعه نویى سرمربى ســپاهان در فصل هجدهم خواهد شد و حاال این اتفاق 
به طور رسمى افتاده و دو طرف قرارداد همکارى را امضا کردند. حاال پر افتخارترین سرمربى لیگ برتر به

 پر افتخارترین تیم لیگ برترى بازگشته است.
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باز هم گزارش نصف جهان تأیید شد؛ ژنرال به سپاهان بازگشت

آگهى تجدید مزایده عمومى (نوبت دوم)

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت اول 
شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان

چاپ 
اول

نوبت 
اول

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 3213/ش مورخ 96/11/16 شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد یک قطعه زمین قســمتى از پالك ثبتى شماره 406/31114 
با کاربرى پارکینگ صرفا احداث رمپ ورود و خروج پارکینگ واقع در شــاهین شــهر 
میدان امام حسین (ع) مجموعه سایت ادارى به مساحت 295/5 مترمربع با قیمت پایه 

1/100/000/000 ریال را از طریق آگهى مزایده به فروش برساند. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و  اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى 
به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شنبه 
مورخ 1397/03/19 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

تاریخ انتشار آگهى 1397/03/03
جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت اول شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان رأس ساعت 16 روز پنجشنبه 
تاریخ 1397/03/31 در محل نمازخانه ساختمان شماره 2 شرکت مخابرات واقع در چهارباغ باال- شرکت مخابرات استان اصفهان 

تشکیل مى گردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت مى شود رأس ســاعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل/ نماینده خود را کتبًا معرفى 

نمائید.
* ضمنًا به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى 

و هر شخص غیر عضو تنها یک رأى خواهد بود.
* کسانى که داوطلب عضویت در سمت بازرس شرکت مى باشند حداکثر تا تاریخ 1397/03/14 جهت ثبت  نام به دفتر تعاونى واقع 

در چهارباغ باال- ساختمان شماره 1 مخابرات- طبقه دوم- اتاق 204 مراجعه فرمایند.
دستور جلسه:

- گزارش هیئت مدیره و بازرسان.                     - طرح و تصویب صورت هاى مالى سال 1396.
- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت.                           - انتخاب بازرس اصلى و على البدل.

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

هیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهانهیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان

فرا رسیدن سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر را گرامى مى داریم 
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اختالف فرماندارى
 و شوراى شهر همچنان ادامه دارد

متهم قرار بود به شبکه سراسرى یکى از بانک ها در اصفهان  نفوذ کرده و میلیاردها تومان از حساب  مشتریان را سرقت کند
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«شاید بعضى از شــما داخل آن جریان بودید، اما بنده 
از نزدیک تر شــاهد بودم نیرویى که باید خرمشــهر را 
آزاد مى کرد، به وســیله  چه عوامل و چــه ابزارها و چه 
امکانات و چه کانون عظیمى از ایمان و تصمیم شکل 
گرفت و همین نیرو رفت مثل گلوله اى به سینه  دشمن 
خورد و آن حادثه  عجیب را بــه وجود آورد؛ که وقتى ما 
خرمشهر را گرفتیم، ورق برگشــت و دنیا عوض شد.

 قبل از آن هــم میانجى هــا مى آمدنــد و مى رفتند؛ 
اما بعــد از پیــروزى در خرمشــهر، اولین دســته از 
میانجى ها وقتى به ایران آمدنــد، طور دیگرى حرف 
مى زدند و اصًال سبک حرف زدنشــان با گذشته فرق 

کرده بود. یکى از همیــن آقایان که رئیس جمهور یک 
کشور آفریقایى و جزو شخصیت هاى برجسته  سیاسى 
آفریقا و بلکه دنیا محسوب مى شــد، خصوصى به من 
گفت شما با پیروزى در خرمشــهر، معادله ها را عوض 
کردید و امروز دنیا به شــما به چشــم دیگــرى نگاه 

مى کند.»
«بخش هایى از بیانات حضرت آیت ا... 
خامنه اى در تاریخ 1382/3/3 در دیدار 
اعضاى ستاد بزرگداشت چهاردهمین 
سالگرد رحلت حضرت امام خمینى 
رضوان ا...  تعالى علیه»

«اینجانب با یقین به آنکــه َماالنَّْصُر إّال ِمــْن ِعنِدا... از 
فرزندان اسالم و قواى سلحشور مسلح، که دست قدرت 
حق از آستین آنان بیرون آمد و کشور بقیه ا... االعظم- 
ارواحنا لمقدمه الفداء- را از چنــگ گرگان آدمخوار که 
آلت هایــى در دســت ابرقدرتان خصوصــًا آمریکاى 
جهانخوارند بیرون آورد و نداى "ا... اکبر" را در خرمشهر 
عزیز طنین  انداز کرد و پرچم پر افتخــار "ال ا... اال ا..." 
را بر فراز آن شــهِر خّرم- که با دســت پلید خیانتکاران 
قرن به خون کشیده شــده و "خونین شهر" نام گرفت- 
[بیافراشــت ] تشــکر مى  کنم. و آنان فوق تشکر امثال 
من هســتند. آنان به یقین مورد تقدیر ناجى بشریت و 

برپاکننده عدل الهى در سراســر گیتــى- روحى لتراب 
مقدمه الفداء- مى  باشــند. آنان به آرم ما َرَمْیَت إْذ َرَمْیَت 
َو لِکنَّ ا... َرمى  مفتخرند. مبارك باد و هزاران بار مبارك 
باد بر شما عزیزان و نور چشــمان اسالم این فتح و نصر 
عظیم که با توفیق الهى و ضایعات کم و غنایم بى  پایان 
و هزاران اسیر گمراه و مقتولین و آسیب دیدگان بدبخت 
که با فریب و فشار صدام تکریتى، این ابرجنایتکار دهر، 
به تباهى  کشیده شده  اند، سرافرازانه براى اسالم و میهن 

عزیز افتخار ابدى به هدیه آوردید.» 
بخشى از پیام حضرت امام خمینى(ره) به 
مناسبت آزادى خرمشهر

توقف فعالیت شرکت 
«سریکا» 

  تسنیم| شرکت انگلیسى «سریکا» اعالم 
کرد، همچنان منتظر روشـن شـدن تأثیر بازگشـت 
تحریم هاى آمریکا علیه ایران بر میدان گازى رام در 
دریاى شمال اسـت که نیمى از آن متعلق به شرکت 
ملى نفت ایران است و فعالیت هاى خود در این میدان 

را تا صدور مجوز دولت آمریکا متوقف کرده است.

لطمه حیثیتى
احمد توکلى گفت: آقاى روحانى در یک    الف|
اشتباه تاریخى همه مسائل کشـور را به برجام وصل 
کرد اما این خوشبینى او نتیجه کامًال منفى داد بنابراین 
به لحاظ قدرت پیش بینى آینده، لطمه حیثیتى خورد.

به دنبال لغو تحریم 
دانشگاه شریف 

رئیس دانشـگاه شـریف با اشـاره به    ایسنا|
تحریم این دانشگاه در کنار برخى افراد و سازمان هاى 
دیگر از سـوى نهادهاى جهانى، گفـت: این موضوع 
هم از سوى دانشگاه و هم از سوى وزارت امور خارجه 
به طور جدى پیگیرى مى شـود و امیدوار هسـتیم در 
مذاکرات وزیر امور خارجه با اتحادیه اروپا در خصوص 
برجام، مسـئله دانشـگاه ما نیز مطرح و این مشـکل 

حل شود.

فشار به عارف براى 
رئیس شدن

  دیده بان ایران| رئیـس کمیتـه سیاسـى 
فراکسیون امید از افزایش فشار بر عارف براى اعالم 
کاندیداتورى براى ریاسـت مجلس خبـر داد. جالل 
میرزایى تصریح کرد: هم اکنون درخواست ها از عارف 
براى اعالم کاندیداتورى ریاسـت مجلس بسیار باال 
رفته اسـت و اعضـاى فراکسـیون و همچنین برخى 

دیگر از نمایندگان بر این مسئله پافشارى مى کنند.

فیلترینگ توییتر 
رفع مى شود

محمد کاظمى درخصوص درخواسـت    ایلنا |
شـش نفر از وزرا و دو نفر از نماینـدگان مجلس براى 
رفع فیلتر توی یتر گفت: از آنجا که در حال حاضر مردم 
نمى تواننـد از تلگرام اسـتفاده کنند رفـع فیلتر توییتر 
مى تواند پیام رسان مناسبى در اختیار مردم باشد. عضو 
کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اعالم کرد: از آنجا که 
پیشنهاددهندگان رفع فیلتر توییتر، اکثریت را در این 
کمیته تشکیل مى دهند، در صورت تشکیل جلسه به 

نظر مى رسد توییتر رفع فیلتر شود.

خبرخوان
چرا پلیس باید با بدحجابى 

برخورد کند؟
حســن رحیــم    خبرگزارى دانشجو |
پورازغدى در مراسم سخنرانى با موضوع حجاب 
در دانشگاه علم و صنعت گفت: برخى ها مى گویند 
که ما مخالفیم پلیس با بدحجابى برخورد کند در 
پاســخ به این افراد باید بگوییم اگر پلیس دخالت 
نکند افراد دیگــرى مانند لباس شــخصى ها و 
خودســر ها دخالت مى کنند و حتى ممکن است 
کار به خشونت کشیده شــود. در چنین شرایطى 
که گفته مى شود یا روسرى یا توسرى و یا برخى ها 
اقدام به اسیدپاشى مى کنند. اینجاست که همان 
افراد مخالــف با دخالت پلیس بــا بدحجاب ها، با 
پلیس تمــاس مى گیرند و مى گوینــد بیایید ما را 

نجات دهید.

اشک درو مى کنند
روزنامه اصولگراى «خراسان»    انتخاب|
نوشــت: این شــب ها تقریبًا تمام شــبکه هاى 
سیما پر شــده از برنامه ها و سریال هاى غمناك 
و ناراحت کننده. انگار هرکــدام از تهیه کنندگان 
تلویزیــون در مســابقه اى نانوشــته تــالش 
مى کنند بیشــتر در گلوى بیننده بغض بکارند و 
اشک بیشترى درو کنند. شــاید کارشناسان باید 
بگردند تا ریشه این اندیشه که ماه رمضان را ماه 
غم و غصه مى داند بیابنــد. در حالى که در دیگر 
کشورهاى مسلمان، این ماه را همچون عید جشن 

مى گیرند...

تغییر نام خانوادگى
230 هزار نفر 

  میزان| سخنگوى ســازمان ثبت احوال 
کشور با اشاره به آمار هاى تغییر نام خانوادگى در 
سال گذشته اظهار کرد: آمار ها نشان مى دهد در 
ســال 96 تعداد 230 هزار و 47 نفر اقدام به تغییر 
نام خانوادگى کرده اند که از این میان 47 مورد به 
تأیید نرســیده اند. همچنین در سال گذشته 112 
هزار و 402 مورد براى تغییر نــام کوچک اقدام 
کرده اند کــه از آن میان 502 مــورد به تصویب 
نرسیده است. گفتنى اســت براى تغییر نام هاى 
مذهبى افراد مکلف به طى مراحل دادگاه هستند.

واردات میلیاردى قرقره
  آفتاب  نیوز| آمارهاى رسمى گویاى آن 
است که در فروردین امسال بیش از یک میلیارد 
و 37 میلیون تومان دوك و قرقره وارد ایران شده 
است. در آمارهاى گمرکى بندى با عنوان قرقره، 
ماسوره، دوك و تکیه گاه هایى همانند خمیر کاغذ 
یا مقوا براى پیچیدن نخ هاى نساجى در نظر گرفته 

شده است.

جمع آورى
322 میلیارد تومان صدقه

مدیرکل هماهنگى مشارکت هاى    فارس|
مردمى کمیتــه امداد با بیان اینکــه بیش از 6/5 
میلیون صندوق صدقات در منــازل و 270 هزار 
صنــدوق در اماکــن و معابر وجــود دارد، گفت: 
در ســال گذشــته 322 میلیارد تومــان صدقه 

جمع آورى شد.

تأیید مذاکره با مؤسس 
تلگرام 

  تسنیم| وزیــر ارتباطــات و فنــاورى 
اطالعات مذاکره با مؤســس تلگرام را تأیید کرد. 
محمدجواد آذرى جهرمى در پاســخ به ســئوالى 
درباره مذاکره دولــت ایران و مؤســس تلگرام 
اظهار کرد: مذاکــره دولت ایــران و تلگرام چیز 
محرمانه اى نبــوده و در دولت یازدهم توســط 
وزیر وقت ارتباطات صــورت گرفته وتوافق هایى 
هم به دســت آمد و تلگرام مالحظات ما در مورد 
کانال هــاى غیراخالقى یا کانال هــاى مرتبط با 

تروریسم را لحاظ کرد. 

عبدا... ناصرى، عضو شــوراى مشورتى اصالح طلبان و 
مشاور عالى رئیس دولت اصالحات گفت: صراحتاً اعالم 
مى کنم که اصالح طلبان با روحانى اتمام حجت کرده اند 
و وى مختار است تصمیم خود را مبنى بر تحول بر ایجاد 

نقطه عطف به کار گیرد.
به گزارش «باشــگاه خبرنگاران  جوان»، وى ادامه داد: 
جهانگیرى به صورت جدى خواهان تغییرات در کابینه 
است و بنابر اخبارهاى موثقى که بنده شنیده ام، بسیارى 
از انتصابات روحانى برخالف نظــر جهانگیرى صورت 
گرفته، اما به نظر مى رسد که چنین روحیه اى در روحانى 

وجود ندارد.

مشــاور عالى رئیس دولت اصالحات تأکید کرد: سال 
92 مرحوم هاشــمى رفســنجانى و برخى سردمداران 
جریان اصالحات بــه روحانى در مــورد چینش کابینه 
تذکراتى دادند، اما وى آنهــا را على الخصوص در حوزه 
برنامه  ریــزى و سیاســت داخلى اجرا نکــرد. ناصرى 
گفت: روحانى نسبت به رؤساى دولت هاى سازندگى و 
اصالحات،  مشاوره پذیرى کمترى دارد و به نظر مى رسد 
که از این حیث شبیه احمدى نژاد عمل مى کند، چرا که 
اصالح طلبان بیش از هزاران بار در مالقات هاى حضورى، 
نامه نگارى ها و على الخصوص مصاحبه هاى عملى به 

روحانى گفتند که باید کابینه خود را انسجام بخشد.

اینکه به تازگى بانک «تى بى سى» گرجستان با صدور 
بخشــنامه اى، انجام هر گونه تراکنــش بانکى براى 
ایرانیان بدون کارت اقامت را امکان ناپذیر کرد و ازطرف 
دیگر، سفارت گرجســتان اخیراً مقررات اتباع خارجى 
را براى ورود به این کشور، ســخت تر از گذشته کرده، 
مى تواند  فرضیه سخت گرفتن اقامت در این کشور را 
پررنگ تر از دیگر فرضیات موجود کند. در همین باره 
«رادیو تفلیس» روز پنج شنبه گزارش داد که در حال 
حاضر کســانى که قبًال در این بانک حساب داشتند و 
کارت اقامت آنها آماده نیست، حساب آنها بلوکه شده 

است.
ســیده  فاطمه مقیمى، رئیس اتــاق بازرگانى ایران و 
گرجســتان، درباره بلوکه شدن حســاب تجار ایرانى 
مى گوید: بســیارى از موارد به دلیل بحــث اقامتى و 
مهاجرتى بوده که در حال بررســى اســت، همچنین 
مقدارى هم به شرایط تحریمى بازمى گردد که آمریکا 

دوباره علیه ایران اعمال کرده است.
او بیان کرد: مشکل از آنجایى نشأت مى گیرد که بسیارى 
از سرمایه گذاران ایرانى به قصد اخذ اقامت گرجستان به 
ثبت شرکت بدون فعالیت اقتصادى دست زده اند و پس 
از اینکه حجم زیادى از ایرانى ها با این انگیزه اقدام به 
تأسیس شرکت هاى بى هویت کردند، دولت گرجستان 
با ردیابى فعالیت ها متوجه شــد که فعالیت اقتصادى 
بهانه اى براى گرفتن ویزاى این کشــور بوده است به 
همین دلیل با مسدود کردن حساب هاى بانکى سعى 

دارد تا جلوى این تخطى ها را بگیرد. 
مقیمى، اعمال تحریم هاى آمریکا را نیز مزید برعلت 
دانست و تأکید کرد: به هرحال ایران باید مقاومت خود 
را در  برابر انواع فشارها و تحریم ها از سوى کشورهاى 
مختلف آماده سازد و با ایجاد برنامه ریزى دقیق سعى 
کند تا از فلج شدن اقتصاد در مقابل تحریم هاى گوناگون 

جلوگیرى کند.

این روزها بازار فیلترشکن ها حسابى داغ است و آنهایى 
که ماندن در تلگرام را نســبت به ســایر پیام رسان ها 
ترجیح مى دهند یا براى خرید و نصب فیلترشــکن به 
موبایل فروشى ها مراجعه مى کنند یا فیلترشکن را دانلود 

و نصب مى کنند. به همین مناســبت پایگاه 
اطالع رســانى «رویــداد 24» در 

گزارشــى که از خیابان هاى 
تهــران تهیه کــرده به 

همین کاربران فضاى 
مجــازى پرداختــه 
است که مى خواهند 
به هر طریقى شده از 
تلگرام استفاده کنند. 
بدون شک آنچه در 

گزارش «رویداد 24» 
درباره پایتخــت آمده، با 

کمى باال پایین کردن، قابل 
تعمیم به کل کشور است. بخشى از 

این گزارش را بخوانید: 
یکى از فروشــندگان تلفن همراه مى گویــد که براى 
نصب فیلترشکن روى دستگاه هاى موبایل 5000 تا 15 
هزار تومان دریافت مى کند که این رقم براى دارندگان 
گوشــى هاى آیفون کمى افزایش مى یابد و به 20 هزار 
تومان مى رسد. آنگونه که او عنوان مى کند نرم افزارهاى 

فیلترشکن براى اندروید و سیستم عامل ویندوز به راحتى 
در اینترنت پیدا مى شود، اما در مورد گوشى هاى اپل این 

موضوع صادق نیست. 
اما در این میان کسانى هم هســتند که اقدام به نصب 
فیلترشــکن روى لپ تــاپ و کامپیوتر خود 
مى کننــد. یکى از فروشــندگان و 
تعمیرکنندگان سیستم هاى 
یارانــه اى مى گویــد که 
براى نصب فیلترشکن 
روى لپ تاپ 15 هزار 
تا 40 هزار تومان از 

مشتریان مى گیرد. 
این روزهــا به غیر 
از افزایــش تقاضــا 
براى نــرم افزارهاى 
فــروش  فیلترشــکن، 
VPN ها توســط ISPها 
هم به شدت افزایش پیدا کرده است 
و کاربران مى توانند با یک جستجوى اینترنتى 
ســاده و پرداخت 5000 تومان، حســاب کاربرى یک 
ماهه ایجاد کنند و با نصــب نرم افزار مخصوص، بدون 
محدودیت در فضاى مجازى فعالیت کنند. VPNها در 
فضاى مجازى به قیمت 3000 تا 25 هزار تومان براى 

یک ماه به فروش مى رسند. 

امتحانات نهایى دانش آموزان در شــرایطى آغاز شده 
است که بازار فروش سئواالت امتحانى در شبکه هاى 
مجازى هم آغاز به کار کرده اســت. خبرگزارى «ایلنا» 
نوشــت: صبح روز چهارشــنبه (دیروز) خبرى مبنى بر 
لورفتن سئواالت امتحان نهایى دانش آموزان در تلگرام 
منتشر شده که براســاس اظهارات مشــاور مدیر کل 
آموزش و پرورش شهر تهران این مسئله مربوط به تهران 
نمى شود. علیرضا راه پیما در این باره گفت: این سئواالت 
به هیچ وجه از شهر تهران لو نرفته و مربوط به یکى دیگر 

از استان ها مى شود، اما اجازه نداریم نام استان را ببریم.

در همین حال خبرگزاى «تسنیم» هم که به این موضوع 
پرداخته دیروز نوشت: چند سالى است امتحانات نهایى 
دانش آموزان به بازارى براى کسب درآمد توسط افراد 
فرصت طلب تبدیل شده است. این شبکه ها که عمدتاً در 
فضاى مجازى و کانال هاى تلگرامى یا اینستاگرام فعالیت 
مى کنند، صبح روز امتحان سئواالت را به دست مشتریان 
خود مى رسانند و براى خرداد 97 فعالیت آنها براى تبلیغات 
و بازارگرمى چند هفته مانده به زمان برگزارى امتحانات 
نهایى آغاز شد. تعداد کانال هاى فروش سئواالت کم 
هم نیست، قیمت ها نیز متفاوت است از 30 هزار تومان 
براى درس دینى تا 70 هزار تومان براى دروس عمومى و

90 هزار تومان براى دروس تخصصى.
البته ماجراى لو رفتن سئواالت امتحانات نهایى داستان 
همین امسال نیست بلکه دو سال گذشته نیز دانش آموزان 
لو رفتن ســئواالت را تجربه کردند. حتى ســال گذشته 
این قضیه با اعتراضات بســیارى همراه شــد و تجمع 

دانش آموزان مقابل وزارت آموزش و پرورش را رقم زد.

نصف جهان توفیق جعفر پناهى در گرفتن جایزه بهترین 
فیلمنامه از فســتیوال جهانى کن و عدم توفیق اصغر 
فرهادى با فیلمى که این جشنواره کارش را با نمایش 
آن آغاز کرد، تحلیلگران رسانه هاى اصولگرا را به این 
نتیجه رســانده که هم در آن توفیق و هم در این عدم 

توفیق، سیاست و سیاست بازى حرف اول را مى زند.
در حالى که منتقــدان خارجى، جدیدتریــن اثر اصغر 
فرهادى را با معیارهاى هنرى ســنجیده اند ، اینجا در 
داخل کشور، سمت و سوى تحلیل رسانه هاى اصولگرا 
بعضًا متفاوت با دیــدگاه منتقدان بیرون مرزها و داراى 
رنگ و بوى غیر سینمایى اســت. این تحلیل ها درباره 

جعفر پناهى نیز به همین شکل دیده مى شود.
از جمله در این باره پایگاه اینترنتى «مشــرق نیوز»  در 
مطلبى که چند روز پیش منتشر کرد، به این پرداخت که 
کارگردان هایى مثل اصغر فرهادى و مانى حقیقى تنها 
زمانى در جشــنواره هاى بین المللى موفقیت به دست

مى آورند که «التهابات سیاســى» به داد آنها برسند. 
به باور این پایگاه اطالع رســانى، اتفاقات ســال 88 و 
موضعگیرى هاى فرهادى در اسکار اولى که او گرفت 
تأثیر مستقیم داشت و قانون جنجالى ترامپ براى عدم 
سفر اتباع ایرانى به خاك ایاالت متحده نقش مهمى در 
اســکار دوم او بازى کرد. به همین ترتیب مشرق نیوز 
معتقد اســت عدم توفیق این کارگردان در جشــنواره 
کن هم به این دلیل بوده که هیچ اتفاق سیاسى خاصى 
نیافتاده اســت تا فرهادى براى فیلم «همه مى دانند»  
جایزه اى بگیرد: «در شــرایط کامًال عــادى و بدون 
هیچ دعواى سیاســى، فیلم هاى اصغر فرهادى آثارى 
بسیارى معمولى هســتند که دوبار دیدن آنها، تماشاگر 
را به شدت خسته مى کند و عدم توفیق "همه مى دانند"  
اصغر فرهادى در جشــنواره کن و فیلم "خوك" مانى 
حقیقى در جشنواره برلین، نشــان مى دهد فیلمسازان 
ایرانى مثــل گذشــته نمى توانند در جشــنواره هاى

 ســینمایى بدون هیچ حاشیه سیاســى توفیقى کسب 
کنند. دســت دادن با "پنه لوپه کروز" و گرفتن بازوى 
او نمى تواند هیچ جنجالــى در داخل بیافریند در نتیجه، 
فرهادى باید منتظر یک 88 دیگر، یک احمدى نژاد و یا 

یک سوء رفتار از سوى ترامپ باشد تا توفیقات گذشته 
را تکرار کند.»

هیچکاك هم این طورى نبود!
در کنار اصغــر فرهادى، جعفر پناهى دیگر ســینماگر 
ایرانى حاضر در جشنواره امســال کن هم در تیررس 
رسانه هاى اصولگرا بود. این رســانه ها در باره پناهى 
هم معتقد بودند که مسائل سیاسى در موفقیت هاى او 
تأثیر همه جانبه اى دارد. پناهى که امسال با فیلم «سه 
رخ» جایزه بهترین فیلمنامه این جشنواره را از آن خود 
کرد، از جانب روزنامه «کیهان» به این متهم شد که با 
اینکه ســاخت «ســه رخ»، «آماتور» و داراى «ضعف 

شــدید» اســت اما چون فیلمى «ضدایرانى» اســت 
بنابراین «تحت تأثیر مناسبات سیاسى» جایزه بهترین 
فیلمنامه هفتاد و یکمین جشنواره فیلم کن را از آن خود 

کرده است.
همچنین ســایت «باشــگاه خبرنگاران جوان» از زیر 
مجموعه هاى صداوسیما، در نوشتارى به این پرداخت 
که «پناهى بــا هر فیلمش -فارغ از خــوب یا بد بودن 
کیفیت اثر- توانسته جوایز مهم بین المللى را ببرد بلکه 
توجهات زیادى را هم به خود جلــب کرده [به طورى 
که] به نظر مى رسد دوره ممنوعیت براى پناهى کامًال 
خوشیمن بوده است.» این رســانه اصولگرا با اشاره به 
اینکه چند سال پیش یکى از مســئوالن جشنواره کن 

گفته بود تمــام آثار پناهى را در این جشــنواره نمایش 
مى دهند و او داور همیشــگى جشــنواره هاى جهانى 
است نوشــته: «مهم نیســت پناهى چه فیلمى بسازد، 
چگونه بســازد و چه از آب دربیاورد. مهم این است که 
او پناهى اســت؛ مقامى که حتى اســاتید تاریخ سینما 
مانند "جــان فــورد" و "آلفرد هیچــکاك" و "چارلى 
چاپلین" نیز از آن بى بهره بوده اند.» باشگاه خبرنگاران
 جوان نتیجه گرفته که «بیشــتر توجهات به فیلم "سه 
رخ" از حضور نداشتن پناهى در جشنواره و پروپاگانداى 
عظیمى که از سوى جشــنواره و محافل خارجى براى 
حضور نداشتن او اتفاق افتاد، منشأ گرفت و کمتر متوجه 

خود فیلم بود».

وقتى دست دادن با «پنه لوپه کروز» هم افاقه نمى کند!
تحلیل هاى اصولگرایانه درباره عدم موفقیت اصغر فرهادى و موفقیت جعفر پناهى در جشنواره امسال کن
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«طال» نام جدیدترین فیلم پرویز شــهبازى اســت. این کارگردان که پیش تر «نفس عمیق»، «دربند» و 
«ماالریا» را ساخته بود، قرار اســت این فیلمنامه را به تهیه کنندگى رامبد جوان جلوى دوربین ببرد و نگار 

جواهریان در آن ایفاى نقش مى کند.
پیش تولیــد فیلم ســینمایى «طال» بــه کارگردانــى پرویز شــهبازى و تهیــه کنندگى رامبــد جوان 
که از مدتى پیش آغاز شــده بود همچنان ادامه دارد و عوامل آن، این روزها مشغول انتخاب بازیگران فیلم 

هستند.
نگار جواهریان، اولین بازیگرى است که حضورش در فیلم قطعى شده تا نخستین تجربه همکارى اش با پرویز 

شهبازى در «طال» تجربه کند.
«طال» که اثرى پر بازیگر اســت با انتخاب بازیگران به زودى وارد مرحله فیلمبردارى مى شــود.  «طال» 
جدیدترین همکارى رامبد جوان و محمد شایسته است که پیش از این «قانون مورفى» را ساخته بودند و قرار 

است به زودى فیلم مجید صالحى را نیز تهیه کنند.

کیانوش عیارى گفت: من درکى از ســیگار ندارم و سیگار را 
حماقت بشر مى دانم اما معتقدم وقتى به صورت پنهان درباره 
موضوعى مثل سیگار و مضرات استعمالش حرف مى زنى، در 
جامعه بى تأثیر نخواهد بود و بین هنرمند و مسئول و رسانه، آن 
که از دریچه نصیحت و هشــدار و تهدید وارد نشود، مى تواند 

موفق تر عمل کند.
این کارگردان سینما و تلویزیون که در آثار مختلفش به وجوه 
سالمت در جامعه پرداخته، ادامه داد: با استفاده از عناصر گل 
درشت نمى شود کسى را از یک کار منع یا نسبت به کارى دیگر 
تشــویق کرد. وقتى به صورت پنهان دربــاره موضوعى مثل 
سیگار و مضرات استعمالش حرف مى زنى بى تأثیر نخواهد
 بود. من درکى از ســیگار نــدارم و ســیگار را حماقت

بشــر مى دانم. در ســریال «روزگار قریب» دانشجوها 
از دکتــر مى خواهنــد تا چیــزى بــه آنها یــاد بدهد و 
او به همــان حالت طنازانه خــودش از ضرر ســیگار حرف 

مى زند. 
در مجموعــه «هــزاران چشــم» یک قســمت بــا عنوان 
«ســیگار لعنتــى» نمایــش داده شــد. مــن بازهــم بــه

صورت مســتقیم چیزى را نگفتم. قرار بود تعارضى در حرفه 
کاراکتر اصلى رخ بدهد و من در زیر متنش به دغدغه شخصى ام 
یعنى عناد با ســیگار پرداختم. شــاید باورتان نشــود هدف 
من ترسیم مضرات ســیگار بود اما مى دانســتم اگر مستقیم 
ســراغش بروم هرگز به خواســته ام نخواهم رســید. به نیت 
نصیحت کردن مردم ســراغش نرفتم. فکر نمى کردم با این 
یک قسمت قرار اســت بر جمعیت میلیونى سیگارى ها تأثیر 
عمیق بگذارم. وقتى قرار اســت یک موضوعى فرهنگسازى 
شــود، بین هنرمند و مســئول و رســانه، آن کــه از دریچه 
نصیحت و هشدار و تهدید وارد نشده، مى تواند موفق تر عمل 
کند چرا که برخورد قهرى یا جریمه،  جوابگو نیســت و چه بسا 

نتیجه عکس بدهد.

اصغر نعیمى، نویسنده و کارگردان سینما در گفتگو با «میزان»، 
درخصوص ســاخت ســریال «وطن مــن» و همــکارى با 
محمدرضا ورزى گفت: واقعیت امــر تعجب مى کنم که اصًال 
چنین خبرى از کجا در رسانه ها منتشر شده است. من نسبت به 
ساخت این مجموعه اگر هم در شرف ساخت باشد بى خبرم و 

روحم از ساخت سریال «وطن من» خبر ندارد.
وى درباره حضور بازیگرانى همچون مهــران مدیرى و الناز 
شاکردوست در این سریال افزود: در مورد سریال «وطن من» 
اتفاق جالب تر آنجاست که از حضور بازیگرانى همچون مهران 
مدیرى، الناز شاکردوســت، ترالن پروانه و ســروش صحت 
خبر داده اند. فارغ از کیفیت اثر اصًال گمان نکنم بشــود چنین 
بازیگرانى را با توجه به هزینه ها در یک ســریال دور هم جمع 

کرد.
کارگردان فیلم «هایالیت» درباره خبرســازى هاى حاشیه اى 
در فضاى مجازى تأکیــد کرد: اینکه منبع و منشــأ این اخبار 
از کجا آغاز مى شــود اصًال مشــخص نیســت. امــا چطور 
خبــرى در ایــن حد منتشــر مــى شــود و حتــى صفحه

ویکــى پدیــا آن هم بــه وجــود مى آیــد؟  در هــر صورت 
من ساخت چنین سریالى را توســط خودم به طور کل تکذیب 

مى کنم.

بازى نگار جواهریان در فیلم جدید پرویز شهبازى 

همبازى شدن مهران مدیرى
با الناز شاکردوست، منتفى شد

سوســن پرور، بازیگر تئاتر و تلویزیون درخصوص حاشیه هاى به وجود آمده در 
مورد آخرین اظهار نظرش درباره بازى در برخى آثار کمدى گفت: برخى مى گویند 
نوع کمدى که سوسن پرور بازى مى کند دم دستى و خالتور است. من به هیچ وجه 
این قضاوت در مورد کارهایم را قبول ندارم اما اگر برخى در کشور کمدى خالتور 

کار مى کنند آن را هم زیر سئوال نمى برم.
وى در همین راستا اضافه کرد: گاهى اوقات برخى کلمات و واژه ها وقتى جداگانه 
استفاده مى شوند بار معنایى خاصى را به همراه مى آورند. فکر مى کنم شاید معناى 
خالتور به معناى سطحى بودن باشد. شاید هجمه ها در مورد اظهار نظرم به دلیل 

همین بار معنایى باشد که واژه خالتور به همراه خود مى آورد.
بازیگر فیلم «رد کارپت» بازى در آثار کمدى را بسیار سخت خواند 

و افزود: شــاید بعضى مى گویند که من در آثار دم دستى بازى 
مى کنم اما این را بدانید که در بســیارى از مواقع خنده دم 

دستى گرفتن از مخاطب کار بسیار سختى است و بازیگر 
باید عالوه بر بداهه قوى، تبحر ویژه اى داشته باشد.

وى با اشاره به موهبت بازى در آثار کمدى اذعان کرد: 
از نظر من شاد کردن و خنداندن مخاطب و مردم در هر 
شرایطى ارزشمند اســت. البته این خنداندن به شرطى 
قابل قبول است که تمسخرى در آن نباشد و هیچکس 

در آن سوژه خنده ما نشود. ایجاد شادى و خنده در مخاطب 
اگر بتوانیم حرمت انسانى را حفظ کنیم بى نهایت ارزشمند 

است.
کارگردان نمایش «هایالیت» در ادامه افزود: من حاضرم 
براى شــادى مردمم هر کارى انجام دهم. اگر برخى اسم 

این را خالتور بودن مى گذارند من با افتخار مى گویم 
که یک بازیگر خالتور هســتم. وى با اشاره به 

کارگردانى نمایــش «هایالیت» تأکید کرد: 
نکته جالب آنجاســت که وقتى من نمایش 

«هایالیت»  را کارگردانى کردم اکثراً باور نمى کردند که من این نمایش را بسته 
باشم. بسیارى اصًال باور نمى کردند که من سواد داشته باشم و یا درس تئاتر را 

خوانده باشم.
پرور با اشــاره به کارنامه کارى خود خاطرنشــان کرد: من آن آدمى نیستم که 
کارهاى سطحى و کمدى سبک انجام دهم اما اگر هرکس مى خواهد به واسطه 
کارهایى که کردم مــن را خالتور بداند باید بگویم که من خالتور هســتم و بهتر 

بگویم سواد خالتور بودن را دارم.
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کیانوش عیارى: 
سیگارحماقت بشر است

 هیچکدام از هواداران فیلم هــاى رزمى صحنه معروف فیلم 
«بوسه اژدها» را نمى توانند فراموش کنند، وقتى «جت لى»، 
هنرپیشه فیلم هاى رزمى وارد اداره پلیس شد و یک تنه کلى 
رزمیکار پلیس پاریــس را قلع و قمع کرد. اما این هنرپیشــه 
فیلم هاى رزمى به طرز عجیبى در سن 55 سالگى شکسته شده 

و به پیرمردهاى 80 ساله شباهت دارد. 
«فارس» با انتشار گزارش «هالیوود ریپورتر» در مورد وضعیت 
اخیر جت لى چنین نوشت:  افزایش سن و ناراحتى هاى جسمى 
جت لى، هنرپیشه نامدار فیلم هاى رزمى، باعث نگرانى هواداران 
این هنرپیشه در مورد سالمتش شــده است. جت لى در سال 
2013 اعالم کرد از ناراحتى قلبى و پرکارى تیروئید رنج مى برد 
و برخى آسیب هاى سرصحنه فیلمبردارى بر سالمت او تأثیر 
منفى گذاشته است. جت لى در دیدارى که از «تبت» داشت در 
مورد مشکالت جسمى اش گفت. عکس او از این سفر که نحیف 
و شکسته نشان مى دهد باعث واکنش هواداران در شبکه هاى 
اجتماعى شده و نسبت به سالمت این هنرپیشه فیلم هاى رزمى 
ابراز نگرانى شده است. بســیارى از هواداران که بیشتر اهل 
چین و هنگ کنگ هستند جت لى 55 ساله را با 20 سال پیش 
خودش زمانى که فیلم هاى اکشن رزمى را بازى مى کرد مقایسه 
مى کنند و فضاى مجازى پر شده از احساس ناراحتى هواداران 
براى جت لى.جت لى از هشت سالگى ورزش رزمى «ووشو» را 
یادگرفته و جوایز بیشمارى کسب کرده است. او در زمان ریاست 
جمهورى «ریچارد نیکسون» در آمریکا با تیم ملى ووشوى چین 
براى اولین بار به این کشور سفر کرد. او در 19 سالگى از ووشو 
بازنشسته شد و وارد دنیاى سینما شد و اولین فیلم خود با عنوان 
«معبد شائولین» را ساخت که به موفقیت چشمگیرى در چین 
رسید و در آن زمان تنها در هنگ کنگ دو  میلیون دالر فروش 
داشت.لى بخاطر مهارت هاى ورزشى و داشتن چهره اى جذاب، 
وارد هالیوود شد و در فیلم «ســالح مرگبار4» در نقش مقابل 

«مل گیبسون» ظاهر شد. 

چرا هنرپیشه  معروف فیلم هاى رزمى 
زود شکسته شد

پوران درخشنده، نویسنده و کارگردان 
سینما درخصوص حضور خود در عرصه 
ســریال ســازى گفت: در حال حاضر 
مذاکرات اولیه براى ساخت این سریال 
انجام شده و هنوز هیچ چیز قطعى نیست. 
این سریال در مورد یکى از زنان برجسته 
غرب کشــور اســت و امیدوارم بتوانم 
ســاخت آن را انجام دهم. ساخت این 
ســریال فعًال در حد صحبت بوده و وارد 

پیش تولید هم نشده است.
وى درباره دلیل موضوعیــت قرار دادن 
زندگى یکى از شــاعران کرد زبان براى 
ســریال خود اضافه کــرد: پرداختن به 
زندگى این زن فرهیخته همواره دغدغه 
شخصى من بوده و وقتى ساخت سریالى 
بر اســاس زندگى این زن پیشنهاد شد 
من آن را پذیرفتم اما باید دید آیا مى توانم 

اثرى که دوست دارم را بسازم یا نه.
کارگردان فیلم «زیر سقف دودى» درباره 
ساخت تازه ترین اثر سینمایى خود اضافه 
کرد: من از مدت ها قبــل طرح فیلمنامه 
«هیس! پسرها گریه نمى کنند» را آماده 
کرده بودم و مى خواســتم آن را بسازم. 
طرح این فیلم حتى قبل از «هیس! دخترها 
فریاد نمى زنند» آماده شده بود و هم اکنون 
هم منتظر دریافت پروانه ساخت هستم تا 
بتوانم به سرعت ساخت اثر را کلید بزنم.

وى درباره بازیگران احتمالى فیلم «هیس! 
پسرها گریه نمى کنند» تأکید کرد: با توجه 
به محوریت بودن مسائل مردان در این 
فیلم بیشتر بازیگران مرد خواهند بود و در 
نقش هاى مکمل از بازیگران زن استفاده 
مى کنم. در این فیلــم هم بار دیگر با بها 
دادن به نسل جوان استعدادهاى تازه اى 

را وارد سینما خواهم کرد.
این کارگردان ســینما در همین راستا 
ادامــه داد: فیلم «هیس! پســرها گریه
 نمى کنند» بار بسیار سنگینى روى دوش 
من است. این فیلم حاصل سال ها تحقیق 
و شنیده هاى من از مشکالت جامعه است. 
پیام این فیلم به طور واضح این است که 
گریه براى پسرها و مردان هم هست. در 
این فیلم سعى خواهم کرد تا رویکردى 
آموزشــى در رابطه با برخورد والدین با 

پسرانشان در دوران کودکى ارائه دهم.
درخشنده ساخت فیلم جدید خود را اداى 
دینى به جامعه دانست و خاطرنشان کرد: 
من «هیس! پســرها گریه نمى کنند» را 
براى جامعه و مردم مى ســازم. مردم از 

من خواستند تا به مشکالت مردان 
بپردازم. من تمام تالشــم را 
براى ساخت درست این فیلم 
و رســاندنش به فجر انجام

مى دهم. پاى فیلمم ایستادم 
و این روزها همچنان 

بــراى دریافــت 
پروانه ســاخت 

تالش مى کنم.

پوران درخشنده:
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« هیس! پسرها گریه 
نمى کنند» را
 بخاطر مردم
 مى سازم

م موضوعى
جامعه بى تأ
که از دریچ
عم موفق تر
این کارگرد
سالمت در
درشت نمى
تشــویقک
سیگار و
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بشــر
از دکتـ
او به همــ

مى زند. 
در مجموعـ
«ســیگار
صورت مس
کاراکتر اصل
یعنى عناد
من ترسیم
ســراغش
نصیحت کر
یک قسمت
عمیق بگذا
شــود، بین
نصیحت و
کند چرا که

نتیجه عکس

واستند تا به مشکالت مردان 
زم. من تمام تالشــم را
ساخت درست این فیلم 
ــاندنش به فجر انجام

هم. پاى فیلمم ایستادم 
 روزها همچنان 

ى دریافــت
ه ســاخت 

نما در گفتگو با «میزان»، ش مى کنم.
ن مــن» و همــکارى با 
 تعجب مى کنم که اصًال 
ر شده است. من نسبت به 
ف ساخت باشد بى خبرم و 

خبر ندارد.
ا ال ا

ان مدیرى
ت، منتفى شد

ر و ى
خالتور به معناى سطحى بودن باشد. شاید هجمه ها در مورد اظهار نظرم به دلیل 

همین بار معنایى باشد که واژه خالتور به همراه خود مى آورد.
بازیگر فیلم «رد کارپت» بازى در آثار کمدى را بسیار سخت خواند 

شــاید بعضى مى گویند که من در آثار دم دستى بازى  و افزود:
مى کنم اما این را بدانید که در بســیارى از مواقع خنده دم 

دستى گرفتن از مخاطب کار بسیار سختى است و بازیگر
باید عالوه بر بداهه قوى، تبحر ویژه اى داشته باشد.

وى با اشاره به موهبت بازى در آثار کمدى اذعان کرد: 
از نظر من شاد کردن و خنداندن مخاطب و مردم در هر 
شرایطى ارزشمند اســت. البته این خنداندن به شرطى

قابل قبول است که تمسخرى در آن نباشد و هیچکس 
در آن سوژه خنده ما نشود. ایجاد شادى و خنده در مخاطب 
اگر بتوانیم حرمت انسانى را حفظ کنیم بى نهایت ارزشمند 

است.
کارگردان نمایش «هایالیت» در ادامه افزود: من حاضرم 
براى شــادى مردمم هر کارى انجام دهم. اگر برخى اسم 

این را خالتور بودن مى گذارند من با افتخار مى گویم 
یک بازیگر خالتور هســتم. وى با اشاره به  که

کارگردانى نمایــش «هایالیت» تأکید کرد: 
نکته جالب آنجاســت که وقتى من نمایش 

وورر::
ررررپپرر
ننننسسنن

ووووسسوو

 ایجاد شادى و خنده 
در مخاطب اگر بتوانیم 

حرمت انسانى را حفظ کنیم 
بى نهایت ارزشمند است

ده



0404ورزشورزش 3228 سال پانزدهمپنج شنبه  3 خرداد  ماه   1397

ســرمربى جدید تیم ســپاهان گفت که به خاطر 
درخواست هاى متعدد مردم از ذوب آهن جدا شده 

و به دیگر تیم اصفهانى رفته است. 
امیر قلعه نویى دربــاره اینکه دوبــاره به عنوان 
سرمربى به سپاهان بازگشت، گفت: ابتدا باید بگویم 
که امیدوارم نماز و روزه همه هموطنان قبول باشد و 
امیدوارم ما را از دعاى خیرشــان فراموش نکنند. این 
حرف هایى که میزنم به همین ماه مبارك عین واقعیت 
است. من یک سال خوب را در ذوب آهن سپرى کردم و باید 
از تک تک آنها که در شــرایط بد از من حمایت کردند 
تشــکر کنم. آخرین بازى نیم فصل اول که 4 گل 
دریافت کردیم را فراموش نمى کنم. از لحاظ جدول 
شرایط بدى بود اما اعضاى هیئت مدیره و آذرى از 
من حمایت و محبت کردند و با اعتمادشان باعث 

شدند که تیم در ادامه نتیجه خوبى بگیرد.
وى افزود: خدا گواه است که اگر االن جابجایى 
صورت گرفته فقط براى دل مردم بوده است. در 
این چند روز طرفداران اصفهانى محبت زیادى 
به من داشتند و درخواست کردند که به سپاهان 
بروم. در دو سالى که در سپاهان حضور داشتم 
شروع خوبى نداشــتم اما آنها از من حمایت 
کردند و همیشــه در اصفهان احتــرام من را 
نگه داشتند. من ذوب آهن را تیم دوم جدول   
تحویل دادم و دلیل جدایى ام نه اختالف مالى 
آنچنانى بود و نه چیز دیگرى. تیم دوم را دادم 
و تیم چهاردهم را تحویل گرفتم. شما مى دانید 
که براى یک مربى برند آســیایى چقدر مهم 
است. باالخره من از لحاظ نگرشى در ذوب آهن 
نهالى کاشته ام که بارور مى شــود اما من با خدا 
معامله کردم. انشاءا... خدا و اهل بیت هم کمک 

کنند تا بتوانم به سپاهان کمک کنم.
سرمربى سپاهان درباره اینکه آذرى مدیر عامل 
باشگاه ذوب آهن تا لحظات آخر معتقد بود که شما 
در این تیم مى مانید، تصریح کرد: به جز خدا و اهل 
بیت از کسى نمى ترســم. تک تک بندهاى آن 
چیزى که در برنامه ام خواسته بودم را مسئوالن 
ذوب  آهن انجــام دادند. 20 درصــد قراردادها، 
پاداش ها و بودجه فصــل آینده را تصویب کرده 
بودند اما آن باالیى مى داند که من فقط براى مردم 
رفتم. بعد از بازى آخر فشار روحى زیادى روى من 

قرار گرفت و باعث شد که من با خدا معامله کنم.
قلعه نویى درباره این سوال که آیا با توجه به اینکه 
سپاهان طرفداران بیشــترى نسبت به ذوب آهن 
دارد و به خواست آنها به این تیم رفته  است گفت: 
طرفدار بیشترى که نیســت؛ بحث این است چون 
مردم خواســتند و شرایط ســپاهان خوب نبود این 
انتقال صورت گرفت. در فضاى مجازى و در صفحه 
شخصى ام آنقدر آمدند و اصرار کردند. من ذوب آهن 
را تیم خودم مى دانم هر چند با این تیم فراز و نشــیب 
زیادى داشتم اما آرامش داشتم. تمام برنامه ها توسط 
هیئت مدیره و  آذرى انجام شد و آذرى از توانش هم 
بیشتر براى تیم انرژى گذاشت. شرایط ذوب آهن که 
خوب است و فقط با کادر فنى به چند تغییر احتیاج 
دارد. آذرى هم کــه در تیم حضور 
دارد اما ما در سپاهان 

کار سختى داریم.
وى درباره اینکه گفته مى شــود قرار است محرم نویدکیا در سپاهان 
به عنوان مربى مشغول به فعالیت شود گفت: از این موضوع استقبال 
مى کنیم. همیشــه بهترین مربیان دنیا از گواردیوال و کونته گرفته تا 
آنچلوتى به دنبال تاثیرگذارى هستند. شما شک نداشته باشید که على 
کریمى مى تواند یکى از برترین مربیان ایران باشد. محرم هم همینطور 
است. من هر جا که مى روم دوست دارم که اثرگذار باشم. در ذهنم بود 
که محرم را در عرصه مربیگرى  بیاورم چون وقتى که در سپاهان بودم 
این بازیکن هم از لحاظ فنى و اخالقى سطح باالیى داشت و مطمئنم 
در مربیگرى هم همینطور خواهد بود. این پیشنهاد را به باشگاه داده ام و 
باید بنشینیم و با نویدکیا هم صحبت کنیم. یکسرى صحبت هایى هم 

شده است که باید صحت و سقم آن مشخص شود.
سرمربى ســپاهان با بیان اینکه باید در باشگاه ها نمادسازى صورت 
بگیرد گفت: این کار را باشگاه ســایپا با ابراهیم صادقى و ذوب آهن 
با حدادى فر و رجب زاده کرده است. حاال هم باید در سپاهان با محرم 
صحبت کنیم و این کار صورت بگیرد. باز هم این موضوع بستگى به 

خودش دارد که مى خواهد وارد این عرصه شود یا خیر.
قلعه نویى که با برنامه تهران ورزشــى رادیو تهران صحبت مى کرد، 
درباره اینکه گفته مى شود قرار است کى روش  استندلى بعد از جدایى 
شما از ذوب آهن به سپاهان بپیوندد گفت: خیلى از دوستان مى آیند 
یکسرى حرف ها مى زنند. مثال سال اولى که من از استقالل به سپاهان 
رفتم کدام یار را با خودم بردم؟ یکســرى هســتند که واقعا برایشان 
متاسفم چون نسل جوان گذشته را به خوبى به یاد نمى آورند. خسرو 
حیدرى و جانواریو در سال دوم حضورم در سپاهان خودشان به این 
تیم آمدند. االن حیدرى را روى خط بیاورید از او سوال کنید که بعد 
از استقالل  کجا مى خواسته برود که من اجازه ندادم؟ خودش به من 
گفت که نمى خواهم در استقالل بمانم. گفت اگر شما مرا جذب نکنید 
به جاى دیگرى مى روم که اصال به صالحش نبود. با شــخصى هم 

مشورت کرده بود که نمى خواهم نامش را بیاورم.
«بازیکنى که آزاد باشد هیچ کس حق ندارد او را جذب کند؟» وى با 
طرح این سوال خاطر نشان کرد: زمانى است که بازیکن قرارداد دارد 
آن وقت کار اصولى و حرفه اى انجام مى شود و از طریق نامه زدن براى 
جذب بازیکن اقدام مى شود. شما مهدى تارتار را روى خط بیاورید؛ ما 
در نیم فصل چند بازیکن آنها را مى خواستیم. به باشگاهشان نامه زدیم 
و اصول حرفه اى گرى را رعایت کردیم هر چند آنها ابتدا موافق بودند 
و بعد مخالفت کردند اما بازیکنى که آزاد باشد، شما حق دارید که این 

بازیکن را بگیرید یا خیر؟
وى در خصوص اینکه گفته مى شود شما اجازه تمدید قرارداد کى روش 
اســتندلى با ذوب آهن را نداده  و این موضوع را به عقب انداخته اید، 
تصریح کرد: به روح مادرم اصال چنین چیزى وجود ندارد. این موضوع 
مانند صحبت هایى است که درباره انتقال خسرو (حیدرى) و جانواریو 
براى آدم درست مى کنند. زمانى که من به تراکتورسازى رفتم مگر 
آندرانیک تیموریان و کرار جاسم را استقالل از تراکتورسازى نگرفت؟ 
این اصول باشگاه بود که مى خواست تیمش را تقویت کند و دو ستون 
اصلى تراکتورسازى را استقالل گرفت اما من در آن زمان حرفى زدم یا 

جایى گله کردم؟ بازیکن یک روز هست و یک روز هم نیست.
سرمربى سپاهان با بیان اینکه برخى ها به نسل جوان دروغ مى گویند 
یادآور شد: مى گویند قلعه نویى زمانى که از استقالل رفت بازیکنان 
را با خودش برد. من در ســال اول چه بازیکنى را بردم؟ در سال دوم 
هم خسرو حیدرى در تیم مشکل داشت و ما او را به سپاهان آوردیم. 
متاسفانه در فضاى مجازى جاهاى ِفیکى وجود دارد که در آن اطالعات 
غلط ارائه مى شود. در باشگاه ذوب آهن هم وقتى بازیکنى آزاد باشد 
هر جا که مى خواهد مى تواند برود. این یک اصل است و به مردم دروغ 
نگوییم. یکسرى نه دین دارند و نه خانواده. من کجا بازیکن را با خودم 
بردم؟ فقط سال دوم که در سپاهان بودم چند بازیکن آزاد شده بودند 

که ما هم به آنها گفتیم به اینجا بیایند.
قلعه نویى در ادامه با اشاره به انتقال اکبر ایمانى از تیم پدیده خراسان به 
ذوب آهن عنوان کرد: مهاجرى و اکبر ایمانى را روى خط بیاورید. اکبر 
ایمانى یک ماه قبل از اینکه به ذوب آهن بیاید با من صحبت کرد. من 
به مجید نوروزى زنگ زدم و گفتم که با مهاجرى صحبت کند و به او 
گفتم اکبر مى خواهد از تیم جدا شود اما بندى در قراردادش وجود دارد 

و بروید پولى بدهید تا این بند خود به خود از بین برود.
وى درباره اینکه بعد از بازى اســتقالل - ذوب آهن شــما پیروزى 
اســتقالل را به رئیس فدراســیون تقدیم کردیــد و گفتید دبیرکل 
فدراسیون تماس مى گیرد و مى گوید «اجازه بدهید این آقا را حذف 
کنیم» و آیا هنوز هم این اعتقاد را دارید گفت: من نگفتم که این آقا را 
حذف کنید. اعتقاد اولیه ام هنوز هست اما توضیح مى دهم. ساکت به 
آذرى گفت شما چرا وسط آمده اید؟! باید صحت و سقم آن را ببینیم. با 
این حال مقدارى در این باره زیاده روى کردم. آذرى هم فرد دروغگویى 
نیست. اعتقادم این است که ما در جامعه مشکالت سیاسى و اقتصادى 
شدیدى داریم. االن دالر 8 هزار تومان است و استقالل و پرسپولیس 
باید فیلتر جامعه باشند. در گذشته 100 میلیون به استقالل نمى دادند 
اما االن میلیاردى کمک مى کنند. خدا نکند که این نگاه از این تیم ها 
برداشته شود به نظرم باشــگاه ها پرطرفدار باید باال باشند چون این 

باعث مى شود آسیب هاى اجتماعى کمتر شود.
سرمربى سپاهان افزود: همیشــه در هر تیم پرطرفدارى که حضور 

داشتم تمرینات را آزاد مى گذاشتم تا هواداران بیایند. در روزى که 80 
هزار هوادارى که به ورزشگاه آزادى آمده بودند اگر این بازى برگزار 
نمى شد 50 هزار نفر آنها مى توانســتند به جایى بروند که در معرض 
آسیب باشند. آن روز هم همین اتفاق افتاد. در ابتدا داور را که دیدم یقین 
کردم که برنده نخواهیم شد. هر چند یکسرى کارشناسان معرفت به 
خرج دادند و شرافت و عدالت خودشان را فداى فضاى مجازى نکردند. 
افرادى مانند على خسروى و آقاى رودنیل. شما ببینید در بازى پنالتى 
ما را نگرفتند و چند سوت اشتباه دیگر به ضرر ما زده شد. به طور مثال 
توپى که ولسیانى زد و به شــانه حریف خورد و به کرنر رفت را داور 

نگرفت. عالم و آدم اعتقاد داشتند که آن صحنه کرنر بود. هر چند که 
این صحنه شاید اگر هم توســط داور گرفته مى شد اتفاق خاصى رخ 
نمى داد اما شما ببینید یک بازیکن وقتى مى بیند که داور دارد سر تیم 
را مى برد چه وضعى پیدا مى کند؟ 10، 15 دقیقه طول مى کشد که به 
حالت معمولى برگردد. دو بازى ایــن داور را که آوردیم و نگاه کردیم 
متوجه شدیم این داور، داور فدراسیون است. االن من مربى ذوب آهن 

نیستم و طبیعتا باید سکوت کنم.
قلعه نویى درباره حواشــى بوجود آمده بین او و کى روش خاطر نشان 
کرد: قبل از بازى ما مقابل اســتقالل ما گفتیم که لیســت تیم ملى 
را به AFC اعالم مى کردند اما آن را اعــالم نمى کردند کجاى این 
حرف توهین بوده اســت؟ این درست اســت که یک مسلمان عمر 
و عاصى علیه قلعه نویى بیانیه بدهد؟ ما در هتلــى در آمریکا بودیم 
و مى خواســتیم هماهنگ کنیم کانال تلویزیون ایرانى پیدا کنیم. به 
دلیل تفاوت ساعت زمانى، شب خواب بودیم و نتوانستیم تلویزیون 
ببینیم، بعد مى گوینــد قلعه نویى بازى ها را نمى دیده اســت. آقاى 
عمر و عاص، من بدون قرارداد ســرمربى تیم ملى شدم، ما به خاطر 
مردم ایثار کردیم، آن وقت شما ایرانى شــدید و مسلمان، من شدم 
غیر ایرانى؟ شــما که از فالن مدیرى که قصد داشت با 40 میلیارد 
تومان از طریق بخش خصوصى وارد شود و از شما کمک خواست، 
درخواســت 500 میلیون تومان کرده بودى. در تاریخ فوتبال ایران 
چه کســى آمده مســئولیت بگیرد که رئیس فدراســیون نداشته و 
تعلیق باشــد؟ آن هم تیمى که در رنکینگ آســیا تیــم اول بودیم.

سرمربى تیم سپاهان خاطرنشان کرد: من براى اولین بار مى خواهم در 
مورد سه بازیکن صحبت کنم که خط خوردند و دلم مى سوزد. 40 سال 
در این فوتبال هستم و اگر این چیزها نگویم حق مطلب را ادا نکرده ام. 
به من ارتباط ندارد، اما سید حسین حسینى رکورددار گل نخوردن در 

فوتبال ایران شد. 
علیرضا حقیقى 4 سال پیش کجا بود؟ وریا غفورى بازیکنى است که 
سمت راست مى تواند با کیفیت عالى بازى کند. کسى که وریا را ببرد، 
یعنى سه بازیکن را برده  است چون توانایى بازى در چند پست را دارد. 
شما نمى توانید توانایى فنى این بازیکن را نادیده بگیرید. سید جالل 
حسینى براى فوتبال مملکت زحمت کشیده  و مى توانست عصاى 
دست مربى باشد، چرا او در تیم ملى حضور ندارد؟ همین بالها را سر من 
زمان حضورم در استقالل در آوردند و خسرو حیدرى هر روز مى گفت 
اینطورى ام و آنطورى ام که بعدها درباره آن صحبت خواهم کرد. آقاى 
تاج، این آقایى که هر جا مى رود، ُگل کارى مى کند و بعد جابجایش 

مى کند، نباید در پیکره فدراسیون باشد.
قلعه نویى در رابطه با اتفاقاتى که بین او و هواداران استقالل در دیدار 
مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آســیا افتاد، گفت: من آنها 
را هواداران استقالل نمى دانم، کسانى را طرفدار مى دانم که تماس 
گرفتند و معذرت خواهى کردند. اینها بچه صفحات مجازى هستند 
که خط مى گیرند. من سال ها با استقالل زندگى کرده ام، از دسته سوم 
تا نداریش. ما اینها را استقاللى نمى دانیم. فرهنگ استقالل، فرهنگ 
منطق است. اینها دهه هشتادى هستند که در صفحات مجازى خط 

مى گیرند.
وى افزود: من دلخور نیستم، اما دلخورى ام از رضا افتخارى مدیرعامل 
استقالل است که ادعاى مسلمانى مى کند. ما 30 سال کنار هم بودیم. 
ایشان نباید اجازه دهد افرادى به بدنه باشگاه بچسبند. کسانى که پس 
از جام حذفى خودشان را به استقالل چسباندند، دست به این کارها 
مى زنند. جمعیت دهه هشــتادى اطالعى ندارد. از هواداران واقعى 
استقالل اصال ناراحت نیستم، از مسئوالنش ناراحت هستم. آنها نباید 
اجازه دهند این افراد به بدنه استقالل بیایند. چرا وقتى استقالل را در 
بازى هاى قبلى در آزادى بردیم، این اتفاقات نیفتاد؟ مهدى رحمتى 
اشتباهى کرد و خودش معذرت خواهى کرد. شب عید هم با من تماس 

گرفت و تبریک گفت. پس از آن هم دو بازى سمت من آمد.

امیر قلعه نویى:

اصفهانى ها اصرار داشتند به سپاهان بروم

کنفدراسیون فوتبال آســیا راهکار جالبى براى جلوگیرى 
از تقلب در قرعه کشى یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان 
آسیا در نظر گرفت. قرعه کشى مرحله یک چهارم نهایى 
لیگ قهرمانان آسیا   در مالزى برگزار شد و تیم هاى حاضر 
حریفان خود را شناختند. نکته قابل توجه در این قرعه کشى 

اقدام مسئوالن اى اف سى براى جلوگیرى از تقلب بود.
بعد از حرف و حدیث هایى که پیرامون ســرد و گرم شدن 
گوى ها در مراسم هاى قرعه کشى زیر نظر فیفا و اى اف 
سى به وجود آمد مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا براى 
جلوگیرى از هرگونه تقلب گوى هاى مرحله یک چهارم 

نهایى را در آب قرار دادند.
آنها در گلدان هاى شــرق و غرب آســیا آب ریختند و در 
هر گلدان 4 گوى قرار دادند. این اقدام باعث مى شود که 
دماى همه گوى ها یکسان باشد و حاشیه اى درباره تقلب 

به وجود نیاید.

تیم الوحده اعــالم کرد که فابیو کاریلى ســرمربى 44 
ســاله کورینتیانس در فصل بعد ســرمربى آنها خواهد

 بود.
ســامى الجابر مدیرعامل تیم الهالل دو هفته اى است 
که بدنبال قرارداد بســتن با فابیو کاریلى سرمربى 44 
ساله برزیلى تیم کورینیتانس است که نتایج فوق العاده 
اى با این تیم گرفته اســت اما تیم الوحده که ترکى آب 
شــیخ وزیر ورزش عربســتان در این تیم مشاور است 
توانست تا این سرمربى را براى فصل بعد خود انتخاب 

کند.
 روزنامه الریاضى عنوان کرد که الوحده سرمربى الهالل 
براى فصل بعد را ربود. این تیم همچنین با نجادو مدافع 
ملى پوش کامرونى اســالویاپراگ بــه توافق نهایى 
رســید تا در کنار اسامه هوســاوى از الهالل  خط دفاع 

مستحکمى را تشکیل بدهد.

تقلب
 بى  تقـلب

الوحده
 سرمربى الهالل را ربود

نصف جهــان  در حالى که چند روزى براى تصاحــب امیر قلعه نویى دو 
باشــگاه ســپاهان و ذوب آهن در کورس رقابت بودند، حاال ژنرال  به 
اردوگاه رقیــب ذوب آهن رفته و آنها مى خواهند هر طور شــده با یک 

انتخاب خوب نشان دهند که آب از آب تکان نخورده است.
یکى از مدیران ارشد ذوب آهن در  محفلى و با شنیدن خبر پیوستن ژنرال 
به ذوب آهن اعالم کرده که «مهم نیســت! ذوب آهن سال گذشته که 
امیر قلعه نویى داشت بى تیم مى ماند به او کمک کرد  ولى او در نهایت 
به برنامه پیشنهادى خودش براى فصل هجدهم هم پشت کرد و رفت. 

حاال هم بهتر از او را به ذوب آهن مى آوریم!»
با رفتن قلعه نویى به ســپاهان که براى ذوب آهن از لحاظ روحى  این 
انتقال گران تمام شــد، حاال مدیران باشــگاه ذوب آهــن باید به فکر 
سرمربى فصل آینده خود باشند. امیرقلعه نویى با تیم فوتبال ذوب آهن 
موفق به کسب عنوان نایب قهرمانى لیگ برتر شد و سبزپوشان فصل 
آینده در لیگ قهرمانان آســیا نیز حضور خواهند داشت؛ همین موضوع 
یکى از دالیل سعید آذرى براى متقاعد کردن قلعه نویى به ادامه حضور 
در ذوب آهن بود که البته نقش بر آب شد.سعید آذرى مدیرعامل ذوب 
آهن که مذاکرات خوبى را با امیر قلعه نویى براى تمدید قرارداد پشــت 
سر گذاشــت، در نهایت در جنگى که میان مدیران دو باشگاه اصفهانى 
براى جذب قلعه نویى ایجاد شــده بود، قافیه را به همتایان خود واگذار 
کرد و حاال درصدد این اســت که هــر چه زودتر نشــان دهد که این 
اتفاق تاثیرى بر روى روند باشــگاهش نمى گــذارد و همه چیز عادى

 است.
حضور ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا یکى از نکات ویژه سبزپوشان 

بود؛ اما مدیران باشگاه سپاهان که سه سال تلخ را پشت سر 
گذاشته بودند و اصال دوست نداشتند خاطرات این سال ها بار 
دیگر براى آنها تکرار شود، با تکیه بر  نیروى هواداران، بنیه 
مالى بهتر و زیرساخت هاى مناسب  در نهایت این انتقال را 

به سود خود خاتمه دادند.
در حــال حاضر بــا این اتفــاق، روزهاى حســاس براى 
ذوبى هــا آغاز شــده و آنها بایــد ماموریت ســخت خود 
یعنى یافتن جانشــین مناســب بــراى امیر قلعــه نویى 

را بــه انجــام برســانند. از روزهایى که صحبــت از حضور 
قلعــه نویــى در ســپاهان در قالب شــایعه مطرح مى شــد، 

گمانه زنى ها در خصوص مربى بعدى ذوب آهن نیز آغاز شده بود 
و نام هایى مثل جواد نکونام و علیرضــا منصوریان و چند مربى دیگر 

هم شنیده شــد؛ اما مدیران ذوب آهن از تصمیم قاطع خود براى ادامه 
همکارى با ژنرال مى گفتند و تلویحا همه اسامى مطرح شده را تکذیب 

مى کردند.
 حاال اما شــرایط متفاوت اســت و ذوب آهن باید یک سرمربى مناسب 
براى جانشینى قلعه نویى پیدا کند. ســرمربى بعدى ذوب از حیث اینکه 
سال آینده با این تیم اصفهانى در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد، خوش 
شــانس خواهد بود. البته در کنار این موضوع، مســائل دیگرى نیز وجود 
دارد از جمله اینکه پر کردن جاى امیر قلعه نویى در هیچ تیمى براى هیچ 
مربى اى آســان نبوده و همچنین تکرار عنوان شایســته اى مثل نایب 
قهرمانى در فصل آینده کار را براى ســکان دار بعدى ذوب سخت تر هم 

خواهد کرد.

حاال سعید آذرى و هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن که پیش تر نیز توانایى 
خود را براى انتخاب سرمربى نشان داده بودند، باید براى انتخاب سرمربى 
بعدى خود که از همین حاال مى توانــد یکى از خبرهاى هیجان برانگیز 
فصل نقل و انتقاالت باشــد، اقدام کنند.   از علیرضا منصوریان و جواد 
نکونام به عنوان دو گزینه اصلى هدایت ذوب آهن در فصل جدید نام برده 
مى شود. ذوب آهن از اتفاق اخیر و رفتن قلعه نویى به اردوگاه رقیب بسیار 
عصبانى است و مى خواهد با آوردن یک مربى خوب  ساختن یک تیم 

مدعى پاسخ تالفى جویانه اى را به سپاهانى ها بدهد.

 سبزها از اتفاقات اخیر عصبانى هستند و مى خواهند تالفى کنند

بهتر از قلعه نویى را به ذوب آهن مى آوریم!

به جز خدا و 
اهل بیت از کسى 
نمى ترسم. تک تک 

بندهاى آن چیزى که در 
برنامه ام خواسته بودم 
را مسئوالن ذوب  آهن 

انجام دادند. 20 درصد 
قراردادها، پاداش ها 
و بودجه فصل آینده 

را تصویب کرده بودند 
اما آن باالیى مى داند 

که من فقط براى مردم 
رفتم. بعد از بازى آخر 
فشار روحى زیادى روى 
من قرار گرفت و باعث 

شد که من با خدا معامله 
کنم

ســرمربى جدید تیم سـ
درخواست هاى متعددم
و به دیگر تیم اصفهانى
امیر قلعه نویى دربــاره
سرمربى به سپاهان بازگش
هم نماز و روزه که امیدوارم
امیدوارم ما را از دعاى خیرش
حرف هایى که میزنم به همین
است. من یک سال خوب را در ذو

از تک تک آنها که در شــرایط
تشــکر کنم. آخرین بازى
دریافت کردیم را فراموش
شرایط بدى بود اما اعض
من حمایت و محبت ک
شدند که تیم در ادامهن
وى افزود: خدا گواه اس
صورت گرفته فقط بر

این چند روز طرفداران
به منداشتند و درخو
بروم. در دو سالى که
شروع خوبى نداشــ
کردند و همیشــه د
نگه داشتند. من ذو
تحویل دادم و دلیل
آنچنانى بود و نه چیز
و تیم چهاردهم را تح
که براى یک مربى ب

است. باالخره من از لح
نهالى کاشته ام که بارو
معامله کردم. انشاءا...

کنند تا بتوانم به سپاهان
سرمربى سپاهاندربار
باشگاه ذوب آهن تا لحظ
در این تیم مى مانید، تص
بیت از کسى نمى ترسـ
چیزى که در برنامه ام
ذوب آهن انجــام دادن
بودجه فصـ پاداش ها و
بودند اما آن باالیى مى د
رفتم. بعد از بازى آخر فش
قرار گرفت وباعث شد ک
قلعه نویى درباره این سو
سپاهان طرفداران بیشــ
دارد و به خواست آنها به
طرفدار بیشترى که نیســ
مردم خواســتند و شرایط

انتقال صورت گرفت. در فض
شخصى ام آنقدر آمدند و اص
را تیم خودممى دانم هر چند
زیادى داشتم اما آرامش داش
هیئت مدیره و  آذرى انجام
بیشتر براى تیم انرژى گذا
خوب است و فقط با کاد
دارد. آذرى

ا
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از دیروز که یک شایعه نگران کننده در شبکه هاى اجتماعى منتشر شده است. شایعه اى که حتى  سایت طرفدارى 
هم آن را بازتاب داده. اینکه نساجى از لیگ برتر حذف خواهد شد. بر اساس این شایعه، تبانى باشگاه فوق العاده 
محبوب قائمشهرى براى سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال مسجل شــده و  به زودى که جواد نکونام و تیمش 
باالجبار از لیگ برتر حذف خواهند شد تا خونه به خونه جایگزین آنها شود. اگر خاطرتان باشد بعد از اتفاقاتى که 
در هفته پایانى لیگ یک افتاد مسئوالن خونه به خونه تاکید زیادى روى این موضوع داشتند که مسائل غیرفنى 
مانع صعود آنها به لیگ برتر شده و مدارکى که آنها در اختیار فدراسیون فوتبال قرار داده اند باعث خواهد شد تا تیم 
بابلى مجوز صعود در لیگ برتر را بدست بیاورد. حاال باید منتظر ماند و دید که سازمان لیگ و همچنین فدراسیون 

فوتبال چه واکنشى به این شایعه نگران کننده نشان خواهند داد. 

نساجى حذف مى شود؟

نصف جهان  سال گذشــته در پیش بینى و خبرى کوتاه 
و بیش از یک ماه پیش در گزارشــى مفصل در روزنامه 
نصف جهان با ذکر جزئیات نوشــتیم که امیر قلعه نویى 
سرمربى سپاهان در فصل هجدهم خواهد شد و حاال این 
اتفاق به طور رســمى افتاده و دو طرف قرارداد همکارى 
را امضا کردند. حاال پر افتخارترین سرمربى لیگ برتر به 

پر افتخارترین تیم لیگ برترى بازگشته است.
براى فصــل هجدهــم در بین تیم هایى که مشــخص 
بود قطعًا تغییر سرمربى دارند و ســکاندار آنها براى لیگ 
شماره 18 عوض مى شود، شــاید جذاب ترین و به نوعى 
پرحاشــیه ترین نیمکت متعلق به طالیى هاى اصفهان 
است. تیم ســپاهان که با 5 عنوان قهرمانى در لیگ برتر 
پرافتخارترین تیم تاریخ این رقابت هاست، در سال هاى 
اخیر روزگار خوشى نداشته و این بار مدیران باشگاه عزم خود 

را جزم کرده اند تا به تیره روزى هاى این تیم پایان دهند.
 در همین راســتا اصلى ترین تغییرى که ســپاهانى ها 
انتظارش را مى کشیدند، عوض شدن سرمربى و حضور 
یک مربى بزرگ روى نیمکت تیمشان بود. پس از اینکه 
منصور ابراهیم زاده به زحمت توانست سپاهان را در لیگ 
برتر نگه دارد، مسئوالن باشگاه اصفهانى به سراغ مذاکره 
با گزینه هاى خود رفتند. در این بین هرچند اسامى زیادى 
براى هدایت سپاهان به گوش مى رسید و نام هاى داخلى 
و خارجى مختلف مطرح شد، اما قوى ترین گمانه زنى ها 

مبنى بر این بود که امیر قلعــه نویى نزدیک ترین فرد به 
نیمکت سپاهان است.

 باالخره پس از گذشت چند هفته، مدیران باشگاه سپاهان 
اعالم کردند که گزینــه اصلى مدنظر آنهــا یک مربى 
بزرگ ایرانى اســت. با این صحبت ها، دیگر از قبل هم 
مشخص تر بود که سپاهانى ها به دنبال همکارى مجدد 
با امیر قلعه نویى هستند. شاید مهم ترین مانعى که بر سر 
راه علنى شدن توافق قلعه نویى و سپاهان وجود داشت، 
بازى آسیایى حساس تیم ذوب آهن بود. ژنرال باید با تیم 
خود آخرین بازى فصل را در چارچوب مرحله یک هشتم 
نهایى لیگ قهرمانان آسیا مقابل استقالل برگزار مى کرد 
و سپاهانى ها هم نمى توانستند تا آن زمان اقدام خاصى 

انجام دهند.
 رقابت هاى یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا برگزار 
شد و ذوب آهن با شکست مقابل استقالل از آسیا حذف 
شــد و بدین ترتیب راه براى جدایى قلعه نویى فراهم تر 
از قبل شــد. در یک هفته اى که از این بازى گذشت هم 
مدیران ســپاهان بارها وعده انتخاب و معرفى سرمربى 

جدید خود را داده بودند.
 سرانجام این توافق علنى شد و امیر قلعه نویى به صورت 
رسمى به سمت سرمربیگرى تیم سپاهان برگزیده شد. 
مردى که 3 بار با استقالل قهرمان لیگ برتر شده و اتفاقا 
دوران طالیى سپاهان را با کسب 2 عنوان قهرمانى پیاپى 

رقم زده، بار دیگر روى نیمکت طالیى سپاهان مى نشیند 
تا پرافتخارهاى لیگ برتر را پــس از اینکه ضعیف ترین 
عملکرد آنها در تاریخ لیگ به ثبت رسید، دوباره به جمع 

مدعیان باالى جدول و کورس قهرمانى بازگرداند.
   همانگونه از تیتر گزارش مان پیداست نام سپاهان و امیر 
قلعه نویى با پیروزى، قهرمانى و افتخار عجین شده و حال 

بار دیگر این دو اسم، به یکدیگر رسیده اند.
  سال ها خیلى زود مى گذرد اما یادمان نمى رود که پس 
از قهرمانى در لیگ هشتم با استقالل، سپاهانى ها سراغ 
قلعه نویى رفتند و او را به اصفهــان آوردند. ژنرال نیز با 
خرید ابراهیم توره، مهدى کریمیان و احمد آل نعمه، نقل 
و انتقاالت را پشت سر گذاشت و براى اولین بار، با سپاهان 

پاى به مسابقات لیگ برتر گذاشت.
 سپاهان در لیگ نهم، ســیدمهدى رحمتى، سیدجالل 
حســینى، محســن بنگر، محرم نویدکیا، احسان حاج 
صفى، ابراهیم توره و... را در ترکیب خــود مى دید و به 
زعم بســیارى از کارشناسان، پرســتاره ترین تیم تاریخ 

لیگ برتر بود.
 ســپاهانى ها فصل را ناامیدکننده آغاز کردند اما هر چه 
بازى ها پیش رفتند، تیم امیر قلعه نویى نیز به صدر جدول 
نزدیک و نزدیک تر شــد تا این که در هفته چهاردهم به 
جایگاه نخست رسید و تا پایان، در این رده باقى ماند. آنها 
با 67 امتیاز و 67 گل، قهرمان شــدند و رکورد بیشترین 

امتیاز در تاریخ لیگ برتر را از آن خود کردند و قلعه نویى 
نیز به سومین قهرمانى خود رسید. عماد رضا نیز آقاى گل 

این رقابت ها شد.
 براى فصل جدید، طالیى پوشان جواد کاظمیان، خسرو 
حیدرى، فابیو جانواریو و... را نیز به تیم خود اضافه کردند 

تا قلعه ژنرال پرستاره تر از همیشه شود.
 آن ها بار دیگر باالتــر از تمام تیم هــاى لیگ برترى 
ایستادند و با 66 امتیاز قهرمان لیگ دهم شدند. طالیى 
پوشــان بار دیگر لغزش هایى در ابتداى فصل داشــتند 
و تا هفته بیســت و هفتم، جنگ صدر نشــینى را به تیم 
همشــهرى واگذار کرده بودند اما در هفته هاى پایانى 
به صدر جدول رســیدند تا ژنرال در قهرمانى پیاپى لیگ 

هت تریک کند.
 حاال او بار دیگر به سپاهان آمده تا پس از سال ها قهرمانى 
لیگ را براى این تیــم و خودش به ارمغــان بیاورد و در 
راستاى رســیدن به این هدف، گام هایى در بازار نقل و 

انتقاالت برداشته است.
 به گزارش نصف جهان، بایــد در روزهاى آینده منتظر 
فعالیت هاى جالب سپاهان در بازار خرید بازیکن باشیم. 
با توجه به اخالق و روحیه ژنرال به احتمال زیاد سپاهان 
فصل هجدهم تیم پر ســتاره اى خواهد بود و برخالف 
فصول قبل به طور مرتب روى اعصــاب هواداران رژه 

نمى رود.

باز هم گزارش نصف جهان تأیید شد؛  ژنرال به سپاهان بازگشت

پیوند دوباره پر افتخارترین ها!

باشــگاه ملوان بندرانزلى با حکم فیفا به کسر 6 
امتیاز در فصل آینده مواجه شده است.

 تیم باســابقه انزلى با دردسر بزرگى مواجه شده 
است و شــکایت زوران زالتکوفسکى اکنون با 
حکم فیفا با محکومیت کسر 6 امتیاز همراه شده 
است.در شرایطى که فیفا پیش از این در نامه اى 
این باشــگاه را ملزم به پرداخت مبلغ 300 هزار 
دالر بابت مطالبات ایــن بازیکن محکوم کرده 
بود، بى توجهى به این تهدید اکنون شرایطى را 
شکل داده که ملوان باید در فصل آینده با امتیاز 

منفى شش لیگ آزادگان را آغاز کند.
 این اما تمام داستان نیست؛ فیفا در این نامه بار 
دیگر باشگاه ملوان را تهدید کرده تا در صورتى 
که ظرف زمان مشــخص این مبلغ را پرداخت 
نکند در جریمه بعدى با حکم ســقوط به دسته 

پایین تر مواجه خواهند شد.
زوران زالتکوفسکى در دوره اى که سهام ملوان 
در اختیار منطقه آزاد قرار داشت با باشگاه قرارداد 
امضا کرد و یکســال بعد در حالیکه ســهام به 

گروهى دیگر منتقل شده بود از باشگاه جدا شد.

 صفحه رســمى بازى فیفــا easports نمره 
بازیکنان برتر قاره آفریقا در نسخه جام جهانى 
بازى فیفا 18 را منتشــر کرده است که محمد 
صالح ســتاره مصرى لیورپول با 88 و مهدى 
بن عطیه کاپیتــان مراکش بــا 85 امتیاز در

 رده هاى اول و دوم قرار دارنــد. مانه مهاجم 
لیورپول و کولى بالى مدافع ناپولى مشترکا سوم 
هستند و حکیم زیچ بازیکن مراکشى آژاکس 
در رده پنجم قرار دارد. نکته جالب این لیست، 
حضور 9 بازیکن تیم ملى مراکش در جمع 30 

بازیکــن برتر آفریقا در نســخه جدید فیفا 18 
است، حکیم زیچ هم با 81 امتیاز در رده پنجم 

دارد.این جــدول قرار 
 

اخبار متفاوتى درباره مامه تیام در برخى رسانه ها منتشر 
شده است. مهم ترین شــایعات درباره او پیوستنش به 
تیم الکویت اســت.  در یکى از کانال هاى تلگرامى 
که متعلــق بــه یکــى از ایجنت ها و مشــاوران 
باشگاه پرســپولیس اســت، خبر پیوستن قطعى 
تیام با قراردادى دو ســاله به مبلغ 800هزار دالر 
منتشر شــد. به اعالم این کانال، پیش پرداخت 
69درصدى و همچنین سابقه خوب حضور چند 
بازیکن ایرانى در الکویت از دالیلى بودند که تیام 

را به پیوستن به الکویت ترغیب کرده اند. همچنین 
در خبرى دیگر، حضور زودهنگام تیام در هتل محل 

اقامت استقالل در کویت قبل از بازى برگشت با الهالل 
هم نشــانه دیگرى از مذاکرات قبلى این بازیکن با تیم 

کویتى اعالم شده است.
اما مسئوالن باشگاه استقالل همه این شایعات را تکذیب 
کرده اند. پندار توفیقى از مدیران این باشــگاه در این باره 
مى گوید: «خبر عقد قــرارداد تیام با الکویت صحت ندارد. 
تیام درحال حاضر در سنگال است. ما خودمان به خوبى از 
پیشنهادات او با خبر هستیم و مى دانیم او پیشنهاداتى دارد 
ولى با هم هماهنگ هستیم.  با این حال جناب ایجنت که 
در یکى دو سال اخیر بسیار جنجالى و پرحاشیه هم بوده به 
صحت اخبار خود اعتقاد دارد و همچنان مدعى است که تیام 

فصل بعد در استقالل نخواهد بود. اما مدیربرنامه هاى تیام هم 
اعالم کرده که این اخبار که توسط ایجنت پرسپولیسى منتشر 

شده صحت ندارد.

  کسر 6 امتیاز از ملوان بندرانزلى

برترین هاى آفریقایى فیفا18 

 از مراکش 9نفر!

 ایجنت پرسپولیسى!

 جهانى 
 محمد 
 مهدى 
تیاز در

مهاجم 
کا سوم 
ژاکس 
لیست، 
مع 30

است، حکیم زیچ هم با 81 امتیاز در رده پنجم 
دارد.این جــدول قرار 

 رسانه ها منتشر 
و پیوستنش به 
اى تلگرامى 
مشــاوران 
تن قطعى 
دالر هزار
 پرداخت 
ضور چند 
د که تیام

 همچنین 
ر هتلمحل

گشت با الهالل 
تیم  ن بازیکن با

شایعات را تکذیب 
شــگاه در این باره 
یت صحت ندارد. 
ودمان به خوبى از 
و پیشنهاداتى دارد 
ل جناب ایجنت که 
رحاشیه هم بوده به 
 مدعى است که تیام 

یربرنامه هاى تیام هم 
ت پرسپولیسى منتشر 

یسى!

نصــف جهــان  بســیارى ازاهالــى فوتبال و 
رسانه هاى ورزشى در روزهاى اخیر حمالت 
بى رحمانه اى را به کى روش و تیم ملى روانه 
ساخته اند، بى آنکه بدانند این روزها وقت این 

حمالت بى محابا نیست.
 واقعــا  چه بر ســر اهل فوتبــال و قلم آمده 
که ایــن چنین بى رحمانه بــر پیکر نیمه جان 
تیمى مى تازند که بیشــتر از همیشــه نیاز به 
حمایت دارد؟  به قول یکى از همکاران ورزشى 
نویس مان ما که توقــع داریم تیم کى روش تنه 
به تنه  تیم هایى مثل فرانســه بزنــد، محکومیم 
مثل فرانســوى ها صبور و وقت شــناس شویم. 
فرانسه اى که تعجبى نداشــت بعد از خط خوردن 
خروس هاى گران قیمت و سرشــناس از لیست جام 
جهانى، کاپیتان-قهرمان 98 خــود را گلوله باران 
کنند. مگر نبودن آنتونى مارســیال (که مورینیوى 
مغرور بارها بــه توانایى هاى او اذعان داشــته)، 
الکســاندر الکازت (گران تریــن خرید فصل 
آرسنال)، کینگزلى کومان (یکى از ده ستاره 
آینده دار فوتبال جهان به گفته سایت فیفا)، 
وســام بن یدر ( قاتل ســویایى منچستر 
مورینیــو در چمپیونزلیگ) و موســى 
سیســوکوى تنومند و آدریــان رابیو 
(هافبک گران قیمت پاریسى ها) کم 
موضوعى است که رسانه هاى فرانسه 
از دیدیه دشام شــان به راحتى عبور 

کنند؟ ولى آنها مى فهمند که در یک ماه باقى مانده هیچ چیز 
را نمى شود عوض کرد؛ هیچ چیز را. براى همین رسانه هاى 
فرانسه شمشیرهاى خود را زیر لباس پنهان کرده اند تا سوت 
پایان فینال جام جهانى نواخته شود و اگر الزم شد، آن وقت 

بى رحمانه ناپلئون خود را زیر انتقاد له کنند.
کاش ما هــم مى فهمیدیم که بحث هاى بى مــورد االن ما 
ریشه در کینه اى هشت ساله دارد، که براى ما غریب نیست. 
کینه هایى بر آمده از جنگ هاى روانى چشــم آبى پرحاشیه 
بــا اســطوره هاى مان، بگومگوهاى طوالنــى کى روش با 
برانکو (که اهل جنگ هاى رســانه اى نیست)، نگاه از باالى 
هشت ساله کى روش به فوتبال ما، دالرهاى هدررفته براى 
بازى هاى تدارکاتى بى کیفیت و... بیایید فقط این یک ماه را 
اســتخوان در گلو صبر کنیم. اکنون وقت حمایت است؛ باید 
حمایت کرد تا سرماى کشــنده مسکو ساق هاى یوزهایمان 
را در زمیــن نلرزاند. باید خانــزاده را به این باور رســاند که 
مى تواند 60 بار کنار رونالدو بپرد و روى سرش هد بزند؛ باید 
بیرانوند را به این باور برسانیم که مقابل ماتادورها، این بار او 
برخالف همتاى سرشناسش کلین شیت مى کند و حتى اگر 
سوباساى پرتغالى از ارتفاع 2.38 به طرفش شلیک کرد مثل 

واکاشى زوماى ایتالیایى مات ضربه اش نشود.
 یکى از روزنامه ها در هیاهویى که حمله به کى روش و تیم 
ملى مد شده بود چقدر زیبا نوشــته بود:باید به گوش گوچى 
برسانیم که در بازى اول با مراکش به شدت به تک گل هاى 
جادویى او نیاز داریم، باید جهانبخــش بداند که لقب وینگر 
آقاى گل لیگ هلند براى ســنگربانان هم گــروه ما چه قدر 
ســنگین اســت. باید طارمى این روزها به این فکر کند که 

مى تواند با گرفتن یک پنالتى از مدافعان الکالســیکو، تمام 
خاطرات ســیاهش را براى هواداران سرخابى پاك کند، باید 
رامین بداند که براى صعود نیاز به سانترهاى جادوییش داریم. 
باید سردارمان را آن قدر باال ببریم که بتواند روى سر راموس و 
بن عطیه ضربه بزند. مسعود باید بداند حاال که قرار است جاى 
ســوپرمن قرمزها بازوبند کاپیتانى ببندد، چه قدر وظیفه اش 
سنگین تر است. باید به اشکان بگوئیم که به تکرار بزرگى اش 
مقابل آرژانتین نیاز داریم و دیگــر در گروه مان نه خبرى از 
زابالتاى آرژانتینى هســت که پایت را لگد کند و نه خبرى از 

مازیچ صربستانى که آن لگد را پنالتى نگیرد.
به گوش چشمى برسانید که چه قدر خشم نگاهش مى تواند 
ایسکو و آسنسیوى جوان را از محوطه ما فرارى دهد. باید به 
گوش وحید امیرى برسانیم که ما مى دانیم اگر فوتبال به جاى 
90 دقیقه 180 دقیقه بود، تنها کســى که خسته نمى شد یوز 
چپ پا و نجیب کى روش است. پسر عقاب آسیا باید بداند که 
دعوت شدنش به جام جهانى مرهمى بر زخم 13 ساله دورى 
پدرش از زمین فوتبال بوده است. براى ما مهم تر از همه چیز 
270 دقیقه پیش روست که نگاه دنیا به سربازان ایرانى است. 
بیایید یک ماه فقط حمایت کنیم، فقط و فقط و فقط حمایت. 
فقط حمایت که مصاحبه هاى بعد از شکست به حمایت نکردن 
مردم و رسانه ها ختم نشود. حمایت کنیم وگرنه این دیالوگ 
عادل هر لحظه به ما نزدیک تر مى شــود که  ”خداحافظ جام 
جهانى؛ و شــاید خداحافظ آقاى کــى روش!“ بیائید به این 
حمالت بى محابا پایان دهیم و اجازه ندهیم دیالوگ فردوسى 
پور مدل 2006 در پایان ســومین دیدار مرحله گروهى مان 

دوباره  تکرار شود!

به این حمالت بى محابا پایان دهید

از تکرار دیالوگ فردوسى پور بیم داریم

دوران طالیىو خارجى مختلف مطرح شد، اما قوى ترین گمانه زنى ها 

نصــف جهــان
رسانه هاى ور
بى رحمانه اى
ساخته اند، بى
حمالت بى م
 واقعــا  چه بر
که ایــن چنین
تیمى مى تازند
حمایت دارد؟  ب
نویس مان ما که
به تنه  تیم هایى م
مثل فرانســوى ه
فرانسه اى که تعجب
خروس هاى گرانقیم
جهانى، کاپیتان-قه
نبودن آن کنند. مگر
مغرور بارها بــه
الکســاندر الک
آرسنال)، کی
آینده دار فو
وســام ب
مورینیـ
سیسـ
(هافب
موض
از دی



0606سالمتسالمت 3228 سال پانزدهمپنج شنبه  3 خرداد  ماه   1397

ماست، زیبـــــــــــــــــــــــــــــــــایتان مى کند
ماست سرشار از پروبیوتیک، ویتامین B2 و 
ویتامین D، کلسیم و پروتئین است. ضمنًا 
ماســت مواد مغذى دارد که براى پوســت 
و مو عالى هســتند. این مواد مغذى شامل 
ویتامین هاى گروه B، روى و اسید الکتیک 

مى شــوند. البته کیفیت ماستى که مى خورید 
واقعًا مهم است. شــما باید ماستى را تهیه کنید 

که افزودنى هاى مضر نداشته باشد تا شما را از فواید 
ماست بى نصیب نکند.

کمتر زنى پیدا مى شود که به سالمت و زیبایى پوست و 
موهاى خود اهمیت ندهد، براى همین توصیه مى کنیم از 

ماست، این خوشمزه  شگفت انگیز غافل نشوید.

ماست مى تواند خشکى پوست را درمان 
کند

یکى از فواید جالب توجه ماست براى مو، این است که 
مى تواند موهایتان را تغذیه کرده و آنها را نرم کند. ماست 
موهاى تان را نرم تر و درخشان تر مى کند و مى توانید به 
جاى نرم کننده هاى شیمیایى روى ماست حساب کنید.

ماســت مى تواند کمک تان کند تا خشــکى پوست را 
درمان کنید، آن  هم براى همیشه؛ این خاصیت ماست 
به دلیل اسیدالکتیک آن اســت که مى تواند باکترى ها 
و میکروب هایــى را که عامل خارش هاى ناخوشــایند 
هستند از بین ببرد. ماست ویژگى هاى ضدالتهابى و آنتى 
اکسیدانى هم دارد که خشکى پوست را تسکین مى دهند.

ماست مى تواند لکه هاى پوستى را کاهش 
بدهد

خیلى از ما لکه هایى روى پوست خود داریم و مى خواهیم 
راهى باشد تا براى همیشه برطرف شوند. این راه وجود 
دارد؛ ماست اسید الکتیک دارد و به عنوان عاملى براى 
الیه بردارى از پوســت عمل مى کنــد و به عنوان یک 
تمیز کننده  طبیعى مى تواند درخشش و جوانى پوست را 
بازیابى کند. ماست اندکى سفید کننده است و مى تواند 

عدم یکنواختى رنگ پوست را تا حدودى برطرف کند. 

ماست با شوره  سر مى جنگد
شــوره ســر معموًال به دلیل قارچ هایى است که باعث 
مى شوند پوست سر پوسته شــود. وقتى شوره ها ظاهر 

شــوند، به ســختى مى توان از شر آنها 
خالص شد. یکى از فواید ماست براى 
پوست این است که مى تواند شوره  سر 
را از بین ببرد. ماست یک عامل ضدقارچ 

طبیعى است که دشمن شوره است. 

ماست، ضد آکنه
یکــى از عصبانــى کننده ترین مشــکالت 
پوستى، جوش و آکنه اســت که مى تواند تبدیل به 
کابوس هاى شبانه شــود. اما نگران نباشید، ماست به 
دلیل آنتى باکتریال بــودن مى تواند جوش را خیلى زود 

برطرف کند. 

ماســت مى تواند تیرگى پاى چشــم را 
برطرف کند

تیرگى پاى چشم اصًال ظاهر خوشایندى ندارد. مى توانید 
از ماسک ماست براى برطرف کردن این تیرگى کمک 
بگیرید. علتش هم روى موجود در ماســت اســت که 

مى تواند ُتناژ پوست را روشن کند.

ماســت، چین و چروك هاى سطحى را 
کاهش مى دهد

متأسفانه همه  ما با افزایش سن دچار این خطوط ناخواسته 
مى شویم، اما مى توانیم این عالیم پیرى را ُکند کنیم و 

پروسه پیرى پوست را تا حدودى به تأخیر بیاندازیم.  

یک متخصص طب سنتى گفت: براى پیشگیرى از چاقى 
و رسیدن به تناســب اندام در ماه رمضان، رعایت نکات 

ساده اى الزامى است.
مرتضى صفوى در خصوص راهکارهاى  الغرى  در ماه 
مبارك رمضان اظهار کرد: با توجه به اینکه برنامه غذایى 
در ماه رمضان تغییر مى کند، افراد براى رسیدن به تناسب 

اندام  و پیشگیرى از چاقى باید نکاتى را رعایت کنند.
وى با اشاره به اینکه در ماه رمضان افراد در اثر بدخورى، 
به چاقى دچار مى شــوند، خاطر نشــان کــرد: یکى از 
علت هایى که افراد در ماه رمضان بیشتر چاق مى شوند، 
استفاده نادرست از مواد غذایى است؛ افراد در ماه رمضان، 
در طول روز مواد غذایى مصــرف نمى کنند و با این دید 
که باید در سحر و یا افطار مواد غذایى پر کالرى و چرب 
استفاده کنند تا در طول روز گرسنه نشوند، به بدن خود 
آســیب وارد مى کنند و این دیدگاهى نادرست است که 

باید آن را اصالح کرد.
صفوى با بیان اینکه نباید در ماه رمضان از مواد غذایى 
پر کالرى استفاده کرد، عنوان کرد: افراد در ماه رمضان 

از فســت فودها و تنقالت استفاده مى کنند و آنهایى که 
بیشتر سمت این مواد غذایى مى روند، با پایان ماه رمضان 
به اضافه وزن مبتال مى شــوند که جبران این بدخورى 

براى فرد گران تمام مى شود.
وى با تأکید بر اینکه دید و بازدید در ماه رمضان بیشــتر 
اســت و همین امر، باعث افزایش وزن مى شود، گفت: 
پذیرایى و غداهاى متنوع و چرب در مهمانى هاى افطار 
بیشتر است و اشــخاص در پایان این ماه، با اضافه وزن 

رو به رو مى شوند.
این متخصص تغذیه با اشــاره به اینکه نوع طبخ غذا در 
افزایش وزن مؤثر است، مطرح کرد: افراد باید مواد غذایى 
را با روغن کم، سرخ  و بیشتر غذاى آب پز مصرف کنند 

و در مهمانى ها غذاهایى با کالرى کمتر مصرف کنند.
صفوى با تأکید بر اینکه افراد باید از بدخورى جلوگیرى 
کنند، گفت: افراد در ماه رمضان به دلیل اینکه در طول 
روز تشنه نشوند، در زمان سحر و افطار آب بیش از اندازه 
مصرف مى کنند و مایعات زیاد مى نوشند همانند آبمیوه 
صنعتى، نوشابه، سوپ هاى آماده که مواد صنعتى در آن 

به کار رفته است و این مواد، کالرى زیادى دارند و براى 
سالمتى بدن اصًال توصیه نمى شود، همچنین افراد نباید 

در حین غذا خوردن  از مایعات  استفاده کنند.
این متخصص تغذیه با بیــان اینکه نباید در ماه رمضان 
از دسرها اســتفاده کرد، افزود: افراد از مصرف دسرهاى 
شیرین و زولبیا و بامیه اجتناب کنند؛  اگر تمایل به استفاده 
از دســرها وجود دارد، باید به  مقدار بســیار کمى از آن 
استفاده شود، همچنین کاهش مصرف کله پاچه و هلیم 
توصیه مى شــود،  زیرا این مواد غذایــى کالرى زیادى

دارند.
صفوى بــا تأکید بــر اینکه میــزان مصــرف آب در 
الغرى مؤثر است، یادآور شــد: میزان مصرف آب باید 
پنج تا شــش لیــوان در طــول روز باشــد؛ مى توان 
میوه  هــاى آب دار در رژیــم غذایى گنجانــد تا میزان 
آب بــدن را به حد مطلــوب نگه دارنــد. وى ادامه داد:

 هندوانه، طالبى، دست انبو و خیار براى بدن مفید هستند 
و افراد مى توانند کمبود آب را از طریق این میوه  ها جبران 

کنند.

یک متخصص کلیه و مجارى ادرارى با اشــاره به 
دالیل ابتال به سنگ مثانه گفت: بزرگى پروستات، 
تنگى مجراى ادرار و مثانه هاى عصبى، مانع تخلیه 

کامل ادرار مى شود.
سلمان اسالمى در ارتباط با سنگ مثانه اظهارکرد: 
سنگ مثانه یا سیستولیت نتیجه رسوب کردن مواد 
معدنى در مثانه است و این مواد در صورتى در مثانه 
جمع مى شــود که مثانه پس از ادرار کردن کامًال 

تخلیه نشود.
وى افزود: در اثر این موضوع، غلظت ادرار باقیمانده 
به تدریج افزایش مى یابد و مــواد معدنى موجود 

تشکیل کریستال مى دهد.
وى گفت: این سنگ ها گاهى بسیار کوچک هستند 
و به راحتى همراه با ادرار دفع مى شوند، اما بعضى 
ســنگ هاى مثانه در دیواره مثانه یــا حالب (لوله 

کشیده شده از کلیه تا مثانه) گیر مى کنند. 
وى ادامــه داد:ســنگ گیر افتــاده بــه تدریج 
کریستال هاى معدنى بیشترى را جذب مى کند و 

بزرگ و بزرگ تر مى شود.
این متخصص کلیه و مجارى ادرارى گفت: ممکن 
اســت ســنگ مدتى در مثانه باقى بماند و هیچ 
عالمتى را ایجاد نکند و این سنگ ها غالبًا هنگام 

رادیولوژى برحسب تصادف دیده مى شوند. 
این عضو انجمن اورولوژى ایــران و اروپا گفت: 
ممکن اســت بیمار به محض ایجاد شدن سنگ 
مثانه با عالیم روبه رو نشود، اما اگر سنگ، مثانه را 

تحریک کند، عالیم آن بروز مى کند.
وى گفت: تکرر ادرار یا دشــوارى در شروع ادرار 
کردن، جریان ادرار دیرتر از حد معمول، احســاس 
درد در ناحیه پایین شــکم، درد و سوزش هنگام 
ادرار، وجود خون در ادرار و تیره رنگ بودن و عدم 
شفافیت ادرار از نشانه هاى بروز سنگ مثانه است.

اســالمى گفت: اگر ادرار پس از دفع در مثانه باقى 
بماند، سنگ مثانه ایجاد مى شود وباقى ماندن ادرار 
در مثانه غالبًا پى آمد ابتال به بیمارى دیگرى است 

که اجازه نمى دهد مثانه کامل تخلیه شود.  

دریافت آنتى بیوتیک تنها راه درمان عفونت هاى 
ادرارى نیست. در اینجا هفت راهکار مناسب و البته 
بدون نیاز به نســخه براى کاهش و یا رفع عالیم 

عفونت ادرارى پیشنهاد شده است.
پوشیدن لباس هاى خشــک: در تابستان 
نگذارید لباس مرطوب به تنتان بماند، چون رشد 

باکترى  ها را تحریک مى  کند.
پرهیز از محرك هاى غذایى: هنگام ابتال به 
عفونت ادرارى، از غذاهاى محرك از قبیل کافئین، 
غذاهاى تند، نیکوتین، نوشــیدنى هاى گازدار و 
شــیرین کننده هاى مصنوعى اجتناب کنید. این 

محصوالت، مثانه را بیشتر تحریک مى کنند. 
مصرف زیــاد آب: یکــى از ابتدایــى ترین 
گام ها براى رفع عالیم عفونت ادرارى، نوشیدن 
مقادیر زیاد آب اســت. دلیلش هم این اســت که 
باکترى هاى منجر به عفونت، با نوشــیدن آب از 
بین مى روند. ســعى کنید با مصرف کافى آب هر 
20 دقیقه یک بار به دستشویى بروید تا عفونت هاى 

موجود در دستگاه ادرارى تان خارج شود. 
مصرف ویتامین C: در هنگام ابتال به عفونت 
ادرارى، دریافت میزان کافى از ویتامینC ضرورى 
است، زیرا مصرف این ویتامین، ادرار را اسیدى تر 
کرده و مانع رشــد باکترى ها در دستگاه ادرارى 

مى شود.
نوشیدن آب قره قات: افراد مبتال به عفونت 
ادارى مى توانند با نوشیدن آب قره قات و یا زغال 
اخته، بسیارى از باکترى هاى عفونت ادرارى خود 

را از بین ببرند.
استفاده از حمام آب گرم: حمام بروید و از 
دوش آب داغ اســتفاده کنید. اگر چه این روش از 
نظر پزشکان و محققان علوم پزشکى ثابت نشده 
است، اما بسیارى از افراد مبتال به عفونت دستگاه 
ادرارى بعد از حمام آب داغ، احساس کاهش خارش 

و سوزش و درد را اعالم مى کنند.

پژوهش ها نشــان داده اند که برخــى از عصاره هاى 
چــاى ســبز، ســمى و مصــرف آن مــى تواند 

بیمارى هاى متابولیکى را به وجود آورد. 
مطالعه دیگرى نشان داده است که مصرف 
بیش از حد این نوع چاى، باعث آســیب به 

پانکراس و کبد مى شود. 
کافئیــن  حــد  از  بیــش  مصــرف 
کــه در چــاى ســبز و بعضــى از 
عصــاره هــاى آن وجــود دارد، در 
بعضــى از افــراد باعث عالیمــى مانند

 عصبانیت، بى خوابى و بیقرارى  مى شود.
اثر ترکیبات چاى سبز ممکن است در همه 
افراد مشابه نباشد. اثرات مضر مصرف بیش از حد 

چاى (سیاه یا سبز) به علت سه عامل اصلى است:
1ـ محتواى کافئین آن.
2ـ ماندگارى آلومینیوم.

3ـ اثرات پلى فنل چاى بر میزان آهن بدن.
در رابطه با مصرف چاى سبز برخى نکات را به یاد داشته باشید:

افراد مبتال به بیمارى قلبى یا مشکالت قلبى- عروقى نباید این نوع چاى 
را مصرف کنند.

زنان باردار و شــیرده نباید بیش از یک یا دو فنجان در روز بنوشند، زیرا 
کافئین  مى تواند باعث افزایش ضربان قلب شود.

همچنین با توجه به اثرات کافئین، در مصرف همزمان چاى سبز و بعضى 
از داروها احتیاط شده تا تداخل دارویى به وجود نیاید.

برخى مطالعات قابلیت چاى سبز در جذب سطح باالیى از آلومینیوم بدن 
را نشان داده است. 

ایــن ویژگى براى بیمــاران مبتال به نارســایى کلیوى مهم اســت، 
زیرا آلومینیوم مى تواند توســط بدن انباشته شــود و در نتیجه ایجاد

 بیمارى هاى عصبى کند.
همچنیــن  ترکیبــات ایــن چــاى توانایى جــذب آهن را داشــته 
و مصــرف بیــش از حــد آن مــى توانــد باعــث کاهــش قابل

 توجه آهن بدن شود.

چگونه در ماه رمضان الغر شویم؟

دالیل ابتال به سنگ مثانه

6 گام ساده براى
 از بین بردن

 عالیم عفونت ادرارى

این افراد چاى سبز نخورند
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طبی

ما
یکــى از
پوستى، جوش
کابوس هاى شبانه
دلیل آنتى باکتریال

نن ى و و و ى

پژوهش ها نشــان داده اند که برخــى
چــاى ســبز، ســمى و مصــرف
بیمارى هاى متابولیکى را به وجو
مطالعه دیگرى نشان داده اس
بیش از حد این نوع چاى، باع

پانکراس و کبد مى شود. 
حـ از  بیــش  مصــرف 
کــه در چــاى ســبز
وج عصــاره هــاى آن
بعضــى از افــراد باعث ع
 عصبانیت، بى خوابى و بیقرا
اثر ترکیبات چاى سبز ممکن
افراد مشابه نباشد. اثرات مضر مص
چاى (سیاه یا سبز) به علت سه عامل

1ـ محتواى کافئین آن.

2ـ ماندگارى آلومینیوم.

این اف

مرطوب کردن پوست توسط ماسک هاى خانگى، بهترین راه حفظ رطوبت پوست است. هندوانه 
یکى از بهترین مرطوب کننده هاى طبیعى است.

هندوانه میوه اى تابستانى است که حجم زیادى از آن آب است، اما این آبى عادى و معمولى نیست 
و سرشار از ویتامین AوC است. پس استفاده از ماسک هاى هندوانه براى از بین بردن چروك، 
شفاف سازى و رطوبت پوست بسیار مفید اســت. در ادامه به خواص هندوانه براى پوست اشاره 

خواهیم کرد.
- نرم کننده و مرطوب کننده پوست هاى خشک.

-مالیدن پوست هندوانه به پوست، باعث نرمى و لطافت آن مى شود. 
- سالمت پوست و مو را بهبود مى دهد.

-هندوانه منبع خوبى از ویتامین C اســت که ماده  مغذى الزم براى سنتز کالژن است. کالژن 
پوست شما را نرم و منعطف نگه مى دارد و موهاى شما را تقویت مى کند.

- ویتامین A موجود در هندوانه یکى دیگر از مواد مغذى مهم است که به سالمت پوست کمک 
مى کند. این ویتامین سلول ها را ترمیم و سلول هاى جدید پوستى ایجاد مى کند. بدون مواد مغذى، 

پوست شما کدر و پوسته پوسته مى شود.
- درمان التهاب بعد از اصالح صورت و پیشگیرى از جوش. 

اگر بعد از اصالح، پوست خنک شــود، هم التهاب زودتر مى خوابد، هم احتمال جوش زدن کمتر 
مى شود . 

- از بین بردن منافذ باز پوست.
ویتامین A به چند دلیل، یکى از مهمترین ویتامین هاست. از یک طرف در سالمت استخوان ها 
و بینایى تأثیر دارد و از سوى دیگر، اثرات فوق العاده اى در بهبود مشکالت پوستى و شفافیت آن 
دارد. هندوانه که منبع ویتامین A است،  مى تواند چربى هاى زیر پوست را کمتر کند و اندازه منافذ 

پوستى را نیز کاهش دهد.
-جمع کننده پوست هاى شل.

هندوانه به طور طبیعى کمى پوست را سفت مى کند و در نتیجه ظاهر آن را بهبود مى بخشد. براى 
پوست هاى خشک مى توانید آب هندوانه را با عسل مخلوط کنید.

-درمان آفتاب سوختگى. 
آب هندوانه مى تواند از پوست شما در مقابل آفتاب سوختگى محافظت کند.  

جوش هاى ریز و درشت قرمز یا سفیدرنگ یا دانه هاى سرسیاهى که نمى توانید ردشان را براى 
همیشه از روى پوست تان پاك کنید، در مورد سالمت شما چه مى گویند.

این دانه هاى متورم و گاه دردناکى که اگر فشارشان بدهید، مایعى سفید یا بى رنگ از دلشان بیرون 
مى ریزد، چه رازهایى را در مورد سالمت بدن شــما فاش مى کنند؟ شاید شما هم بعد از خواندن 

این مطلب، از پس مبارزه با این دانه هاى دردناك که زیبایى تان را خدشه دار مى کنند، بربیایید.
پیشانى

اگر سیستم گوارش بدنتان خوب کار نکند یا اینکه مدام استرس داشته باشید، احتماًال آکنه ها روى 
پیشانى شما سبز مى شوند. سمومى که از بدنتان دفع نشــده اند، به شکل جوش هاى برجسته از 
پیشانى شما بیرون مى زنند؛ به همین دلیل است که در صورت کم خواب بودن، خوردن غذاهاى 
چرب یا مصرف خوراکى هایى که سیستم گوارش شما را با اختالل روبه رو مى کنند، پیشانى تان 

جوش مى زند.
گونه ها

آکنه هایى که روى گونه ها سبز مى شوند، از مشکالت تنفسى خبر مى دهند. اگر هواى خانه تان تمیز 
نباشد یا اینکه روزها، زیاد در هواى آلوده شهر تردد کنید، گونه هاى تان جوش مى زنند. محققان 
مى گویند کسانى که در خانه یا اتاق کارشان گلدان آلوئه ورا نگه مى دارند، کمتر روى گونه هاى 

خود آکنه مشــاهده مى کنند، چراکه این گیاه تصفیه گر، هوا را پاك مى کند و این دلیل 
جوش زدن را از میان مى برد.

T منطقه
محدوده بین ابروها تا بینى و چانه شــما، به اصطالح منطقهT نام دارد. اگر 

به آلرژى غذایى دچار باشید، جوش ها در این منطقه از چهره شما پدیدار 
مى  شود. در این قسمت از پوســت، غده هاى چربى بیشترى وجود دارند 
و به همین دلیل، حتى اگر به اختالالت گوارشى هم دچارنباشید، بعید 
نیســت که جوش ها را در این ناحیه از چهره تان ببینید. متخصصان 
معتقدندآکنه روى بینى، به مشــکالت کبد و کلیه اشــاره دارد، پس 
اگر در دوره اى طوالنى روى بینى تان جوش مشــاهده کردید، حتمًا 
با انجام آزمایش هاى کامل، وضعیت ســالمت کبد و کلیه هاى تان 

را بررسى کنید.
چانه

آکنه روى چانــه، به وضوح از وجود اختــالالت هورمونى خبر مى دهد. 
عدم تعادل در ترشح هورمون ها، چانه ها را ُپر جوش مى کند اما به گفته 

محققان، کسانى که چاى نعناع مى نوشند و مکمل امگا3 یا غذاهاى 
حاوى این ماده را مصرف مى کنند، کمتر روى چانه شــان جوش 

مشاهده مى کنند.

میوه اى که پوست را مرطوب مى کند

نقشه جوش هاى تان 
چه رازهایى را فاش مى کنند؟
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پس از پنج ماه تالش شبانه روزى کارآگاهان اداره جنایى 
پلیس آگاهى خراسان رضوى که با صدور دستورات ویژه 
قضائى همراه بود، عامل جنایت هولناك در خانه مجردى، 
به چنگ قانون افتاد و بدین ترتیب راز قتل در خانه اى با 

چراغ روشن فاش شد.
به گزراش « خراســان»،  نیمه دوم آذر سال گذشته زن 
میانسالى براى سرکشى از پسرش که در خانه اى مجردى 
در منطقه گلشهر مشــهد زندگى مى کرد، عازم محل 
سکونت وى شد اما در حالى که چراغ هاى منزل پسرش 
روشن بود، هیچکس در خانه او دیده نمى شد. مادر نگران 
در همان نیمه شب با مأموران آتش نشانى تماس گرفت و 
موضوع را به آنها اطالع داد اما جستجو در این منزل، بى 
فایده بود و مأموران امدادگر آتش نشانى، محل را پس از 

ارائه گزارش به نیروهاى انتظامى ترك کردند.
چند روز بعد از این ماجرا، زن میانســال دوباره به منزل 
پسرش بازگشــت تا اطالعى از او به دست آورد. این بار 
مادر «حامد» (جوان گمشده) به ســراغ کلیدساز محله 
رفت و از او خواست در ساختمان را برایش باز کند. با رفتن 
کلیدساز از آن مکان، زن به داخل خانه اى رفت که ارثیه 
شوهر سابقش براى حامد بود. او در حالى که لوازم منزل 
را مرتب مى کرد به اتاقک کوچک ساختمان رسید که به 
هم ریخته بود. وقتى لباس هاى ریخته شــده را جابه جا 
مى کرد ناگهان پایش به شیئى برخورد کرد. زن میانسال 
وقتى نگاهش را بــه پایین پتو دوخــت متوجه پاهاى 
فرزندش شد و پتو را از روى او کشید، ولى ناگهان صحنه 

دلخراشى مقابلش قرار گرفت. پســر 31 ساله او که به 
تنهایى در این منزل زندگى مى کرد جان خود را درحالى 

از دست داده بود که آثار خون نیز در زیر پتو وجود داشت.
لحظاتى بعد، بى سیم هاى پلیس به صدا درآمد و مأموران 
کالنترى گلشهر براى بررسى موضوع عازم محل کشف 
جسد شدند. آنها با تأیید درستى خبر، مراتب را به بازپرس 
ویژه قتل عمد اطــالع دادند و بدین ترتیــب با حضور 
بازپرس کاظم میرزایى در محل وقوع حادثه، تحقیقات 

در این باره آغاز شد.
زن میانســال به قاضى میرزایى گفت: «حدود 22 سال 
قبل از پدر حامد طالق گرفتم و با مــرد دیگرى ازدواج 
کردم و بنا به دالیل خانوادگى ارتباط زیادى با فرزندان 
همسر سابقم نداشتم. تا اینکه بعد از مرگ همسر سابقم، 
این منزل مسکونى به حامد ارث رسید و او با انجام برخى 
تعمیرات ســاختمانى، در همین مکان به طور مجردى 
زندگى مى کرد و من گاهى از او خبرى مى گرفتم تا اینکه 
چند روز قبل یکى از همســایگان با من تماس گرفت و 
گفت المپ منزل پسرم روشن اســت اما او را ندیده اند. 
من هم به موضوع مشکوك شــدم و به محل آمدم ولى 
مدتى بعد از آنکه مأموران آتش نشانى چیز مشکوکى در 
خانه او ندیدند با خودم گفتم حتى اگر او را کشته باشند، 
مرا که نمى کشند. باید به داخل خانه بروم چرا که خیلى به 

وضعیت موجود مشکوك بودم!»
بررسى هاى میدانى مقام قضائى که تا نیمه هاى شب به 
طول انجامید نشان مى داد که پسر 31 ساله با وارد آمدن 

چند ضربه با شــىء نوك تیز و برنده مانند چاقو به قتل 
رسیده است! بنابراین جسد وى درحالى با دستور بازپرس 
شعبه 211 دادسراى عمومى و انقالب مشهد به پزشکى 
قانونى انتقال یافت که تحقیقات گسترده اى براى کشف 

راز این جنایت هولناك آغاز شده بود.
کارآگاهان در ادامه تحقیقات به سرنخ هایى از مرد بساطى 
رسیدند که از حدود ســه ماه قبل به منزل مقتول رفت و 
آمد داشت. این سرنخ موجب شد تا قاضى میرزایى دستور 
شناسایى و دستگیرى این فرد را صادر کند. کارآگاهان نیز 
با بسیج امکانات و بهره گیرى از راهنمایى هاى قضائى، 
موفق شدند پس از گذشت حدود پنج ماه از ماجراى قتل، 
متهم فرارى را عصر روز سه شنبه مقابل آرامگاه خواجه 

ربیع شناسایى و دستگیر کنند.
این متهم که به پلیس آگاهى هدایت شده بود در همان 
بازجویى هاى اولیه لب به اعتراف گشود و به قتل جوان 
31 ساله اعتراف کرد. او گفت: «من در خانه مجردى او 
کار مى کردم حتى ظروف و لباس هایش را مى شستم اما 
روز حادثه او با مشترى که براى اجاره زیرزمین منزلش 
آمده بود، درگیرى لفظى پیدا کرد و بسیار عصبانى شد، 
در همین هنگام لگدى هم به مــن زد. من که از این کار 
او بسیار دلخور شده بودم چاقو را برداشتم و چند ضربه به 
قفسه سینه اش زدم. سپس پیکر خون آلود او را به اتاق 
کشاندم و با ریختن لحاف و تشک و لباس ها روى پیکر 

نیمه جانش از محل گریختم.»
تحقیقات بیشتر درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.

راز قتل در خانه اى که چراغ هایش روشن بود

مدیرعامل سازمان آتش نشانى شهردارى قدس گفت: انفجار گاز 
در شهرقدس واقع در اســتان تهران سبب مصدوم شدن یک نفر و 

تخریب ساختمان سه طبقه شد.
على رزاقى مهر اظهار کرد: حدود ساعت 22و10دقیقه شامگاه سه 
شنبه از طریق تماس با سامانه 125 سازمان آتش نشانى شهردارى 
قدس وقوع یک انفجار در یک واحد مسکونى در خیابان «پاسداران» 
اطالع داده شد. وى افزود: بالفاصله دو ایستگاه آتش نشانى به محل 

اعزام شد و نیروى انتظامى و عوامل اورژانس نیز فراخوانى شدند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانى شــهردارى قدس با تشریح محل 
حادثه گفت: حادثه در یک ســاختمان ســه طبقه شامل سه واحد 
آپارتمان رخ داده بود، قدرت انفجار به حــدى بود، که طى آن این 

ساختمان، تخریب و غیر قابل استفاده شد.
رزاقى گفت: همچنین به سه ساختمان مجاور و خودروهاى پارك 
شده در محل نیز در پى این انفجار آسیب هاى جدى وارد شد. وى 
ادامه داد: خوشبختانه این حادثه تنها یک مصدوم داشت، که توسط 

عوامل اورژانس به مراکز درمانى تهــران انتقال یافت. مدیرعامل 
سازمان آتش نشانى شــهردارى قدس گفت: در زمان وقوع حادثه 
کســى در این ســاختمان حضور نداشــته و به همین دلیل تعداد 

مصدومین این انفجار کم بود.

فرمانده انتظامى شهرســتان گلپایگان از شناسایى فردى که با ترفند 
برنده شدن در قرعه کشى ســفر به عتبات عالیات و تماس تلفنى با 
شهروندان مبلغ 230 میلیون ریال برداشت و کالهبردارى کرده بود خبر 
داد. سرهنگ حسین بساطی اظهار کرد: با طرح شکایت افرادي مبنی 
بر برداشت غیرمجاز از حساب آنها با شگرد کالهبردارى تلفنی، بررسى 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهى قرار 
گرفت. وي افزود: شاکیان که اکثراً افراد مســن و کهنسال بودند در 
تحقیقات اولیه اعالم کردند که با تماس تلفنی فردي ناشناس مبنی 
بر اینکه اسم شما براي ســفر به عتبات عالیات در لیست قرعه کشی 
ما قرارگرفته، فریب خورده و با گرفتن شماره و رمز کارت و رفتن پاي 
دستگاه هاى خودپرداز حساب آنها برداشت شده است. سرهنگ بساطى 
عنوان کرد: فرد کالهبردار طی چندیــن مرحله تراکنش درمجموع 
مبلغ 230 میلیون ریال از طریق کارت به کارت از حساب شهروندان 

گلپایگانى برداشت کرده بود. 
فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان ادامه داد: مأموران پلیس فتاى این 

شهرستان با به کار گیري روش هاي تخصصى متهم را که ساکن یکى 
از استان هاى کشور بود شناسایی و دستگیر کردند. سرهنگ بساطى 
اضافه کرد: حساب این کالهبردار مسدود و مبالغ کالهبردارى پس از 

طى مراحل قانونى به حساب مالباختگان واریز مى شود.

کالهبردارى  میلیونى از سالمندان گلپایگانى تخریب ساختمان 3 طبقه به علت انفجار گاز

ســارق اینترنتى با 48 میلیون ریال برداشت غیر مجاز 
توســط پلیس فتاى شهرســتان قدس اســتان تهران 

دستگیر شد.
در پى شــکایت یک زن  در شهرســتان قدس مبنى بر 
برداشت اینترنتى از حســابش به مبلغ 48 میلیون ریال 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس 

فتاى این شهرستان قرار گرفت.
مأموران با اقدامات اطالعاتى و استعالم از بانک عامل و 
اخذ پرینت حساب شاکى موفق شدند متهم را که سابقًا 
همسر شاکى بوده است، شناســایى کرده و پس ازاخذ 
دستور مقام قضائى در یک عملیات غافلگیرانه وى را در 
مخفیگاهش دستگیر کنند. متهم در ابتدا منکر ارتکاب 
هر گونه جرم خود شد اما در مواجهه با مستندات موجود 
به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: «بخاطر طالق از 
همسرم کینه به دل داشتم، موقعى که فهمیدم مبلغ قابل 
توجهى داخل حسابش است با توجه به در اختیار داشتن 
اطالعات وى اقدام به برداشت وجه به صورت اینترنتى 

از حسابش کردم.»
 با توجه به اعترافات متهم و عدم رضایت شاکى، پرونده 
مقدماتى تشکیل و متهم براى سیر مراحل قانونى تحویل 

مراجع قضائى شده و با قرار وثیقه روانه زندان شد.

برخورد درزین (وســیله نقلیه ریلى) با پیرمردى در حال 
عبور از روى خط آهن در شهر اندیمشک موجب مرگ 

وى شد.
به گزارش ایرنا، این حادثه حوالى ساعت 14 سه شنبه در 
کوى رســالت در مجاورت پارك دولت شهر اندیمشک 

رخ داد. 
به گفته شاهدان حادثه، در حالى که این پیرمرد قصد عبور 
از روى خط آهن را داشت درزین با وى برخورد کرده است 
و بر اثر شدت برخورد فرد مذکور در دم جان باخت و جسد 

وى به سردخانه منتقل شد. 
شایان ذکر است؛ راه آهن ناحیه زاگرس در خصوص این 

حادثه تا کنون اظهار نظر نکرده است. 
عبور خط آهن از محدوده مســکونى شــهر اندیمشک 
تاکنون چند حادثه خونین را براى افراد رقم زده اســت. 
 ساکنان برخى مناطق شــهرى اندیمشک براى عبور و 

مرور ناچار به تردد از روى خط آهن هستند.

برخورد آذرخش روز سه شنبه باعث جان باختن یک نفر در 
شهرستان ثالث باباجانى کرمانشاه و نیز فردى دیگر در 

تکاب آذربایجان غربى شد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان ثالث باباجانى، گفت: 
صبح روز سه شنبه مرد 55 ساله اى در اثر برخورد آذرخش 
با عالئم سوختگى شدید در سینه به درمانگاه تازه آباد مرکز 
شهرســتان ثالث باباجانى انتقال یافت که پس از انجام 

CPRدر اتاق احیا جان باخت. 
پویان احمدى افزود: این فرد به نام «مجید قادرى» ساکن 
روستاى «هوله رمضان سفلى» شهرستان ثالث باباجانى 
بود که در محوطه اى نزدیک به روستا (دره شهیدان) دچار 
برق گرفتگى ناشــى از برخورد تندر شد که فورى توسط 

خانواده اش به درمانگاه انتقال یافت.

مرگ دامدار جوان بر اثر برخورد صاعقه 
دبیر شــوراى هماهنگى مدیریت بحران تکاب گفت: یک 
مرد 39 ساله از ساکنان روستاى دورافتاده «بلوز» در 45 
کیلومترى این شهرستان در اثر صاعقه جان خود را از دست 
داد. حبیب ا... شــیوخى افزود: این مرد دامدار در مناطق 
مرتفع اطراف روستا و حدود 100 مترى محل سکونت خود 
در حال چراى دام هایش مورد اصابت صاعقه قرار گرفت و 

دچار ایست قلبى شد. 
به گزارش ایرنا، همزمان یک جوان 28 ساله موتورسوار در 
نزدیکى روستاى حمزه آباد مهاباد استان آذربایجان غربى 

 نیز در اثر برخورد صاعقه، مصدوم وبه  بیمارســتان امام 
خمینى (ره) این شهرستان منتقل شد. 

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى مهاباد در مورد وضعیت 
جسمانى این جوان گفت: این جوان از ناحیه گوش و گردن 
دچار سوختگى شده و وضع جســمانى وى اکنون مساعد 
است. طاهر آریا، با اشاره به اینکه به این جوان در اثر شدت 
صاعقه شوك وارد شده است، اضافه کرد: جوان مصدوم 
تحت مراقبت قرار گرفته اســت و به زودى ترخیص مى 

شود. 
در ســال جارى بارش هاى بهــارى در بیشــتر مناطق 
آذربایجان غربى بــا رعد و برق و صاعقــه همراه بوده و 
صاعقه جان پنج نفر را در جاى جاى این استان گرفته است.

 آذرخش، جان 
2نفر را گرفت

یک کارگر شــهردارى در اعتراض به عدم دریافت حق و حقوقش در برابر 
شهردارى منطقه 2 آبادان اقدام به خودسوزى کرد.

ساعت 11 شامگاه دوشنبه 31 اردیبهشــت ماه سال جارى مردى 60 ساله 
به نام « عبدالنبى معرف پور» که کارگر شــهردارى بود در مقابل ساختمان 
شهردارى منطقه 2 آبادان در ایستگاه یک کوى ذوالفقارى ایستاد و در حالى 
که پریشان وعصبانى بود به وضعیت بد اقتصادى اعتراض کرد. این مرد که 
بخاطر طلب چند ســاله اضافه کارى و عدم دریافــت حقوق چند ماهه اش 
از شــهردارى منطقه 3 به شــدت عصبانى بود در اقدامى عجیب دست به 

خودسوزى با مواد اشتعالزا زد. 
«ضامن اذربیجــان» یکى دیگر از کارکنان شــهردارى که در محل حادثه 
حضور داشت وقتى با صحنه خودسوزى همکارش روبه رو شد براى کمک 
و نجات وى به سمتش رفت و سعى کرد آتش را خاموش کند که خودش نیز 

دچار سوختگى شد.

خیلى زود تیمى از مأموران کالنترى 18 ذوالفقــارى و امدادگران اورژانس 
در محل حاضر شــدند و این دو کارگر را به بیمارســتان ســوانح سوختگى 
طالقانى اهواز منتقل کردند. در این حادثه کار گر 60 ســاله دچار 87 درصد 

سوختگى شــده و کارگرى هم که براى کمک به همکارش رفته بود دچار 
45 درصد سوختگى شده است که پزشکان حال هر دو نفر را وخیم گزارش 

کرده اند.
در پى این اتفاق شوراى شهر آبادان اقدام به برگزارى جلسه درون شورا کرد 
که این جلسه تا ساعت 3 و30دقیقه بامداد سه شنبه ادامه داشت. صبح روز سه 
شنبه نیز شهردارى آبادان به دلیل تجمع کارگران این سازمان جلوى درب 
شهردارى مرکزى تعطیل شد و به هیچ وجه به مراجعه کنندگان خدمات ارائه 
نکرد. یکى ازمسئولین شهردارى آبادان قول داده است که یک گروه از بدهى 

حقوق کارگران شهردارى را تا آخرهفته پرداخت خواهند کرد.
گفتنى است؛ پرســنل پسماند و خدمات شهرى شــهردارى آبادان به دلیل 
پرداخت نشدن دو ماه حقوق و شش ماه مزایا در چند روز گذشته روبه روى 

ساختمان مرکزى شهردارى آبادان تجمع صنفى برگزار کردند.
این اولین اقدام به خودسوزى در آبادان به دلیل مشکالت صنفى است. 

کارگر شهردارى  خودش را آتش زد

فرماندار خوى گفت: ریزش کوه در محدوده روســتاى «حبش قطور»، قطار بارى ایران-ترکیه را از ریل خارج کرد و 
موجب واژگونى آن شد.

سیدمحمد عابدى افزود: این حادثه ساعت 2و 10 دقیقه بامداد روز چهارشــنبه به وقوع پیوست. وى بیان کرد: در این 
حادثه دو نفر از رانندگان قطار به صورت جزئى مجروح شــدند اما به واگن ها خســارت زیادى وارد شده است. عابدى 
اضافه کرد: کوه در لحظه رســیدن قطار ریزش کرده و در اثر آن دیزل قطار و ســه واگن آن از خط ریلى خارج شــده

 است. 
به گزارش ایرنا، مرز زمینى و ریلى رازى خوى در حمل و نقل ریلى، تردد مسافر بین ایران و ترکیه و جذب گردشگران 
خارجى نقش بسزایى دارد و سومین مرز رسمى ایران با ترکیه در آذربایجان غربى است. گمرك مرزى رازى در فاصله 

75 کیلومترى غرب شهر خوى و در مرز ایران با کشور ترکیه قرار دارد.

 واژگونى قطار بارى ایران- ترکیه بر اثر ریزش کوه

رئیس کالنتــرى 108 نواب تهران از دســتگیرى زوج 
سارق قطعات و لوازم داخل خودرو و اعتراف آنان به 50 
فقره سرقت خبر داد و گفت: متهمان در بازجویى صورت 
گرفته اقرار کردند شبى سه فقره سرقت مرتکب مى شدند.
سرهنگ مسلم قاســم آبادى اظهار کرد: به دنبال وقوع 
چند فقره سرقت قطعات و لوازم داخل خودرو در محدوده 
کالنترى 108 نواب، بررسى موضوع در دستور کار قرار 
گرفت. وى افزود: مأموران پس از انجام کارهاى تحقیقاتى 
و هدفمندسازى گشــت هاى خود، ردپایى از حضور دو 
سارق حرفه اى زن و مرد پیدا کرده و متعاقب آن مخفیگاه 

آنان را در محدوده خیابان آذربایجان شناسایى کردند.
رئیس کالنترى 108 نواب گفــت: همچنین در پایش 
اطالعاتى به دست آمده، سارقان پس از سرقت قطعات  و 
تجهیزات، خودرو را در مخفیگاهشان پنهان مى کردند. 
سرهنگ قاســم آبادى با بیان اینکه زوج سارق در یک 
عملیات ضربتى دستگیر شــدند، تصریح کرد: سارقان 
دستگیر شده در تحقیقات پلیســى و ارائه مستندات لب 
به اعتراف گشودند و ضمن اقرار به اینکه شبى سه فقره 
سرقت مرتکب مى شدند به ارتکاب 50 فقره سرقت لوازم 
داخل خودرو اعتراف کردند. این مقام انتظامى خاطر نشان 
کرد: از مخفیگاه متهمان بیش از 132 قلم کاالى مسروقه 
مانند: رینگ و الستیک نو خودرو، پتو مسافرتى، وسایل 
ورزشى، مدارك هویتى و اســناد مالکیت، ضبط خودرو، 

دوچرخه، پوشاك و... کشف شد.

سرقت از همسر سابق

مرگ یک پیرمرد در 
برخورد با « درزین» 

اعتراف زوج سارق به 
شبى 3 فقره سرقت 



عمل صالح! عمل صالح! سپس آینده نگرى! و استقامت! 
استقامت! آنگاه، بردبارى! بردبارى! و پرهیزکارى! 
پرهیزکارى! بــراى هر کدام از شــما عاقبــت و پایان 
مهلتى تعیین شده، پس (سعى کنید) با نیکوکارى بدانجا 

موال على (ع)برسید.

آگهى مزایده مرحله دوم
 فروش خودرو سوارى

نوبت 
دوم

شهردارى کمشچه در نظر دارد به استناد مصوبه اول جلسه شماره 15 مورخ 
97/01/17 شوراى اسالمى شهر نسبت به فروش یک دستگاه خودرو سوارى 
پژو Glx 405 نقره اى رنگ مدل سال 1388 دوگانه سوز از طریق مزایده 
اقدام نماید. متقاضیان مى توانند از تاریخ درج آگهى همه روزه به جز ایام 
تعطیل جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده و بازدید خودرو به شهردارى 
کمشچه مراجعه نمایند. مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شهردارى تا پایان 
وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/03/12 مى باشد. شماره تماس: 45488030

حبیب رضوانى- شهردار کمشچهحبیب رضوانى- شهردار کمشچه

آگهى تجدید مزایده نوبت 
دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه اتوبوس واحد شهرى و امالك خود مطابق 
لیست زیر از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده جهت بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى 
به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب مرکز معاینه فنى خودرو مراجعه و 
پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 97/03/13 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. الزم به ذکر است سایر 

اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
1- فروش یک دستگاه اتوبوس واحد شهرى اتوکار (ژانگ تانگ) پالك عمومى مدل 1391 با تمام امکانات

2- یک قطعه زمین کارگاهى واقع در شهر چرمهین- بلوار آیت اله حاج آقا رحیم ارباب پالك 101 به مساحت 180 مترمربع
3- یک قطعه زمین با کاربرى تجارى، کارگاهى واقع در زرین شهر بلوار خلیج فارس- سایت مشاغل مزاحم شهرى به شماره 

L 74 به مساحت حدود 90 مترمربع
4- یک قطعه زمین با کاربرى تجارى، کارگاهى واقع در زرین شهر بلوار خلیج فارس- سایت مشاغل مزاحم شهرى به شماره 

L 76 به مساحت حدود 90 مترمربع
زرین شهر، بلوار جانبازان، سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

کدپستى: 8471818456 دورنما: 03152273470   تلفن: 03152236973  
 www.hamlonaghl-lenjan.ir :درگاه الکترونیکى   info@hamlonaghl-lenjan.ir :ایمیل

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجانسازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

آگهى مزایده عمومى (نوبت اول) چاپ 
اول

 CNG شهردارى فوالدشــهر در نظر دارد حق بهره بردارى از جایگاه
فوالدشهر با شرایط موجود را از طریق مزایده عمومى به شرکت هاى 
معتبر و واجد شــرایط و مورد تأیید شرکت پخش فرآورده هاى نفتى 
(داراى استانداردهاى الزم) و با قیمت کارشناسى به مدت 2 سال واگذار 
نماید. متقاضیان مى توانند جهت اطالع از شــرایط و دریافت اسناد 
مزایده و بازدید حداکثر تا روز یک شنبه مورخ 97/03/20 به قسمت 

امور قراردادهاى شهردارى فوالدشهر مراجعه نمایند. 

فرهاد سلیمى- شهردار فوالدشهرفرهاد سلیمى- شهردار فوالدشهر

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان

نوبت 
اول

تاریخ انتشار آگهى 1397/03/03
جلسه مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان رأس ساعت 
16 روز پنجشنبه تاریخ 1397/03/17 در محل نمازخانه ساختمان شماره 2 شرکت مخابرات واقع در چهارباغ 

باال- شرکت مخابرات استان اصفهان تشکیل مى گردد. 
لذا از کلیه اعضاء دعوت مى شود رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل/ نماینده 

خود را کتباً معرفى نمائید.
* ضمنًا به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى تعداد آراء وکالتى هر 

عضو حداکثر 3 رأى و هر شخص غیر عضو تنها یک رأى خواهد بود.
- دستور جلسه

- تغییر ماده 5 اساسنامه تعاونى مسکن (تغییر آدرس).

هیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهانهیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز هشتم ماه مبارك رمضان:
الِم،  عاِم، َواِْفشــآَء السَّ ْیتاِم، َواِْطعاَم الطَّ اَللّـــُهمَّ اْرُزْقنى فیِه َرْحَمه اْالَ

َوُصْحَبه الِْکراِم، بَِطْولَِک یا َمْلَجاَ اْالِملیَن.
خدایا روزیم گردان در این روز مهرورزى نسبت به یتیمان و خوراندن 
طعام و آشکار کردن سالم و همنشینى با کریمان به فضل و کرمت اى 

پناه آرزومندان.

نشستى با حضور ســمن ها ومسئوالن آبفا 
و اســتاندارى پیرامــون ضــرورت فعالیت 
نهادهــاى مردمــى پیرامــون مقابلــه با 
بدمصرفى آب در محل اســتاندارى برگزار 

شد.
 در این نشست بر استفاده از ظرفیت سمن ها 
جهت ترغیب شهروندان به مصرف بهینه آب 

تاکید شد.
به دنبال این فراخوان، اولین جلسه همکارى با 
سازمان مردم نهاد «کشتى نجات» متشکل از 
400 استاد و مدرس دانشگاه در محل شرکت 

آبفاى استان اصفهان برگزار شد.
 رضا رضایى  که در نشست مشترك با مدیر 
سازمان مردم نهاد «کشــتى نجات» سخن 
مى گفت، افــزود: شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان آماده است با تفاهم نامه هاى 
جداگانه، بخشــى از فعالیت هاى آموزشــى 
و ترویجى خود را به تشــکل هاى مردمى و 

غیر دولتى واگذار کند.
ســید اکبر بنى طباء، مدیر روابط عمومى و 

آمــوزش همگانى شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان نیز بر شناسایى صحیح جامعه 
هدف و نظر سنجى از شهروندان، قبل و بعد 

از برگزارى کالس هاى آموزشى تاکید کرد.
وى افزود: بــا هدف ایجاد تعامل ســازنده و 
ارائه راهکار براى فعالیت گروه هاى مردمى، 
داوطلبانه  و غیرانتفاعى در راستاى فرهنگ 
سازى مصرف بهینه آب، این جلسه برگزار شد
بنى طبا با اشــاره به فعالیت ســازمان مردم 
نهاد کشتى نجات اعالم کرد:انتظار مى رود 
سازمان مردم نهاد کشــتى نجات با ارتباطى 
که با گروه هاى مختلــف دارد، آحاد مردم را 

تشویق به مصرف صحیح آب نماید.
***

مدیر ســازمان مردم نهاد کشتى نجات هم 
گفت: این سمن، با هفت سال فعالیت و داشتن 
نزدیک به 400 عضو متخصص در رشته هاى 
روانشناسى و پزشکى، تاکنون در سه موضوع 
اجتماعى ساماندهى کارتن خواب ها در شهر 
اصفهان، تشکیل و اعزام گروه هاى تخصصى 

پزشــکى و روانپزشــکى به فرهنگسراها و 
پارك هاى شــهر اصفهان و همچنین اعزام 
هشت گروه روانشناسى به مناطق زلزله زده 

استان کرمانشاه مشارکت فعال داشته است.
حمیدرضا شمس گفت: اعضاى سازمان مردم 
نهاد (کشتى نجات) به این نتیجه رسیده اند 
که با برگزارى کالس هاى آموزشــى چهره 
به چهره و بهره گیرى از تخصص روانشناسى 
خود، مى توانند نسبت به آموزش روش هاى 

بهینه مصرف آب به شهروندان اقدام کنند.
***

عضو هیئت مدیره سازمان مردم نهاد کشتى 
نجات نیزگفت: براى تغییر ســبک زندگى و 
اصالح رفتار شــهروندان در جهت مصرف 
بهینه آب، باید ابتدا نگــرش افراد را اصالح 

کرد.
 زهره فتحیان گفت: این سمن امیدوار است 
در چارچوب قوانین آبفا بتواند نسبت به تغییر 
نگرش مردم و اصالح رفتــار مصرفى آنان 

گام بردارد.

آغاز فعالیت سمن ها 
پیرامون اصالح رفتار

در مصرف آب شهروندان اصفهانى
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فرزندان کم بضاعت در 
انتظار دستان پرمهر خّیران

بیش از ده هـزار و 747نفر از فرزندان محسـنین زیر 
پوشـش کمیته امداد اسـتان اصفهان چشـم انتظار 

خیران هستند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان 
گفـت:از 19هـزار و 400فرزنـد زیـر پوشـش طرح 
محسـنین کمیته امـداد اسـتان، تنها هشـت هزار و 

700فرزند حامى دارند. 
حمیدرضـا شـیران بـه رشـد 70درصـدى جـذب 
حامـى در طـرح محسـنین نسـبت به سـال 95خبر 
داد و افـزود: بیـش از 14هـزار خّیـر نیـک اندیـش 
اسـتان در سرپرسـتى و تأمیـن حداقـل امکانـات 
معیشـتى این فرزنـدان بـا کمیتـه امـداد همکارى

 مى کنند. 
وى بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن تعـداد حامـى بـراى 
تأمیـن نیازهـاى اولیـه فرزنـدان بدسرپرسـت و 
کم بضاعـت طـرح محسـنین کافى نیسـت،گفت: 
ننـد بـا حضـور در  خیـران و نیکـوکاران مى توا
دفاتـر کمیته امـداد  یـا مراجعه بـه نشـانى اینترنتى 
mohsenin.ir ، ایتـام و فرزنـدان محسـنین را 
بـراى بهبـود هر چـه بیشـتر شـرایط زندگـى یارى 

کنند.

کمبود 114معلم در مقاطع 
مختلف تحصیلى سمیرم

فرماندار سمیرم از کمبود 114معلم در مقاطع مختلف 
تحصیلى این شهرستان خبر داد.

محمد جعفر زاده همچنین افزود: 36واحد آموزشـى 
تخریبـى در ایـن شهرسـتان وجـود دارد کـه بـا 
زلزله هـاى اخیـر در بخش دنا کوه، شـش مدرسـه 
به مـدارس تخریبى شهرسـتان اضافه شـد و تعداد 
مـدارس فرسـوده و تخریبى به 40 مدرسـه افزایش

 یافت.
در  آمـوز  دانـش  هـزار   11 داد:  ادامـه  وى 
168واحـد آموزشـى در سـمیرم مشـغول تحصیـل 

هستند.

صدور گواهینامه عرضه 
کاالى ایرانى براى اصناف

اصنـاف عرضـه کننـده کاالى ایرانـى، گواهینامـه 
دریافت کـرده و از پرداخت حق عضویت سـاالنه به 

اتحادیه و اتاق اصناف معاف مى شوند.
مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان لنجان 
با بیان اینکه بیش از هزار صنف در قالب 27 اتحادیه 
دراین شهرسـتان فعالیـت دارنـد، گفت: بـه منظور 
حمایـت از کاالى ایرانـى، بـراى اصنافى کـه فقط 
کاالى ایرانـى عرضه مـى کنند و سـوابق تعزیراتى 

ندارند، گواهینامه صادر مى شود.
دهقانى با اشـاره به بررسـى میدانى براى شناسـایى 
صنوفى که کاالى ایرانى عرضه مى کنند، افزود: این 
صنوف از پرداخت حق عضویت ساالنه به اتحادیه ها 
و اتاق اصناف، معاف و از خدمات تبلیغات رایگان نیز 

بهره مند مى شوند.
وى در ادامه افزود: در 105مورد بازرسى از واحدهاى 
صنفى در ماه مبارك رمضان، 15واحد صنفى متخلف 
شناسـایى و پرونده آنان به اداره تعزیـرات حکومتى 

ارجاع شد.

رفع تصرف20 هکتار از 
اراضى ملى نطنز 

مدیر اداره بنیاد مسـکن انقالب اسالمى شهرستان 
نطنز گفت: در سـال 96 بیش از 20 هکتار از اراضى 
ملى در شهرهاى نطنز و بادرود با دستور قاضى اجراى 
احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب نطنز رفع 

تصرف شد.
حامد موحدى اظهار کـرد: در اجراى دسـتور قاضى 
شـعبه اجراى احـکام کیفـرى دادسـراى عمومى و 
انقـالب نطنـز و بـا پیگیـرى حقوقـى اداره بنیـاد 
مسـکن، بیش از 6000 متـر مربع از اراضـى دولتى 
شـهر نطنـز بـه ارزش تقریبى شـش میلیـارد ریال، 
خلع ید و به دولـت جمهورى اسـالمى ایران عودت

 شد.

خبر

نایــب رئیــس شــوراى اســالمى شــهر اصفهــان 
گفت:خانواده هایــى که در مرکز شــهر زندگى مى کنند، 
همیشــه از پارك خودرو در مقابل منازلشان گالیه دارند 
ومدیریت ترافیک مرکز شــهر، جزو مطالبات شهروندان 

است.
علیرضا نصراصفهانى در خصوص طــرح ترافیک جدید 
اصفهان، با تأکید بــر اینکه باید ترافیک مرکز شــهر را 
مدیریت کنیم، اظهار کــرد: ترافیک، کمبود جاى پارك و 
مشکالتى از این دست، از یک سو و آلودگى هوا از سوى 
دیگر، دو ضرورتى اســت که ما را ملزم به بهبود شــرایط 
ترافیکى مى کند. وى با بیان اینکه طرح زوج و فرد کارساز 

نبود، اظهار کرد: خانواده هایى که دو خودرو با دو شــماره 
پالك داشتند، مى توانستند هر روز در مرکز شهر تردد کنند 
از طرف دیگر مقطعى بودن این طرح از نقاط ضعف آن بود. 
نصر اصفهانى تصریح کرد: با توجه به این موارد، موضوع 
طرح ترافیک و محدودیت تردد مطرح شــد و دانشــگاه 
اصفهان و صنعتى در یک کار مشترك روى این طرح کار 

مطالعاتى الزم را انجام دادند.
وى با بیان اینکه در این طرح، کســانى که حضورشان در 
مرکز شهر ضرورت دارد، باید مبلغى را به عنوان عوارض 
پرداخت کنند، گفت: قرار است تا دو ماه آینده اطالع رسانى 

الزم در خصوص این طرح براى شهروندان انجام شود.

شــهردار زرین شــهر گفت: آمار و ارقام نشان مى دهد 
که در سال گذشته هرگز ســهمى از محل جریمه هاى 
رانندگى براى شهردارى هاى 9 گانه شهرستان لنجان 

پرداخت نشده است.
میثم محمدى با بیــان اینکه طبق قانــون، درصدى 
از جرایمــى که بابــت تخلفــات رانندگــى از مردم 
دریافت مى شــود، مربوط به ســاماندهى امور شهرى 
اســت، افــزود: اینگونــه کــه بــه نظر مى رســد
 ایــن مســئله را هــم بایــد بــه لیســت مطالبات

 شهردارى ها اضافه کرد، چراکه سبب شده بسیارى از 
طرح ها و پروژه ها با مشکالت مالى مواجه شوند و باید 

به این نکته مهم و اساســى توجه داشــت که پرداخت 
سهم شهردارى ها از محل درآمد جرایم رانندگى سبب 
مى شود تا این مبلغ در مســیر رفع مشکالت ترافیکى 

هزینه شود.
ســهم  پرداخــت  قطعــًا  کــرد:  تصریــح  وى 
شــهردارى ها از محل درآمد جرایم رانندگى، مى تواند 
کمک زیــادى را بــه ســاماندهى پارکینگ ها، نصب 
عالیم رانندگى و... و همینطور افزایــش ایمنى معابر 
درون شهرى داشته باشــد بر همین اســاس یکى از 
خواســته هاى شــهردارى هــا، پرداخــت این مهم 

است.

سهم شهردارى ها از محل 
جرایم رانندگى پرداخت شود

تردد در خیابان هاى مرکزى 
اصفهان سخت تر مى شود

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
ازکاهش40 درصدى تخصیص آب شرب استان اصفهان 

از حوضه آبریز زاینده رود خبر داد.
هاشــم امینى گفت:  تخصیص آب شرب به اصفهان به 

5/5 متر مکعب کاهش یافتــه، در حالى که این رقم در 
مدت مشابه  سال گذشته 11/5 مترمکعب  بوده است.

وى افزود: با تخصیص 5/5 متر مکعب آب شرب براى 56 
شهر و300 روستا، همه مردم در سطح استان باید مصرف 

خود را تا 30 درصد کاهش دهند.
امینى با اشاره به افت فشار آب در مناطق مختلف شهر 
اصفهان گفت: تنها ساکنان شــهر اصفهان نیستند که 
با  افت فشــار و قطعى آب در طول شــبانه روز مواجه

 مى شــوند، بلکه این امر براى تمام مشترکین 56 شهر 
و300 روستا که تحت پوشش طرح آبرسانى قرار دارند به 

وقوع پیوسته است.

طرح هــاى جایگزین تأمین آب شــرب 
اصفهان با جدیت پیگیرى شود

وى به دیگر روش هاى تأمین آب شــرب در اصفهان 
بزرگ اشاره کرد و خاطرنشان کرد:باید همه مدیران طرح 
آبرسانى اصفهان بزرگ، طرح هاى جایگزین تأمین آب 

شرب را باجدیت وسرعت، بدون وقفه دنبال کنند.
امینى افزود: عملیات حفر چاه ها در اســتان باید هر چه 
سریع تر به ســرانجام برســد و هیچ مانعى قابل قبول 
نیست، همچنین اجاره چاه ها از مردم ودیگر دستگاه ها 

به ویژه شهردارى باید در دستور کار قرار گیرد.
وى اجاره چاه ها را بســیار حائز اهمیت خواند و تصریح 
کرد:حتى اگر شده روزى یک ساعت چاه آب از افرادى 
که داراى چاه هســتند، باید اجاره کرد تا منبع آبى دیگر 

داشته باشیم.
مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان به کیفیت و 
ســالمت آب شــرب اشــاره کرد و افزود: چاه هایى که 
شناسایى مى شوند باید از لحاظ شــیمیایى و میکروبى 
مورد تأیید قرار گیرند، به گونه ایى که مقرر شــد هرچه 

سریع تر تجهیزات الزم در این زمینه فراهم شود.
امینى بیان کرد: در این شرایط یک لیتر بر ثانیه آب هم 
براى ما بسیار ارزشمند اســت، پس تمام تالش ها را به 
صورت شبانه روزى براى شناســایى منابع جدید انجام 
مى دهیم تا بتوانیم حداقــل دو متر مکعب آب از طریق 

منابع جایگزین تأمین کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد؛

کاهش40 درصدى تخصیص آب شرب استان 
از زاینده رود

مدیرعامــل شــرکت پخــش فــرآورده هــاى نفتى 
اســتان اصفهان بــا بیان اینکــه برخى جایــگاه هاى 
ســوخت بنزیــن به دلیــل اعتصــاب نفتکــش ها از 
مدار ســوخت رســانى خــارج شــده بودنــد، گفت: 
خوشــبختانه با توافقات صورت گرفته بــا کامیونداران،

سوخت رســانى به جایگاه هاى بنزین در اصفهان از سر 
گرفته شد.

حســین صادقیان اظهار کرد: این اعتصاب به نوعى به 
صورت فراگیر در کل کشــور اتفاق افتاد و کامیون هاى 
نفتکش، چندى پیش از کامیون هاى غیرنفتى در حمل 
و نقل جاده اى حمایت کردند، اما با توجه به اینکه مسئله 
صنفى بود، شــرکت پخش فرآورده هــاى نفتى به این 

موضوع ورود پیدا نکرد.
وى افزود: در نهایت ایــن اعتصابات، کرایه کامیونداران 
غیرنفتى جاده اى بین 15 تــا 20 درصد افزایش یافت و 

هزینه به آنها پرداخت شد.
مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده هاى نفتى اســتان 
اصفهان با تأکید بر اینکه حمل و نقل فرآورده هاى نفتى 

بخشى مستقل است و شرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى براى کرایه هاى آنها تصمیم گیرى مى کند، افزود: 
در پى اقدام کامیونداران جاده اى، کامیونداران نفتکش 
براى به نمایش گذاشتن خواســته صنفى خود مبنى بر 
افزایش کرایه هاى شــان، اعتصاب کردند و از بارگیرى 

فرآورده هاى نفتى و انتقال بنزین خوددارى کردند.
مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده هاى نفتى اســتان 
اصفهان با بیان اینکه هــزار و 700کامیون نفتکش در 
استان اصفهان وجود دارد که ممانعت از سوختگیرى کرده 
بودند و دســت به اعتصاب زدند، گفت: بعد از اعتصاب و 
توافق صورت گرفته، تمام کامیون هاى نفتکش با مراجعه 
براى سوختگیرى، فرآورده هاى نفتى جایگاه هاى مورد 
نیاز اســتان را تأمین کردند و هم اکنون توازن خوبى در 
عرضه سوخت داریم و در ســطح جایگاه هاى بنزین در 

استان اصفهان کمبود سوخت نداریم.

نفتکش ها دست از اعتصاب کشیدند

از سر گرفتن سوخت رسانى درجایگاه هاى بنزین شهر هکر حرفــه اى سیســتم بانکى در اصفهان دســتگیر 
شد. ســردار مهدى معصوم بیگى، رئیس پلیس استان 
اصفهان گفت: کارشناســان پلیس فتاى استان در یک 
اقدام پیش دستانه، توانستند از وقوع یک سرقت بزرگ 
و بى سابقه در شبکه سراسرى یکى از بانک هاى استان 

جلوگیرى کنند.
وى عنــوان کرد: کارشناســان پلیس فتا با اشــرافیت 
اطالعاتــى و رصد و پایــش خود در فضاى ســایبرى 
دریافتند هکرى حرفــه اى اقدام به طراحــى نرم افزار 
«هک و نفوذ به سیســتم عامل داده هــاى رایانه اى» 
کرده و قرار است در هفته جارى همدست وى نرم افزار 
را از طریــق یک حافظــه جانبى، براى چنــد دقیقه به 
یکــى از رایانه هاى بانکــى در شــهر اصفهان متصل 

کند.
وى بیان کرد: متهم بر اساس نقشه از پیش طراحى شده، 
قرار بــود از راه دور به شــبکه سراســرى بانک نفوذ 
کرده و مبلغ دو هــزار و 600 میلیارد ریال از حســاب  

مشــتریان را ســرقت و به چندین حســاب در یکى از 
مؤسســات مالى، واریز و ظرف چند ســاعت این مبلغ 
را به حســاب هاى ارزى خود در خارج از کشــور منتقل 

کند.
ســردار معصوم بیگى گفت: پس از تحقیقات گسترده، 
رصد روابط و فعالیت هاى مجرمانه این هکر و اقدامات 
پیچیده علمى و تخصصى کارشناسان، سرانجام مخفیگاه 
متهم شناســایى و طى هماهنگى قضائى، در عملیاتى 
غافلگیرانه دستگیر شد. این مقام ارشد انتظامى استان 
اصفهان اضافه کرد: در ادامه ده نفر از همدستان متهم 
نیز در عملیــات ضربتى مأموران پلیس فتاى اســتان، 
دســتگیر و حافظه جانبى حاوى نرم افــزار هک و نفوذ 
به سیســتم عامل رایانه اى شــبکه بانکى نیز کشــف 

شد.
رئیس پلیس استان اصفهان گفت: در این رابطه پرونده 
تشــکیل و متهمان تحویل مراجع قضائى شده و با قرار 

صادره روانه زندان شدند.

مدیر نگهدارى و تعمیرات شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
گفت:براى نخستین بار در کشور، قطعات داخلى و کاتالیست 
رآکتورهاى واحد آیزوماکس شماره دو شرکت پاالیش نفت 

اصفهان، به طور کامل تعویض شد.
علیرضا قزوینى زاده اظهار داشــت: جهت تعویض کامل 
قطعات داخلى رآکتورها، در زمان انجام تعمیرات اساسى واحد 
آیزوماکس، ابتدا این واحد  از مدار سرویس خارج شد و بعد از 
آن،  پروژه در سه مرحله خارج کردن قطعات داخلى رآکتور، 
آماده سازى و نصب قطعات جدید و بارگیرى کاتالیست هاى 

جدید در داخل رآکتورها  انجام گرفت.  وى افزود: در مرحله 
اول، قطعات داخلى رآکتور خارج شد و انجام تعمیرات و آماده 
ســازى براى نصب قطعات جدید پیگیرى شد و در مرحله 
دوم، قطعات ساخته  و ارسال شده  از  کارخانه به پاالیشگاه 

نصب گردید. 
وى با بیان اینکه نصب قطعات داخلى رآکتورها، به دلیل نقش 
موثر در کارایى عملکرد صحیح، از اهمیت خاصى برخوردار 
اســت، تصریح کرد: خوشــبختانه این مرحله نیز با وجود 
متخصصان  و کارشناسان شرکت به بهترین وجه انجام شد. 

نصف جهان روز گذشــته تصویر بهت آورى از طوفانى 
شــدید در شــهر ابوزیدآباد آران و بیدگل در اســتان 
اصفهان در خبرگزارى ها منتشــر شد که بیشتر از همه 
چیز انســان را به یاد فیلم هاى ترسناك هالیوودى مى 
انداخت! آنچه در این تصویر مشخص است، ورود حجم 
عظیمى از گردوغبار به شــهر ابوزیدآباد و تخلیه کامل 
خیابان ها بود. در توضیح این عکس نوشــته شــده که 
طوفان مزبور روز ســه شــنبه همین هفته این شهر را 

درنوردیده است. 
از طرفى خبرگزارى ها نوشتند که این طوفان با همین 
شــدت در اردســتان که هم مرز با آران و بیدگل است 
هم باعث خساراتى شده اســت. سایت هاى محلى این 
شهرستان با انتشار عکس هایى از این رخداد طبیعى خبر 
دادند که ســرعت وزش طوفان به 85 کیلومتر رسیده و 

موجب قطع درختان شده است.
اما ابوزیدآبادى ها در حالى هفته را با این طوفان گذراندند 
که اوایل اردیبهشت ماه نیز طوفان شدید دیگرى آنها را 
غافلگیر کرده و ســبب قطع درختان و بروز خسارت به 
برخى اماکن مســکونى و نیز باغ ها در شهرستان آران 
و بیدگل  شد. شــدت آن تندباد 50 کیلومتر در ساعت 
و همراه با گرد و خــاك با غلظت باال بــود اما طوفان 
سه شنبه این هفته به مراتب گسترده تر و شدیدتر بوده

 است.
پیش از این هشدار داده شده بود که بند بزرگ ریگ در 
اطراف آران و بیدگل و کاشان در کنار کویر قرار گرفته و از 
یک سطح شنى بسیار بزرگ تشکیل شده که مدت هاست 
با تاغ و مالچ پاشى مهار شده بود، اما براى طوالنى مدت 
رها شد و دوباره در حال تبدیل شــدن به کانون گرد و 

غبار است. 

جلوگیرى از وقوع یک سرقت بزرگ و بى سابقه

تعویض کامل قطعات داخلى رآکتورهاى پاالیشگاه اصفهان طوفان مهیب در شمال استان اصفهان

پیشگامى استان اصفهان 
در طرح تعاون

احمد آذین، دبیر هیئت امنا و رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمى استان اصفهان گفت: در طرح تعاون موفق 
عمل کرده ایم و خوشبختانه در این زمینه استان 
اصفهان پیشگام است و با تغییرات محسوسى که 
از اجراى این طرح ایجاد شده، توانسته ایم امنیت 
خاطر و دغدغه روانى اساتید واحدهایى را که به 
دلیل کاهش دانشجو با کمبود واحد درسى مواجه 
بوده اند، رفع کنیم و 75 درصد واحدهاى درسى 

اینگونه اساتید در این طرح تکمیل شده است.

پارك هاى مناطق 
توتستان مى شوند 

مدیرعامل ســازمان پــارك ها و فضاى ســبز 
شهردارى اصفهان گفت: تمام درختان معابر در 
معرض آالینده هاى موجود مثل فلزات سنگینى 
قرار دارند که عمدتاً سرب و روى هستند و آنالیزها 
نشان مى دهد که این آالینده ها در خاك و داخل 
فضاى شــهرى نیز وجود دارد. فروغ مرتضایى 
نژاد ادامــه داد: در واقع ایــن آالینده ها از طریق 
خاك وارد گیاه مى شــود و انتشــار پیدا مى کند 
وبرخى از آالینده هاى هوا بر روى برگ ها و میوه 
درختان جمع مى شود. وى با بیان اینکه خوردن 
میوه درختان توت پارك ها بــا توجه به اینکه به 
ندرت سمپاشى مى شوند، اشــکالى ندارد، اظهار 
کرد: در داخــل پارك ها خوردن توت اشــکالى 
ندارد و ســازمان پارك ها نیز در صــدد برآمده تا  
در پارك هاى مناطــق 15 گانه که فضاى کافى 
وجود داشته باشد، توتستان ایجاد کند، اما در معابر 
با توجه به اینکه توت آالینده ها را به خوبى جذب 

مى کند، خوردن توت توصیه نمى شود.

حضور 3 نمایش از اصفهان 
در همایش تئاتر خرداد

رئیس حوزه هنرى اســتان اصفهان گفت: سه 
نمایش از اصفهان به پنجمین همایش سراسرى 
تئاتر مردمى خرداد که از هشــتم تا 12 خرداد در 

تهران برگزار مى شود، حضور دارد.
مهدى احمدى فر اظهــار کرد: در بخش خیابانى 
نمایش «شیرین و فرهاد، مدل57» به نویسندگى 
سعید خیراللهى و به کارگردانى پویان عطایى و 
«مأموریت ویژه» به نویسندگى حیدر رضایى و 
کارگردانى مجتبى خلیلى در این همایش حضور 
خواهند داشــت. وى تأکید کرد: در بخش تئاتر 
صحنه اى نیز نمایش «ایــن ره که مى روى» به 
نویسندگى مصطفى جعفرى خوزانى و کارگردانى 
محمد هاشم زاده در همایش تئاتر مردمى خرداد 

به روى صحنه مى رود.
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 معاون اجتماعى و مشــارکت هاى مردمى شهردارى 
اصفهان گفت: با توجه به اینکه در ماه رمضان توجه به 
سالمت جسم اهمیت دارد، بنابراین اجراى برنامه هاى 

سالمت محور را در دستور کار قرار داده ایم.
مرتضى رشیدى اظهار کرد: ویژه برنامه اى شاد به مدت 
9 شب از ســوم(امروز) تا یازدهم خردادماه در محل باغ 
غدیر برگزار مى شود. وى اجراى برنامه هاى آموزشى در 
راستاى خود مراقبتى را، یکى از اهداف اصلى این سازمان 
اعالم کرد و گفت: اجراى برنامه هاى آموزش محور در 
رابطه با نحوه مصرف انواع مواد غذایى (بایدها و نبایدهاى 
خوراکى)، در حوزه ســالمت روانــى، افزایش آگاهى و 

توانایى شــهروندان در رابطه با نحوه کنترل و مدیریت 
استرس و هیجانات روزمره و در حوزه سالمت اجتماعى 
و افزایش توانایى افــراد در مورد دورى کردن از مصرف 
دخانیات، جزو اهم موضوعاتى است که محتواى برنامه 
هاى آموزشى را تشــکیل داده است. معاون اجتماعى و 
مشارکت هاى مردمى شهردارى اصفهان به ابعاد اجرایى 
این برنامه اشاره کرد و گفت: این ویژه برنامه در سه بخش 
اجرا خواهد شــد که در بخش اول، در قالب غرفه هاى 
نمایشگاهى، ارائه مطالب آموزشى و خدمات مشاوره اى 
و سالمت محور توسط تعدادى از سمن ها و انجمن هاى 

مردمى پیگیرى خواهد شد.

مدیر امور ســینماهاى حوزه هنرى استان اصفهان گفت: 
ســینماهاى حوزه هنرى اســتان اصفهان، آماده پخش 

مسابقات جام جهانى فوتبال هستند.
مصطفى حسینى در خصوص پخش مسابقات فوتبال جام 
جهانى در سینماهاى اصفهان اظهار کرد: از پخش مسابقات 
جام جهانى در سینماهاى حوزه هنرى در استان اصفهان 
استقبال مى کنیم و براى این موضوع، درخواست خود را نیز 
ارائه کرده ایم. وى افزود: این درخواست به ارشاد ارسال شده 
است و منتظر پاسخ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اصفهان هستیم. مدیر امور سینماهاى حوزه هنرى استان 
اصفهان ادامه داد: سینماهاى حوزه هنرى استان اصفهان 

کامال آماده پخش مســابقات جام جهانى هستند و از این 
منظر، هیچ مشکلى وجود ندارد.

حســینى در خصوص نیم بها بودن بلیت سینماها در ماه 
مبارك رمضان نیز اظهار کرد: شوراى صنفى نمایش در کل 
کشور تصمیم گرفته است که بلیت هاى سانس هاى صبح 
تا ساعت 16و30دقیقه بعد از ظهر در ماه مبارك رمضان 
به صورت نیم بها ارائه شــود و سینماهاى حوزه هنرى در 
استان اصفهان نیز بلیت هاى خود را به صورت نیم بها ارائه 
مى کنند.وى خاطرنشان کرد: استقبال از سینماها در ماه 
رمضان سال جارى نســبت به ماه رمضان سال گذشته با 

افزایش روبه رو بوده است.

اجراى برنامه هاى 
سالمت محور در ماه رمضان

سینماها آماده 
پخش مسابقات جام جهانى

وقف قرآن و مفاتیح الجنان 
ویژه مناطق محروم

سـعید حسـینى، قائم مقام اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان از اجراى طرح وقف قرآن و مفاتیح الجنان 
براى مناطق محـروم در پانزدهمین نمایشـگاه قرآن و 
عترت امسال خبرداد و افزود:ترویج فرهنگ واقف قرآنى، 

از جمله سیاست هاى تعیین شده دراین نمایشگاه است.

ارسال کاهش تعرفه برق 
منطقه کاشان به هیئت دولت 

نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: درخواسـت کاهش تعرفه برق این دو شهرستان، 
پس از تأیید کارشناسان اداره کل استان اصفهان و وزارت 

نیرو، از سوى وزیر نیرو به هیئت دولت ارسال شد.
جواد ساداتى نژاد اظهار کرد: در صورت تأیید نهایى هیئت 
دولت، نرخ برق مصرفـى این دو شهرسـتان از خرداد تا 
شهریور طبق تعرفه منطقه3گرمسیرى محاسبه خواهد 
شد. وى با اشـاره به شـدت گرماى تابسـتان در منطقه 
کاشان، گفت: در این وضعیت، شهروندان مجبور هستند 
که در طول شـبانه روز از کولرهاى آبى بـا حجم باالى 
مصرف آب و برق استفاده کنند که منجر به هزینه باالى 
انرژى براى مردم و دولت خواهد شد.وى  افزود: استفاده 
120 هزار خانوار ساکن در شهرستان هاى کاشان و آران 
و بیدگل از کولرهاى آبى، یکى از چالش هاى آبى منطقه  
است که بیش از 7/5 میلیارد لیتر آب طى ماه هاى خرداد 

تا شهریور مصرف مى کنند.

خبر

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710100370300997 شماره پرونده: 9309983814500014 شماره بایگانى 
شــعبه: 970051 محاکم کیفرى یک دادگسترى شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواست در 
پرونده بایگانى 970051 پرونده کالسه 9309983814500014 شعبه 5 دادگاه کیفرى یک (ویژه 
اطفال و نوجوانان) استان اصفهان ثبت براى متهم نیما عیدى وندى فرزند على به اتهام مشارکت در 
آدم ربائى باعث هتک حیثیت نظر به متوارى بودن متهم تقاضاى کیفرخواست نموده که رسیدگى 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رســیدگى براى مورخه 1397/05/02 ساعت 8:00 صبح تعیین 
گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهمین و در اجراى مقررات ماده 
344 قانون آئین دادرس ى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب آگهى دوبار به فاصله 
10 روز به گونه اى که تاریخ آخرین انتشار تا وقت رسیدگى بیش از یکماه نگذشته باشد انتشار یابد. 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بدیهى است در صورت 
عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- اختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 4 اتاق 459. م الف: 5056 شعبه 5 دادگاه 

کیفرى یک (ویژه اطفال و نوجوانان) استان اصفهان /3/111
اخطاریه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 961007 ش 5 بنا به درخواست محمود فضیلى نژاد با وکالت آقاى 
محمدعلى شریفیان به طرفیت سعید حاج فروش با موضوع تعدیل اجاره بها با توجه به ارجاع امر به 
کارشناسى و وصول نظریه کارشناسى، لذا بدینوســیله به خواندگان فوق الذکر که مجهول المکان 
مى باشند اخطار مى گردد ظرف یک هفته جهت رؤیت نظریه ى کارشناسى و اعالم نظر، به آدرس 
ذیل مراجعه نمایید.: اصفهان- خیابان شــیخ صدوق شمالى چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع 
حرم.  م الف: 3800 شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/112

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710106793700734 شماره پرونده: 9709986793700142 شماره بایگانى 
شــعبه: 970142 ابالغ دادخواست و ضمائم به شهال زین على فرزند اســداله- خواهان آقاى سید 
محمدعلى خیام نکوئى دادخواستى به طرفیت خوانده خانم شهال زین على به خواسته الزام به تنظیم 
سند خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986793700142 شعبه 
7 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/04/06 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک  نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شــیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع 
شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 5086 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجمع شماره دو) /3/113
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100351202508 شماره پرونده: 9709980351200190 شماره بایگانى 
شعبه: 970213 ابالغ دادخواســت و ضمائم به بتول رضائى آدریانى فرزند رجب و فرزاد على جانى 
ورنوسفادرانى فرزند مجتبى و ژیال على جانى ورنوســفادرانى فرزند عبدالمحمود- خواهان اصغر 
فتحى ورنوســفادرانى دادخواســتى به طرفیت خوانده بتول رضائى آدریانــى فرزند رجب و فرزاد 
على جانى ورنوســفادرانى فرزند مجتبى و ژیال على جانى ورنوســفادرانى فرزند عبدالمحمود به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمى ملک مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709980351200190 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/05/01 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق  شــماره 120. م الف: 5073 شعبه 12 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /3/114
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106796300626 شــماره پرونده: 9609986796301648 شــماره 
بایگانى شعبه: 961649 ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى امیرحسین اسدى- خواهان آقاى میثم 
محمدطاهر اصفهانى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى امیرحسین اسدى به خواسته مطالبه وجه 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986796301648 شعبه 33 حقوقى 
شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/06 
ساعت 8:00 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 جرا ید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى 
مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 5101 شعبه 33 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/115
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960791 خواهان نیما برقى کار دادخواســتى مبنى بــر مطالبه مبلغ 
60/000/000 به طرفیت سید محسن حسینى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى روز دوشنبه 
مورخ 97/4/11 ساعت 16:00 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا  خوانده قبل از 
وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق 4 راه وکال مجتمع شهداى 
مدافع حرم مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 5112 شعبه 16 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/116

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710106793700740 شماره پرونده: 9609986793701506 شماره بایگانى 
شعبه: 961506 ابالغ دادخواست و ضمائم به مهدى جاللى و رسول قاسمى چمگردانى- خواهان 
آقاى محمدمهدى پیروزه دادخواستى به طرفیت خوانده آقایان 1: مهدى جاللى 2: رسول قاسمى 
چمگردانى به خواســته الزام به تنظیم سند خدرو مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609986793701506 شعبه 7 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى 
مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/09 ساعت8:00 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 آگ هى 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- چهارراه 
شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 5093 شعبه 

7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/117
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106796300840 شماره پرونده: 9709986796300181 شماره بایگانى 
شعبه: 970183 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به خانم اکرم شیرانى بیدآبادى فرزند 
حبیب اله خواهان آقاى رضا شریفى دادخواستى به طرفیت خوانده خانم اکرم شیرانى فرزند حبیب 
اله به خواســته الزام به انتقال سند خودرو مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986796300181 شعبه 33 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع 
حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/12 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین 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 آ گهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، 
چهارراه وکال، مجتمع شــهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف. م الف: 5072 شعبه 33 حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /3/118
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 970119 خواهان مرتضى فقیهى دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه به 
طرفیت رمضانعلى جدیداالســالمى تقدیم نموده است وقت رســیدگى براى روز یک شنبه مورخ 
97/4/9 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73  قانون آیین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شــمالى چهارراه وکال مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 5095 شعبه 31 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/119
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100351001705 شماره پرونده: 9609980351001204 شماره بایگانى 
شعبه: 961471 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى نصرت اله کاظمى فرزند پنجه 
على خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستى به طرفیت خواندگان مصطفى انصارى فرزند عبدالرسول، 
نصرت اله کاظمى فرزند پنجه على، اکرم انصارى فرزند عبدالرســول به خواسته مطالبه وجه چک 
و تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرســى و تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609980351001204 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت 
و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/04 ســاعت 13:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرس ــى مدنى به علت مجهول المکان بودن خواندگان نصرت اله کاظمى و 
اکرم انصارى و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خواندگان نصرت اله کاظمى و اکرم انصارى 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 شــماره 212. م الف: 5127 شعبه 10 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /3/120
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106793700746 شماره پرونده: 9609986793701536 شماره بایگانى 
شعبه: 961536 ابالغ وقت رسیدگى  و دادخواست و ضمائم به آقاى محمدعلى على زاده فرزند فتح 
اله خواهان آقاى سیدجمال داود الحسینى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى محمدعلى على زاده به 
خواسته مطالبه طلب مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986793701536 
شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/04/06 ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان چهارراه شــیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع 
شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 5052 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهداى مدافع حرم) /3/121
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106795900311 شــماره پرونده: 9609986795900772 شــماره 
بایگانى شــعبه: 960773 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: على اکبر امین پور فارسانى کدپستى: 
8198887463 به نشــانى مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/04/12 سه شنبه ساعت 17:30 

محل حضور: اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل 
اختالف در خصوص دعوى محسن حبیبى جزى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در این شعبه حاضر شوید. م الف: 5077 شعبه 29 حقوقى شــوراى حل  اختالف اصفهان (مجتمع 

شهداى مدافع حرم) /3/122
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460370200015 شماره پرونده: 9609980358700574 شماره بایگانى 
شعبه: 960324 نظر به اینکه آقاى احمدرضا دهقانى پشترودى فرزند حمید شکایتى علیه آقاى میثم 
سهیلیان فرزند بهرام دائر بر لواط در این دادگاه مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 960324 در این 
دادگاه ثبت و وقت رســیدگى براى روز 1397/04/19 ساعت 10:00 صبح تعیین شده است نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 394 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب دو نوبت 
و به فاصله ده روز در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى طبع و نشر مى گردد و از متهم مذکور 
دعوت به عمل مى آید جهت رســیدگى در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ شده تلقى و دادگاه تصمیم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود. م الف: 5151 شعبه 3 دادگاه کیفرى 

یک استان اصفهان (18 کیفرى استان سابق) /3/123
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100350501862 شماره پرونده: 9609980350501225 شماره بایگانى 
شــعبه: 961446 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى حسین رضائى گچى فرزند 
شــعبانعلى خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى حسین رضائى گچى 
فرزند شعبانعلى به خواســته مطالبه چک مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980350501225 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/05/13 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 2، اتاق شماره 225. م  الف: 5063 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /3/124
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100351301891 شماره پرونده: 9609980351301226 شماره بایگانى 
شعبه: 961409 ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى سعید ســلیمانى منش فرزند حسین- خواهان 
بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم هاجرالســادات رضویان دادخواســتى به طرفیت خوانده 1- آقاى 
امیرقلى نصر اصفهانى فرزند مرتضى 2- سعید سلیمانى منش فرزند حسین 3- مصطفى محققیان 
فرزند محمود 4- اصغر نصر اصفهانى فرزند مرتضى به خواسته مطالبه وجه چک و خسارات دادرسى 
و تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351301226 شعبه 
13 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/13 ساعت 
10:30 تعیین که حســب دســتور 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 انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود،  نســخه 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 اســتان اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 355. م الف: 5152 شــعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /3/125
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710100350401893 شــماره پرونده: 9609980350401300 شــماره 
بایگانى شــعبه: 961517 ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى کیوان ســنگ تراش طوقچى فرزند 
محمد- خواهان خانم نســرین اســتکى فرزند کریم دادخواســتى به طرفیت خواندگان 1- آقاى 
کیوان ســنگ تراش طوقچى فرزند محمد 2- مهدى مصلحى فرزند حسن به خواسته مطالبه وجه 
چک (مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 690375 مورخ 1396/11/25 عهده بانک ســپه) به 
مبلغ 1/500/000/000 ریال تامین خواســته (بدوا صدور قرار تامین خواسته مبنى بر توقیف اموال 
بالمعارض خواندگان با وصــف فورى و اجرا قبل از ابالغ وفق مــواد 108- 117 ق آ د م به میزان 
ستون خواسته مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون ریال) اعسار از پرداخت هزینه دادرسى مطالبه خسارات 
دادرســى مطالبه خســارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609980350401300 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/04/20 ساعت 12:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308. م الف: 5153 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /3/126
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460350700025 شماره پرونده: 9709980350700173 شماره بایگانى 
شعبه: 970191 خواهان فرزانه صباغى رنانى فرزند رمضان دادخواستى به طرفیت خوانده محمدتقى 
یاررنانى فرزند فرج اله به خواســته الزام به فک پالك خودرو تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 311 ارجاع و به کالسه 970191 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 97/5/29 و ساعت 11 
صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک 

نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شــود 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. م الف: 5155 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان /3/127
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره درخواســت: 9710460350700024 شــماره پرونده: 9609980350700888 شماره 
بایگانى شــعبه: 961066 خواهان علیرضا حقیقى زاده با وکالت جواد پوالدى چقادرى دادخواستى 
به طرفیت خوانده على اکبر قائد امینى به خواسته مطالبه وجه چک و... تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه 961066 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 97/5/28 و ساعت 
8/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در ام ور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شــود 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 رادریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 5156 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان /3/128
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106836701225 شماره پرونده: 9609986836701754 شماره بایگانى 
شعبه: 961932 ابالغ دادخواســت و ضمائم به آقاى علیرضا شریف نامى فرزند اسمعیل- خواهان 
خانم مریم پروانیان دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى علیرضا شریف نامى به خواسته طالق مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986836701754 شعبه 7 دادگاه خانواده 
شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/13 ساعت 8:30 
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى و استماع 
گواهى گواهان در دادگاه حاضر گردد. ضمنا خواهان از جهت ترك زندگى درخواست طالق نموده 
است. اصفهان- خ میرفندرسکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید 
قدوسى- طبقه 2- اتاق 205. م الف: 5135 شــعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید قدوسى) /3/129
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106837101368 شماره پرونده: 9709986837100195 شماره بایگانى 
شعبه: 970216 خواهان فرانک بویرى فرزند محمدرحیم دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى بابک 
قنواتى فرزند غالمرضا به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید 
قدوسى) واقع در اصفهان- خ میر فندرســکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع 
قضایى شهید قدوسى- طبقه 1- اتاق 105 ارجاع و به کالسه 9709986837100195 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگى آن 1397/04/10 ساعت 8/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده آقاى بابک قنواتى فرزند غالمرضا درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور 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 نس خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى حاضر گردد. ضمنا داور واجد شــرایط خود را که متاهل داراى 30 سال سن و از بستگان 
سببى یا نسبى باشد را در جلسه دادگاه حاضر نمائید. م الف: 5136 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /3/130
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106797200388 شماره پرونده: 9709986797200069 شماره بایگانى 
شعبه: 970069 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: خلیل صفاتى نشانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 
1397/04/13 چهارشنبه ســاعت: 16:00 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله 
ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى حمید شاه 
آبادى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 5140 شعبه 

42 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /3/131
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106836401446 شــماره پرونده: 9709986836400160 شــماره 
بایگانى شــعبه: 970184 ابالغ دادخواست و ضمائم به خانم اشرف الســادات بحرینى فرزند سید 
حسین- خواهان آقاى رضا جمدى فرزند شکراله دادخواستى به طرفیت خوانده خانم اشرف السادات 
بحرینى فرزند سید حسین به خواسته تعدیل تقسیط مهریه (تعدیل و کاهش اقساط موضوع دادنامه 
شماره 679 مورخ 1392/04/22 صادره از شــعبه 19 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان و راى شماره 
9609976836401239 مورخ 1396/06/14 صادره از شعبه 4 دادگاه خانواده اصفهان) مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986836400160 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان 
اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/04/23 ساعت 11:00 تعیین 
که حسب دســتور 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 م ى 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 میرفندرسکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید 
قدوسى- طبقه 3- اتاق 302. م الف: 5145 شــعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید قدوسى) /3/132

مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه گفــت: فوالد 
مبارکه یکى از معدود شــرکت هایى اســت که توانسته 
زنجیــره تولید خــود را کامل کند و بر همین اســاس، 
با راه انــدازى واحــد تولید کنســتانتره در ســنگان، 
حلقه معدن بــه زنجیره تولیــد فوالد مبارکــه اضافه

 مى شود.
بهرام ســبحانى با تأکید بر لزوم گسترش زنجیره تولید 
و خلــق ارزش افزوده در صنایع فوالدى کشــور اظهار 
کرد: در حــال حاضر بیــش از دو هــزار  و800 تأمین 
کننده در زنجیره تولیــد فوالد مبارکه با این شــرکت 
همکارى مى کنند که شــرکت هاى خدماتــى، تأمین 
کننده قطعــه و تأمین کننده فرآورده هاى نســوز در بر 

مى گیرد.
وى در ادامــه افــزود: در حــال حاضــر فعالیــت این 
شــرکت ها در حوزه هاى مذکور، باعث توانمند شــدن 
تولید داخل، تأمیــن نیاز فوالد مبارکه از داخل کشــور 
و افزایــش قــدرت خودکفایــى صنعت فوالد شــده

 است.
ســبحانى همچنیــن تکمیــل زنجیره تولیــد را یکى 
از راه هاى خلــق ارزش افــزوده و جلوگیــرى از خام 
فروشــى دانســت و خاطرنشــان کرد: فوالد مبارکه 
یکــى از معــدود شــرکت هایى اســت که توانســته 
زنجیــره تولیــد خــود را کامــل کنــد و بــر همین 
اســاس، بــا راه انــدازى واحد تولیــد کنســتانتره در 

ســنگان، حلقه معدن به زنجیره تولید فــوالد مبارکه 
اضافــه مى شــود و زنجیره تولیــد در این شــرکت از 
ســنگ آهن خام تــا ورق فــوالدى تکمیــل خواهد

 شد.

وى همچنین تأکیــد کــرد: در زنجیــره تولید فوالد 
مبارکه ظرفیــت تولیــد 12 میلیون تــن گندله و 12 
میلیــون تن آهن اســفنجى وجود دارد و این شــرکت 
از نظر تولید آهن اســفنجى، در رتبــه اول جهان قرار 

دارد.
مدیرعامل فــوالد مبارکه ادامــه داد: خطــوط تولید 
شــمش، خطوط نــورد گــرم و ســرد و کارخانه هاى 
تولیــد ورق گالوانیزه، رنگــى و قلع اندود نیــز از دیگر 
بخش هاى ارزشــمند زنجیــره تولید فــوالد مبارکه 

هستند.
■■■

ســبحانى به راه انــدازى طرح هاى توســعه و افزایش 
بهــره ورى تولید در فوالد مبارکه اشــاره کــرد و بیان 
داشــت: میزان تولید فوالد خام در این شرکت روندى 
صعودى داشته و در سال گذشــته میزان تولید در گروه 
فوالد مبارکه، 67 هزار تن بیش از پیش بینى ها محقق 

شد.
وى میــزان تولیــد پیــش بینى شــده براى ســال 
97 را 9 میلیــون و 455 هــزار تــن عنــوان کــرد و 
اظهــار داشــت: در حــال حاضــر عملکــرد تولیدى 
شــرکت جلوتــر از برنامه هــاى پیــش بینى شــده 

است.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در خصوص سیاســت 
صادراتى این شرکت عنوان کرد: اولویت فوالد مبارکه 
تأمین نیاز داخل اســت و بر همین اســاس، با توجه به 
افزایش تقاضا در ســال گذشــته، ســهم صادرات به 
18 درصد کاهــش یافت و تولیدات روانــه بازار داخلى 

شد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خبر داد؛

 تکمیل شدن زنجیره تولید در فوالد مبارکه
امسال 9 میلیون و 455 هزار تن محصول فوالدى تولید مى شود

«برلیانس» هم به
 جمع تاکسى هاى اصفهان 

اضافه شد

ثبت نام خرید تاکســى «برلیانس» در شــهر 
اصفهان آغاز شــد و بر این اســاس، برلیانس 
جایگزین تاکسى هاى فرســوده با عمر باالى 

ده سال مى شود.
مدیرعامل ســازمان تاکســیرانى شهردارى 
اصفهان اظهــار کرد: تســهیالت الزم براى 
نوسازى و تعویض تاکسى هاى فرسوده با عمر 
باالى ده سال با تاکسى هاى برلیانس در نظر 
گرفته شده است. حسین جعفرى با بیان اینکه 
نزدیک به سه هزار تاکســى فرسوده در شهر 
اصفهان تردد مى کند، گفــت: در نظر داریم با 
اجراى طرح نوسازى، این تاکسى ها را از ناوگان 
حمل و نقل شهر خارج کنیم تا سرویس دهى 

مناسبى به شهروندان انجام شود. 
وى ادامه داد: براى خرید تاکسى برلیانس، وام 
15 میلیون، 20 میلیون، 25 میلیون و 28 میلیون 
با ســود 18 درصد به رانندگان تاکســى تعلق 
مى گیرد و این خودرو داراى اســتاندارد یورو5 

است و  مصرف سوخت پایینى دارد.
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دستگیرى18 شکارچى متخلف 
در استان 

فرمانده یگان حفاظت محیط زیسـت استان اصفهان 
از دستگیرى 18 متخلف شکار وصید از ابتداى امسال 

تاکنون در زیستگاه هاى این منطقه خبرداد.
مرتضى جمشیدیان گفت: محیط بانان حفاظت محیط 
زیست شکارچیان غیر مجاز را در زیستگاه هاى خوانسار، 
گلپایـگان، ناییـن، تیـران، اردسـتان، کاشـان و پارك 
ملى و پناهـگاه حیات وحـش قمیشـلو و کاله قاضى 
اصفهان دسـتگیر کردنـد و به مراجـع قضائى تحویل

 دادند. 

ساخت و سازهاى ممنوعه 
زیر پوشش هاى پارچه اى

رئیس سابق کمیسیون شهرسازى، معمارى و عمران 
شوراى اسـالمى شـهر اصفهان با اشـاره به گسترش 
نماهاى سـبک رومى در ساختمان سـازى هاى شـهر 
اصفهان اظهارکرد: براى جلوگیرى از این اتفاق، مجریان 
پروژه هاى سـاختمانى باید مکلف به تهیه نقشه  نماى 
اسـالمى و همچنین ارائه آن براى تصویب باشـند تا با 
توجه به ضوابط تصویب شده، قالب ساختمان ها آجر و 

سنگ شود.
عبدالرسـول              جان نثارى با تأکید بر ضرورت کنترل پى  
در  پـى در اجراى نقشـه ها و نماهـا در اصفهـان افزود: 
نباید اجازه داد تا زیر پوشـش پارچه اى سـاختمان هاى 
نیمه سـاز، طراحى ها و نماهایى خـالف آنچه تصویب 

شده، ساخته شود.

خبر

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: به دنبال 
بارش ها، شــاهد رویش قارچ هاى سمى هستیم که با 
توجه به افزایش مسافرت و رفتن مردم به طبیعت، توصیه

مى شود از خریدن قارچ هاى فله اى پرهیز کنند.
کیانوش جهانپور اظهار کرد: بــا توجه به اوضاع جوى و 
بارندگى هاى اخیر در فصل بهــار، رویش قارچ خودرو 
افزایش یافته و برخــى از افراد از این قارچ ها اســتفاده 
کرده اند و افــرادى هم براى تأمین معــاش، به چیدن 

قارچ ها و فروش آنها اقدام کرده اند.
وى بــا تأکید بر اینکه تشــخیص قارچ ســمى از قارچ 
خوراکى، بر اساس ظاهر براى افراد دشوار است، گفت: 

در واقع معیار تشخیص دقیقى بر اساس ظاهر براى افراد 
عادى جامعه وجود ندارد و متأسفانه بخشى از قارچ هایى 
که در طبیعت بوده و افراد استفاده کرده اند، سمى بوده 

است. 
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
مســمومیت هاى ناشــى از مصرف قارچ بر اثر مصرف 
قارچ هاى غیرخوراکى بوده است، گفت: این قارچ ها به 
هیچ وجه بسته بندى نبوده اند و توصیه ما این است که با 
توجه به اینکه تشخیص قارچ ها سخت است، از قارچ هاى 
خودرو استفاده نشــود و مردم از قارچ هاى بسته بندى و 

بهداشتى استفاده کنند.

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت سهامى آب منطقه 
اصفهان با تأکید بر اینکه تمام سدهاى استان در وضعیت 
بحرانى قرار دارنــد، گفت: در حال حاضر ذخیره ســد 
زاینده رود 281 میلیون متر مکعب اســت که نسبت به 

میانگین درازمدت 70 درصد کاهش یافته است.
حســن ساســانى اظهار کرد: در حال حاضر ذخیره سد 
زاینده رود 281 میلیون متر مکعب است که این میزان 
در مدت مشابه سال گذشته، بدون احتساب آب رها شده 
براى کشاورزان 427 میلیون متر مکعب بودکه حاکى از 

کاهش 40 درصد ذخیره سد است.
وى اضافه کــرد: میزان بــارش هاى حوضــه زاینده 

رود تاکنــون 753 میلیمتر محاســبه شــده، در حالى 
که حجم بارش ها در مدت مشــابه ســال گذشــته و 
همچنیــن میانگین درازمــدت هــزار و 400 میلیمتر

 بود.
وى در پاسخ سئوالى مبنى بر اینکه بارش هاى بهارى 
اخیر در اســتان اصفهان بر ذخیره سد زاینده رود چقدر 
تأثیرگذار بــود، اظهار کرد: پیــش از این،پیش بینى ما 
از ذخیره ســد زاینده رود پایان اردیبهشت ماه نزدیک 
به 220 میلیــون مترمکعب بــود که خوشــبختانه با 
بارش هاى اخیر، ذخیره سد به بیش از 180 میلیون متر 

مکعب رسیده است.

ذخیره سد زاینده رود به
281 میلیون مترمکعب رسید

مردم از مصرف قارچ هاى 
فله اى خوددارى کنند

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710106836401347 شماره پرونده: 9709986836400124 شماره بایگانى 
شعبه: 970139 ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى عزت اله شجاعى مهر فرزند محمد- خواهان 
خانم زهرا رنجکــش آدر منابادى فرزند علیرضا دادخواســتى به طرفیت خوانــده آقاى عزت اله 
شجاعى مهر فرزند محمد به خواســته طالق به درخواســت زوجه (به دلیل عدم پرداخت نفقه و 
ترك منزل به مدت بیش از سه ســال) مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9709986836400124 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) ثبت 
و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/20 ساعت 11:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  نشــانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ میرفندرسکى (خ 
میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 3- اتاق 302. م الف: 

5146 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /3/133
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106793500665 شماره پرونده: 9609986793501562 شماره بایگانى 
شعبه: 961573 درخصوص پرونده کالسه 961573 شــعبه 5 خواهان معصومه نوروزى با وکالت 
نسیبه سیروس نجف آبادى دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه چک به انضمام مطلق خسارات قانونى 
به طرفیت شیر خدا حسن نژاد منفرد تقدیم نموده است که وقت رسیدگى براى روز یکشنبه مورخ 
1397/4/10 ساعت 8 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المک ان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شــیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع 
شــهداى مدافع حرم طبقه 2 شعبه 5 مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمائید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى میگردد و تصمیم مقتضى اتخاذ میشود. م الف: 

5116 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/134
مزایده اموال منقول

شماره درخواست: 9710463742200004 شماره پرونده: 9409980352401011 شماره بایگانى 
شعبه: 970002 احتراما نظر به اینکه در پرونده کالسه 962329 شعبه بیستم اجراى احکام مدنى 
شهرستان اصفهان (مجتمع قضایى شهید مطهرى) که به کالسه 970002 در اجراى احکام حقوقى 
این دادگاه ثبت گردیده محکوم علیهم شــرکت لیزینگ خودرو و سلیم و نوشین هر دو منوچهرى 
و زهرا امینى زاده و عزت هاشمى به پرداخت مبلغ 462/378/000 ریال در حق مجتبى منوچهرى 
با وکالت محمد بهارستانى یزدى و پرداخت مبلغ 2/650/000 ریال بابت نیم عشر اجراى محکوم 
گردیده اند که در این خصوص یک دستگاه کامیون هوو به شــماره انتظامى 769ع29 ایران 13 
متعلق به محکوم علیهم توقیف گردیده که مشــخصات آن طبق نظر کارشناســى به شرح ذیل 
مى باشد. الف: مشخصات فنى خودرو به شــماره 769ع29/ ایران 13 کامیون کشنده هوو با تیپ 
zz 4257/s 3241 v(684)3237 به رنگ زرد معمولى – 40 تن شــماره موتور 100715137 
شماره شاسى lzzvclHBX  6 A 105239 ب: وضعیت بازدید 1- موتور خاموش 2- سپر جلو 
شکسته- مابقى اتاق و کابین راننده سالم وضعیت ظاهرى مطلوب وضعیت الستیک ها على رغم 
توقف طوالنى داراى عاج مفید جلو داشبورد و تجهیزات و تزیینات داخلى مر تب و قابل قبول با توجه 
به توقف طوالنى مدت و عدم به کارگیرى خودرو و با در نظر گرفتن عدم ارائه بیمه نامه و پرداخت 
دیون دولتى و کارت هوشمند و استعالم متعدد از مبادى فروش کامیون کشنده هوو مدل 2006 و 
رعایت سایر مسائل فنى قیمت پیشنهادى پایه ارزیابى 870/000/000 ریال معادل هشتاد و هفت 
میلیون تومان اعالم مى گردد که همان قیمت پایه مزایده مى باشد. لذا این اجرا در نظر دارد جهت 
استیفاء حقوق محکوم له جلســه مزایده اى در مورخه 1397/03/28 از ساعت 9 الى 11 در محل 
دفتر اجراى احکام حقوقى دادگاه باغبهادران برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند پنج روز قبل از 
مزایده از خودرو واقع در پارکینگ کرچگان بازدید نمایند مزایده از مبلغ پایه شروع و برنده مزایده 
کسى است که بیشترین مبلغ را پیشنهاد و حداقل ده درصد از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگاه 
باغبهادران واریز نماید. م الف: 337 شعبه اجراى احکام مدنى دادگسترى بخش باغ بهادران /3/135

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم آقاى رحیــم احمدى دادخواســتى به مبلغ 
138/500/000 ریال به طرفیت آقاى حســین راســخ، غالمرضا نصیرلو که اعالم شده مجهول 
المکان است تقدیم  و به کالســه 185/97 در شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان 
ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 97/3/28 ساعت 10/30 در جلسه 
شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید. در غیر اینصورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود. م الف: 236 شعبه چهارم حقوقى  شوراى حل اختالف لنجان /3/136
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت تحقیقاتى بدوى و احضار متهم بدین وسیله متهم پرونده کالسه شعبه دادیارى دادسراى 
عمومى و انقالب شهرستان لنجان آقاى ساسان البرزى فرزند کشــواد که به اتهام ضرب و جرح 
عمدى با چاقو تحت تعقیب مى باشد و حسب گزارش هاى واصله فعال مجهول المکان و متوارى 
است، ابالغ مى گردد که جهت انجام تحقیقات اولیه و دفاع از اتهام منت سبه در روز 96/3/20 ساعت 
9 صبح در شعبه دادستانى دادسراى عمومى و انقالب شهرســتان لنجان، واقع در خیابان کاشانى 
حاضر گردد و در صورت عدم حضور در وقت مقرر و یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى 
وکیل، این دادیارى در حقوق الناس و حقوق عمومى به صورت غیابى اقدام و پرونده جهت اتخاذ 
تصمیم قضایى به دادگاه صالح ارسال خواهد شد. این آگهى در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى 
کیفرى در یک نوبت و در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار یا محلى درج مى شود. م الف: 330 شعبه 

دادستانى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان /3/137

ابالغ تجدیدنظر خواهى
شماره ابالغنامه: 9710103640301339 شماره پرونده: 9609983640301091 شماره بایگانى 
شعبه: 961131 ابالغ دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهى به صندوق قرض الحسنه ولیعصر 
اسفراین خراسان شمالى به مدیریت مهرزاد اکبرى ایرج تجدیدنظر خواه آقاى غالمعباس شاهپورى 
با وکالت احمدرضا ریاحى دادخواست تجدیدنظرخواهى به طرفیت تجدیدنظرخوانده صندوق قرض 
الحسنه ولیعصر اسفراین خراسان شمالى به مدیریت مهرزاد اکبرى ایرج نسبت به دادنامه شماره 
9709973640300202 در پرونده کالسه 961131 شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
لنجان تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا تجدیدنظر خوانده ظرف د ه روز پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى را دریافت و چنانچه پاسخى 
دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاى مهلت مقرر قانونى نســبت به 
ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. استان اصفهان، شهرستان زرین شهر، خیابان 
آیت ا... کاشانى، ساختمان دادگسترى. م الف: 325 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان 

(زرین شهر) /3/139
حصر وراثت

آقاى محمد شیرى ورنامخواســتى داراى شناسنامه شماره 303 به شــرح دادخواست به کالسه 
100/97 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
على اصغر شیرى ورنامخواســتى به شناســنامه 140 در تاریخ 97/01/07 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد شیرى ورنامخواستى 
فرزند على اصغر ش.ش 303 ت.ت 1361 صادره از لنجان (پســر متوفى) 2- مصطفى شــیرى 
ورنامخواستى فرزند على اصغر ش.ش 285 ت.ت 1363 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- پروین 
شیرى ورنامخواســتى فرزند على اصغر ش.ش 160 ت.ت 1352 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
4- مهرى شیرى ورنامخواستى فرزند على اصغر ش.ش 4988 ت.ت 1357 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 5- رضوان شیرى ورنامخواستى فرزند على اصغر ش.ش 110 ت.ت 1360 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 6- سمیرا شیرى ورنامخواستى فرزند على اصغر ش.ش 1160158711 ت.ت 1369 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- زهرا شیرى ورنامخواستى فرزند محمدعلى ش.ش 124 ت.ت 
1334 صادره از لنجان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید  تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 329 توانگر 

رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /3/141
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به احمد غفارى دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت شما در 
شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالســه 61/97 ش8ح ثبت و براى روز چهارشنبه 
مورخ 97/4/4 ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در 
تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شــوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 
289 شعبه پنجم حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/161

ابالغ رأى
دادنامه- خواهان:بانک مهراقتصاد با وکالت رضا عرب زاده فرزند محمودبه نشانى نایین بلواربعثت 
جنب آموزش وپرورش ساختمان دارالقران کدپستى8391869587   خواندگان:1- آقاى قربانعلى 
جعفرى فرزندنوروز على به نشانى اصفهان خ22بهمن مجتمع ادارى امیرکبیر اداره کل هواشناسى  
2-آقاى مهرداد جعفرى فرزندامراله به نشــانى اصفهان فالورجان پیربکــران رارا خ ش  توکلى 
صنوبر14پ 174 خواســته ها :1- مطالبه خســارات تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه 
حق الوکاله به درخواست وکیل 4- مطالبه خســارات دادرسى دادگاه با عنایت به محتویات پرونده  
ختم رسیدگی را اعالم وبه شــرح ذیل مبادرت به صدور راي مینماید راي قاضی شورا در خصوص 
دادخواست بانک مهراقتصاد (سهامى عام)به طرفیت مهردادجعفرى رارایى فرزندامراله وقربانعلى 
جعفرى رارایى فرزندنوروزعلى به خواسته مطالبه ســیصدوچهل میلیون ریال بابت وجه یک فقره 
چک به شــماره1445/686879/38عهده ملت شــعبه فالورجان به انضمام خســارات دادرسى 
وخســارت تاخیر وتادیه دادگاه با توجه به محتویــات پرونده وباعنایت به اینکه مســتندات درید 
خواهان مى باشدوبقا اصول مســتندات حکایت وموید مدیونیت خواندگان است واینکه خواندگان 
باوصف ابالغ در جلسه دادرسى حاضرنشده دفاعى وایرادى به خواسته خواهان ننموده لذا با وصف 
تجریدى بودن چک ولحاظ تمامى قرائن وامارات دعوى خواهان وارد مى باشدلذا مستندا به مواد 
198-519-522قانون ایین دادرسى مدنى مصوب 1379ومواد310و313قانون تجارت وتبصره 
الحاقى ماده 2قانون چک خواندگان را متضامنا محکوم به پرداخت شصت میلیون ریال بابت اصل 
خواسته به انضمام خســارات دادرسى اعم از هزینه دادرســى وحق الوکاله وکیل وخسارات تاخیر 
وتادیه از تاریخ بررســى لغایت زمان وصول محکوم به که توســط اجراى احکام محاسبه خواهد 
شددرحق خواهان مینماید  . راي  صادره غیابى و ظرف مدت 20روزپس ازتاریخ ابالغ قابل واخواهى 
دراین دادگاه وسپس ظرف مدت بیست روز نیزقابل  تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظراستان اصفهان 

است م الف 142 ریس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان/3/138 
ابالغ رأى

دادنامه- خواهان:بانک مهراقتصاد با وکالت رضا عرب زاده فرزند محمودبه نشانى نایین بلواربعثت 
جنب آموزش وپرورش ساختمان دارالقران کدپستى8391869587   خواندگان:1- آقاى قربانعلى 
جعفرى فرزندنوروز على به نشانى اصفهان خ22بهمن مجتمع ادارى امیرکبیر اداره کل هواشناسى  
2-آقاى مهرداد جعفرى فرزندامراله به نشــانى اصفهان فالورجان پیربکــران رارا خ ش  توکلى 
صنوبر14پ 174 خواسته ها :1- مطالبه خسارات تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه حق 
الوکاله به درخواست وکیل 4- مطالبه خسارات دادرسى دادگاه با عنایت به محتویات پرونده  ختم 

رســیدگی را اعالم وبه شــرح ذیل مبادرت به صدور راي مینماید راي دادگاه در خصوص دادنامه 
شماره 1817-950شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان اعالم مینماید درسطر 
هفتم دادنامه تایپى صادره مبلغ ومیزان محکومیت خواندگان سهوا شصت میلیون ریال درج گردیده 
است که اشتباه مى باشدازاین حیث دادگاه اصالح مبلغ فوق رابه سیصد وچهل میلیون ریال صادر 
واعالم مى نماید این راى اصالحى دراجراى ماده 309قانون ایین دادرسى مدنى صادر گردیده واز 
هرنظرتابع راى اصلى بدون این رونوشت ممنوع میباشد.  م الف 139 ریس شعبه دوم دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان فالورجان/3/147 
احضار متهم 

نظر به اینکه درپرونده کالسه 962128ك 104متهم محمد کریم شیخ صراف  فرزند میرزا حسن  به 
اتهام تصرف عدوانى  موضوع شکایت على داد اکبرى  فرزند سلطانعلى  مجهوالمکان اعالم  گردیده 
است لذا در اجراي ماده 344قانون آیین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاي 
کثیر االنتشار درج وآگهی وبدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد درتاریخ 97/4/13ساعت 9صپح 
جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه 102دادگاه انقالب فالورجان حاضرو از خوددفاع نمایند ودر 
صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ 
محســوب ومبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف 131 -رییس شــعبه 104دادگاه کیفرى 

دوشهرستان فالورجان/ 3/144 
ابالغ وقت رسیدگى

اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت رسیدگی نظربه اینکه مجید قاسمى فرزنداسماعیل دادخواستى 
به طرفیت رباب ملکى فرزندعلى    بخواسته  مطالبه تقدیم به شوراى حل اختالف شعبه سوم حقوقى 
ارجاع وبه کالسه 97/194ثبت وبراي مورخ 97/4/13 ساعت 9صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده 
وچون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده است و به تقاضاي خواهان ودستور دادگاه  به استناد  
ماده 73 ق.آ.د.م. یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار رســمی درج  اگهی میشود  واز خوانده 
دعوت می شــودکه با مراجعه به دبیر خانه دادگاه اعالم نشانی وادرس دقیق ودریافت نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمایم را دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند.ودر غیراینصورت این 
آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب وشورا/ دادگاه غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اعالم خواهد 

نمود. م الف 52 رییس شوراي حل اختالف شعبه 3 حقوقی فالورجان/ 3/145  
احضار متهم

شــماره نامــه:9710113654000171 شــماره پرونــده:9209983655601629 بایگانــى 
شعبه:970108 نظر به اینکه درپرونده کالسه 970108کیفرى  متهم شهرام طاووسى  فرزندحسام 
الدین به اتهام سه فقره سرقت کابل برق به مقدار 450کیلو  موضوع شکایت اداره برق شهرستان 
فالورجان  مجهول المکان اعالم گردیده  لذا در اجراي ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفري مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشــار درج وآگهی بدینوسیله به نامبرده  ابالغ میگردد 
درتاریخ 97/4/23 ساعت10صبح  جهت رسیدگی به اتهام خود دردادگاه انقالب فالورجان حاضرو 
از خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور یاعدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود این 
آگهی فوق  بمنزله ابالغ قانونی محسوب  و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد م الف 130 ریس 

شعبه 102دادگاه کیفرى دوفالورجان/ 3/146  
آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
مهردشت 

1.برابر راى شماره 139760302177000084 مورخه 1397/02/04 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على زمانى فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 151 اصفهان و شــماره ملى 1285877713 در ششدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قســمتى از پالك 820 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 

مساحت 156/30 مترمربع انتقالى از مالک رسمى حسین قندهارى محرز گردیده است. 
2.برابر راى شماره 139760302177000086 مورخه 1397/02/04 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمود زمانى علویجه 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 5526 نجف آباد و شماره ملى 1090512333 در ششدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قسمتى از پالك 3282 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 

مساحت 152/50 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى على شفیعى علویجه محرز گردیده است.
3.برابر راى شماره 139760302177000075 مورخه 1397/02/03 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى رضا شهسوارى علویجه 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 190 نجف آباد و شماره ملى 1091928444 در ششدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قسمتى از پالك 3375 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 280/20 مترمربع انتقالى از مالک رسمى از آقاى على اکبر قندهارى محرز گردیده است. 
4.برابر راى شماره 139760302177000133 مورخه 1397/02/13 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى احمد عسگرى علویجه 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 1 نجف آباد و شــماره ملى 1091926557 در ششدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قسمتى از پالك 3282 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 177/45مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى جعفر قندهارى علویجه محرز گردیده است. 
5.برابر راى شماره 139760302177000070 مورخه 1397/02/01 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمود عسگرى علویجه 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 2 نجف آباد و شماره ملى 1091926565 در ششدانگ یکباب مغازه 
احداثى برروى قسمتى از پالك 4140 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 

مساحت 35/80 مترمربع انتقالى از مالک رسمى قاسم زمانى علویجه محرز گردیده است. 
6.برابر راى شماره 139760302177000072 مورخه 1397/02/01 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمدعلى ابراهیمى 
علویجه فرزند رضا بشماره شناسنامه 5095 نجف آباد و شماره ملى 1090508026 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثى برروى قســمتى از پالك 3282 فرعى واقــع در علویجه 1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مســاحت 67 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى على شفیعى علویجه محرز 

گردیده است. 
7. برابر راى شماره 139760302177000069 مورخه 1397/02/01 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم صغرى شفیعى علویجه 
فرزند امراهللا بشماره شناسنامه 122 نجف آباد و شماره ملى 1091957231 در ششدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قسمتى از پالك 3395 باقیمانده فرعى که به پالك 4708 فرعى اصالح شده است 
واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 180/90 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى مجید قنبریان علویجه محرز گردیده است. 
8. برابر راى شماره 139760302177000055 مورخه 1397/01/27 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقــاى مرتضى صادقى 
علویجه فرزند شــیرمحمد بشماره شناسنامه 5245 نجف آباد و شــماره ملى 1090509529 در 
ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 877 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 229/35مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حیدر شبانى علویجه 

محرز گردیده است. 
9. برابر راى شماره 139760302177000048 مورخه 1397/01/26 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسن پورجم علویجه 
فرزند جعفر بشماره شناســنامه 144 نجف آباد و شماره ملى 1091975108 در ششدانگ یکباب 
مغازه احداثى برروى قســمتى از پالك 3323 فرعى واقع در علویجــه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مســاحت 32/80 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى جعفر پورجم علویجه محرز 

گردیده است. 
10. برابر راى شماره 139760302177000085 مورخه 1397/02/04 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محسن کریمى علویجه 
فرزند محمدعلى بشماره شناسنامه 1498 اصفهان و شــماره ملى 1284925080 در ششدانگ 
یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 894 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مســاحت 101/23 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى محمد قندهارى علویجه 

محرز گردیده است. 
11. برابر راى شماره 139760302177000050 مورخه 1397/01/26 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى سید حسین طباطبایى 
علویجه فرزند سیدعلى بشماره شناسنامه 52 نجف آباد و شماره ملى 1092048413 در ششدانگ 
یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 772 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مســاحت 432/50 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى اسداهللا قندهارى علویجه و 

خانم سکینه قندهارى علویجه محرز گردیده است. 
12. برابر راى شماره 139760302177000049 مورخه 1397/01/26 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا قندهارى علویجه 
فرزند محمدجعفر بشماره شناسنامه 126 نجف آباد و شــماره ملى 1091842493 در ششدانگ 
یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 820 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مســاحت 175/05 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى حسین قندهارى علویجه 

محرز گردیده است. 
13. برابر راى شماره 139760302177000051 مورخه 1397/01/26 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا قندهارى علویجه 
فرزند محمدجعفر بشماره شناسنامه 126 نجف آباد و شــماره ملى 1091842493 در ششدانگ 
یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 820 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مســاحت 324/75 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى حسین قندهارى علویجه 

محرز گردیده است. 
14. برابر راى شماره 139760302177000053 مورخه 1397/01/27 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمدرضا قندهارى 
علویجه فرزند قنبرعلى بشماره شناسنامه 147 نجف آباد و شماره ملى 1091910960 در ششدانگ 
یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 3395 باقیمانده فرعى که به پالك 4708 فرعى اصالح 
شده است واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 289/10 مترمربع انتقالى 

از مالک رسمى آقاى زین العابدین قندهارى علویجه محرز گردیده است. 
15. برابر راى شــماره 139760302177000052 مورخه 1397/01/26 هیــات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمدرضا 
قندهارى علویجه فرزند قنبرعلى بشماره شناسنامه 147 نجف آباد و شماره ملى 1091910960 
در ششــدانگ یکباب مغازه احداثى برروى قســمتى از پالك 3395 فرعى باقیمانده فرعى که 
به پالك 4708 فرعى اصالح شــده اســت واقع در علویجه 1 اصلى بخــش 15 ثبت اصفهان 
به مساحت 27/25 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى زین العابدین قندهارى علویجه محرز 

گردیده است. 
16. برابر راى شماره 139760302177000029 مورخه 1397/01/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مرضیه قندهارى 
علویجه فرزند داود بشــماره شناســنامه و شــماره ملى 1080396004 نجف آباد در ششدانگ 
یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 3395 باقیمانده فرعى که به پالك 4708 فرعى اصالح 
شده است واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 148/05 مترمربع انتقالى 

از مالک رسمى خانم رقیه امینى علویجه محرز گردیده است. 
17. برابر راى شماره 139760302177000030 مورخه 1397/01/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى عباس قنبریان فرزند 
على بشماره شناسنامه 47 نجف آباد و شماره ملى 1091929440 در ششدانگ یکبابخانه احداثى 
برروى قسمتى از پالك 305 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 
203/60 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى آقاى على قنبریان و خانم فاطمه بیگم امینى علویجه 
محرز گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: پنج شنبه 1397/03/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 

1397/03/19- 745/م الف ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/ 3/148

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
بر ضــرورت تأمین آب بخش هاى صنعتــى و تولیدى 
استان به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار تأکید کرد 
و از آمادگى این شــرکت به منظور تخصیص اعتبارات 
الزم جهت تأمین آب پایدار براى شهرك هاى صنعتى 

خبر داد.
محمد جواد بگــى افزود: از آنجا که بحــران کم آبى در 
استان کامًال مشهود اســت و آبفاى استان در تأمین آب 
شرب، شهروندان را در اولویت اول تأمین آب قرار داده و 
تأمین آب شهرك ها و واحدهاى صنعتى در اولویت دوم 
این سازمان قرار دارد، تاکنون امکان تأمین آب مورد نیاز 

صنایع از سوى این شرکت فراهم نشده است.
وى با اشــاره به رویکرد جدید این شــرکت در تأمین 
آب پایــدار براى شــهرك ها و نواحى صنعتى اســتان 
تصریــح کرد: خرید پســاب شــهرى و انتقــال آن به 
تصفیه خانه هاى مستقر در شهرك ها و نواحى صنعتى 
اســتان، یکى از راهکارهاى نوین تأمین آب مورد نیاز 
واحدهاى صنعتى استان است که تاکنون با خرید و انتقال 
30 لیتر بر ثانیه پساب شهرى شهرستان شهرضا به تصفیه 
خانه شهرك صنعتى رنگســازان، این اقدام اجرایى شده

 است. 
بگى با اشاره به ضرورت توجه به بحث اشتغال و تولید در 
کشور تصریح کرد: الزم است همه سازمان هاى دولتى 
و حاکمیتى نگاه ویژه اى به تولید و اشتغال استان داشته 

و تأمین آب واحدهاى تولیدى و صنعتــى را که تأمین 
کنندگان اشتغال شهرستان ها و مناطق مختلف استان 
هستند، به همراه آب شرب شهروندان در اولویت  نخست 

تأمین آب قرار دهند. 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان با اعالم 
تأمین اعتبار الزم براى تأمین آب مورد نیاز شهرك هاى 

صنعتى،عالوه بر امتیاز آب هاى خریدارى شده گذشته 
اظهار کرد: تخصیص این اعتبار مشروط به پایدار بودن 

این آب و امکان تأمین100 درصدى آن خواهد بود.

تأمین آب شهرك ها و نواحى صنعتى
 با خرید پساب و انتقال آن به تصفیه خانه ها

1000 میلیارد ریال 
تسهیالت به اشتغالزایى 

اختصاص یافت

بیش از هزار میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایى 
به شهرستان خمینى شهر اختصاص یافت.

مدیر کل تعــاون،کار و رفاه اجتماعى اســتان 
اصفهــان در بازدید از طرح هاى اشــتغالزایى 
شهرستان خمینى شهر، از اختصاص 25میلیارد 
ریال در بخش مشــاغل خانگى، 870میلیارد 
ریال تســهیالت در بخش طرح هــاى تکاپو 
و بیــش از ده میلیارد ریال در بخش اشــتغال 

روستایى در شهرستان خمینى شهرخبر داد.
محســن نیرومند با بیان اینکه با پرداخت این 
تسهیالت، زمینه اشتغال 310 متقاضى فراهم 
مى شود، گفت:در بخش اشتغال روستایى نیز 

تسهیالت 6 تا10درصدى پرداخت مى شود.
وى با اشاره به طرح کارورزى فارغ التحصیالن 
دانشگاهى گفت:در این بخش نیز در  حدود300 
سهمیه به شهرســتان خمینى شهر اختصاص 

یافته است.
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اســتاندار اصفهان گفــت: اصفهــان از تجهیــزات و 
زیرساخت هاى خوبى در زمینه هاى ارتباطى برخوردار است 
و باید با تلفیقى از امکانات و تجربیات و سواد علمى استان، 
در جهت تحقق ایجاد نخســتین شهر هوشمند در کشور 
گام برداشت. محسن مهرعلیزاده اظهار داشت: ایران جزو 
کشورهاى پیشتاز و پیشگام در زمینه هاى علمى و فناورى 
بوده و هست و مدیریت استان آماده هرگونه همکارى در 
جهت ارتقا و تقویت زیرساخت هاى ارتباطى در استان است. 
وى با تأکید بر مکانیزه کردن فعالیت ها، دولت الکترونیک 
و تسهیل تجارت علمى، افزود: در خصوص تجهیز کردن 
کسب و کار به فناورى و ایجاد شهر هوشمند، زیرساخت 

هاى الزم موجود است، البته براى تحقق این امر نیازمند 
همت عالى هستیم. استاندار اصفهان با بیان اینکه استان به 
سمت توسعه گردشگرى در حال حرکت است، تصریح کرد: 
هرچه به استانداردهاى جهانى نزدیک تر شویم و سرعت و 
کیفیت باالترى داشته باشیم، برترى براى استان به شمار 
مى رود، چرا که براى گردشگران خارجى امکانات ارتباطى 
و اینترنت از اهمیت باالیى برخوردار است. وى با اشاره به 
تأکید مدیریت استان بر افزایش سرمایه گذارى در بخش 
هتل سازى، توسعه فرودگاه و ... افزود: باید شرایطى فراهم 
شود تا گردشگران از اســتانداردهاى ارتباطى و اینترنتى 

برخوردار باشند.

شــهردار اصفهان گفت: بعید مى دانم اکنــون دولت توان 
حمایت مالى را داشته باشد و ما هم انتظار چندانى از دولت 

نداریم چرا که باید به سمت بخش خصوصى برویم.
قدرت ا... نوروزى در پاسخ به سئوالى درباره روند تکمیل سالن 
اجالس اظهار کرد: پروژه سالن اجالس از سال 90  آغاز شده 
و قرار بوده شهریور 91 ، جلسه سران در این سالن برگزار شود. 
وى با بیان اینکه سالن اجالس شامل چند بخش سالن ها، 
هتل و بخش تجارى است، افزود: در بخش هتل و سالن ها 
قرار بوده که دولت در آن سال صد میلیارد تومان کمک کند و 

بقیه هم توسط شهردارى تأمین شود.
شــهردار اصفهان تصریح کرد: دولت همان ابتدا صرفاً 20 

میلیارد تومان داده، اما بقیه آن هنوز پرداخت نشده است و 
به دنبال این هستیم که 65 میلیارد تومان را دریافت کنیم.

وى گفت: به دلیل طوالنى شــدن، هزینه هاى این پروژه 
سنگین شده است، از این رو براى ســالن ها تاکنون 215 
میلیارد تومان هزینه شده است و حدود 260 میلیارد تومان 

دیگر پول نیاز داریم.
نوروزى ادامه داد: البته باید گفــت در برخى از بخش ها 99 
درصد کار تمام شــده و بعضى از بخش ها در حال اتمام کار 
است.وى بیان کرد: متأسفانه به رغم اینکه انتظار داریم بخش 
خصوصى از شهردارى و دولت جلو باشــد، در آنجا بخش 

خصوصى وضعیت مناسبى ندارد.

اصفهان باید نخستین شهر 
هوشمند کشور شود

از دولت براى تکمیل سالن 
اجالس، انتظار نداریم

امروز؛ برگزارى محفل انس با 
قرآن در 25 بقعه شاخص 

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: به 
مناسبت حماسه سوم خرداد و گرامیداشت یاد و خاطره 
شهداى هشت سال دفاع مقدس، محفل انس با قرآن 
وکرسـى تالوت و ترتیل خوانى در 25 بقعه شاخص 

استان اصفهان برگزار مى شود.
حجت االسـالم و المسـلمین رضـا صادقـى اضافه 
کـرد: همچنین در روز سـوم خـرداد در بقـاع متبرکه 
مجرى طـرح ضیافـت الهى،  بـا حضـور فرماندهان 
ویـژه  المقـدس  بیـت  عملیـات  رزمنـدگان  و 
برنامه هایى براى بازخوانى تاریخ شفاهى هشت سال 
دفاع مقدس و بازگویى خاطرات این بزرگواران برگزار

مى شود.

مرمت مسجد جامع اصفهان 
آغاز شد

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان از آغاز مرمت مدرسه مظفریه مسجد 

جامع اصفهان خبر داد.
فریـدون اللهیـارى افـزود: سـاماندهى ورودى و 
محوطه مدرسـه مظفریـه، بـه عنـوان زیرمجموعه 
مسـجد جامـع، از مهمتریـن اقدامـات اجرایـى 
بـراى مرمـت ایـن بنـاى ارزشـمند تاریخـى 

است.
وى اعتبار اختصـاص یافته بـراى مرمت ایـن بنا را، 
بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون ریـال اعالم کرد و 
گفت: مسجد جامع و زیر مجموعه هاى آن از بناهاى 
ارزشـمند ثبت شـده جهانى اسـت که بـراى مرمت 
بخش هاى آسـیب دیـده آن از اسـتادکاران معروف 

استفاده خواهد شد.
مدرسه مظفریه مسجد جامع اصفهان توسط سلطان 

محمود آل مظفر بنا شده است.

افزایش 30درصدى تولید کلزا 
در تیران 

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان تیران و کرون گفت: 
با اجـراى تغییر الگوى کشـت و تعذیه کاشـت،تولید 
دانه روغنى کلـزا در ایـن منطقه 30 درصـد افزایش 

یافته است.
محسـن حـاج عابـدى بـا اشـاره بـه تغییـرات 
تغذیه بـذر دانـه روغنـى کلـزا اظهارکرد: بر اسـاس 
آزمایش هاى انجام شده، استفاده از مواد محرك رشد، 
اسیدهاى آمینه و هیومیک اسید و استفاده نکردن از 
کودهاى شیمیایى در رشـد کمى محصول مؤثر بوده

 است.
وى ادامـه داد: سـنجش میـزان پایـدارى تولیـد، 
جـذب و مصـرف عناصـر ریزمغـذى، مـواد محرك 
رشـد، عوامـل مؤثـر بـر روى عملکـرد محصـول، 
مدیریـت آفـات و علف هاى هـرز و میزان برداشـت 
محصول دانه روغنى کلزا، از مهمتریـن اهداف بوده

است.
حاج عابدى همچنین با اشاره به سازگارى دانه روغنى 
کلزا در اقلیم هاى مختلف گفت: سازگارى در مناطق 
مختلف، به گسـترش کشـت ایـن محصـول منجر 
مـى شـود و همچنیـن ویژگـى هـاى ایـن گیـاه به 

حاصلخیزى خاك نیزکمک مى کند.

آسیب 25 رشته قنات در نطنز 
بر اثر جارى شدن سیالب

مدیـر جهـاد کشـاورزى شهرسـتان نطنز گفـت: بر 
اثـر جارى شـدن سـیالب هاى اخیـر در شهرسـتان 
نطنز، 25 رشته قنات در شهرستان نطنز آسیب دیده

 است.
عبدالرضـا مهدى بـادى افـزود: برخـى از قنات هاى 
روسـتاهاى ابیانـه، طـار و جزن بـر اثر جارى شـدن 
سـیالب بـه طـور کامـل مسـدود شـده اسـت 
کـه عملیـات بازگشـایى آنهـا بـه زودى آغـاز 

مى شود.
وى گفت: شهرسـتان نطنز داراى 360 رشـته قنات 
اسـت که تعدادى از آنها به مرور زمان خشـک شـده 
است و از قنات هاى باقیمانده، 25 رشته قنات آسیب 

دیده اند.

خبر

رئیس اتحادیه دفاتر فروش آهن اصفهان با تاکید بر اینکه 
در حال حاضر فروشنده ها از رکود، بى مشترى و گرانى 
بازار گالیه دارند، گفت: به دلیل اینکه قیمت ها متأثر از 
نرخ ارز افزایش یافته، اما در بــازار آهن معامله چندانى 

صورت نمى گیرد.
اکبر شمشــیرى با بیان اینکه بازار آهــن متأثر از رکود 
حاکم بر بازار و نوسانات شدید نرخ ارز است، اظهار کرد: 
البته ماه رمضان نیز رکود حاکم بر بازار را بیشــتر کرده 

است.
وى با اشاره به اینکه رکود در بخش ساخت مسکن، خرید 
آپارتمان، مسکن و... موجب تشــدید رکود در بازار آهن 
شده اســت، گفت: به دلیل اینکه قیمت ها متأثر از نرخ 
ارز افزایش یافته، اما در بازار آهن معامله چندانى صورت 
نمى گیرد و اگر فردى براى ساخت و ساز خود نیاز فورى 
آهن و مشتقات آن داشته و یا پروانه ساخت وى در حال 
باطل شدن است، از بازار آهن مقدارى جزئى خرید انجام 

مى دهد.
■■■

رئیس اتحادیه دفاتــر فروش آهن اصفهان در پاســخ 
به این ســئوال که افزایش نرخ دالر چقدر بر باالرفتن 
قیمت آهن تأثیر گذاشــته اســت، اظهار کرد: افزایش 
نرخ دالر تا حدودى مواد اولیه آهــن را در بورس گران 
کرد و شمش آهن در زمان عرضه درحدود 200 تا 250 
تومان باال رفت که موجب باال رفتن قیمت محصوالت 
تولیدى از شــمش همچون میلگرد، تیرآهن، نبشى و... 

شد. 
وى با بیان اینکه درحدود سه هفته پیش هر شمش آهن 
کیلویى دو هزار و 300 تومان بود که با نوسانات نرخ ارز، 
به دو هزار و 500 تومان افزایش یافت، تصریح کرد: در 
حال حاضر فروشنده ها از رکود، بى مشترى و گرانى بازار 

گالیه دارند.
شمشیرى با اشــاره به اینکه اولین فروش شمش آهن 

از کارخانه هــاى تولیدى و قیمــت آن در بورس انجام 
مى شــود، اظهار کرد: اگر بازار داراى رونق باشــد، در 
بورس شــاهد افزایش قیمت خواهیم بــود و اگر بازار 
در شــرایط رکود باشــد، قیمت ها بــدون تغییر باقى

 مى ماند.
وى خاطرنشان کرد: با توجه به شــرایط بازار بعید است 
قیمت شــمش آهن بیش از این افزایش یابد و در حال 

حاضر هر کیلو میلگرد ذوب آهن سه هزار و 300تومان، 
میلگــرد متفرقه دو هــزار و 900تومان اســت که این 

باالترین قیمت در چند سال گذشته است.
رئیس اتحادیه دفاتر فروش آهن اصفهان با بیان اینکه در 
حال حاضر واحدهاى خرده فروشى آهن بیش از 50 مورد 
نیست، گفت: پیش از این درحدود 600 پروانه کسب در 
بخش فروش آهن از ســوى اتحادیه صادر شده بود که 

اکنون به حدود 250 واحد کاهش یافته است. 
وى در خصوص دالیل کاهش واحدهاى خرده فروشى 
آهن، اظهار  کرد: بسیارى از واحدها به دلیل مشکالت 
دارایى، از کار خارج شده اند، از سوى دیگر، رکود، گرانى، 
ناامنى بازار و مالیات بر ارزش افزوده موجب شده بسیارى 
از این شغل انصراف دهند و برخى دیگر سرمایه هاى خود 

را در بانک ها سپرده کرده اند.

 کمبود فضاى آموزشىگالیه آهن فروشان از بازار بى مشترى
 در ناحیه 6

مدیر  آموزش و پرورش ناحیه 6 اصفهان با بیان 
اینکه کمبود فضاى آموزشى، مهمترین موضوع 
این منطقه است، گفت: جمعیت دانش آموزان 
منطقه 6 طى چهارســال گذشــته از 29 هزار 
نفر به 34 هزار دانش آموز رســیده و هم اکنون 
وضعیت آمارى منطقه از مهمترین مشکالت 

حاضر است. 
علیرضا اعتباریان  اظهار کرد: در پى کمبود فضاى 
آموزشى و با کمک هاى سازمان نوسازى مدارس، 
دوازدهمین مدرسه از چهار سال گذشته در منطقه 
گورت اصفهان افتتاح شــد و تاکنــون بیش از 
15 فضاى آموزشى، ورزشى و... به بهره بردارى 
رسیده است.  وى افزود: پیش بینى فضاى آموزشى 
با توجه به رشد این جمعیت در آینده بسیار مشکل 
خواهد بود. وى  ادامه داد: در منطقه حصه اصفهان 
نیز 11 مدرسه در هفت فضا پوشش داده مى شود 
و متأسفانه در آن منطقه، از داشتن مدرسه دولتى 

مناسب محروم هستیم. 

افزایش تکدیگرى در 
نصف جهان

 

مدیرکل دفتر اجتماعى و فرهنگى استاندارى 
اصفهان گفت: با توجه به اینکه مســئوالن در 
سال هاى اخیر به وظایف خود براى ساماندهى 
متکدیان عمل نکرده اند،شاهد رشد تکدیگرى 

در اصفهان هستیم.
محمــود ابراهیمــى اظهــار کــرد: مدیریت 
جمع آورى متکدیان در یک دوره اى با بهزیستى 
بود که شاهد بودیم متکدیان را از سطح خیابان 
جمع مى کردند، یک تعهد مى گرفتند و دوباره 
آزاد مى کردند و پس از آزاد شدن، باز هم شاهد 
تکدیگرى این افراد بودیم. وى با اعالم اینکه از 
مسئوالن شهرى خواستار رسیدگى به ساماندهى 
متکدیــان و کودکان خیابانى هســتیم، اعالم 
کرد: در صورتى شــاهد هیچ گونه تکدیگرى و 
متکدیان در سطح شــهر نخواهیم بود که یک 

هماهنگى بین سازمانى صورت گیرد.

تمدید فروش 
اوراق مشارکت خط 2 مترو 

تا امروز
فروش اوراق مشارکت خط 2 مترو تا امروز سوم 

خردادماه تمدید شد.
رئیس اداره ممیزى درآمد شهردارى اصفهان 
گفت: مجوز فروش اوراق مشارکت خط 2 مترو 
اواخر اســفندماه از بانک مرکزى اخذ شد، اما 
با توجه به اینکه در روزهاى پایانى ســال قرار 

داشتیم، فروش چندانى نداشت.
مهدى زارعى افزود: بر این اساس، مجوز ثانویه 
فروش اوراق از 22 تا 27 اردیبهشــت و مجوز 
نهایى از یک تا سوم خردادماه صادر شد. وى 
ادامه داد:اوراق مشــارکت خط 2 قطار شهرى 
اصفهان با ســود 20 درصد منتشر مى شود و 
بازپرداخت سود آن سه ماهه است. وى با بیان 
اینکه سود این اوراق تضمینى است، خاطرنشان 
کرد: سررسید اوراق مشارکت چهار ساله است و 
خریداران اوراق اطمینان داشته باشند که اصل 

و سود آن در سررسید مقرر پرداخت مى شود.

رشــته قناتى که در گذشــته ماهى هاى بسیارى در آن 
مى زیستند و باغ هاى انار و عناب کوهپایه به واسطه آن 
محصولى با طعمى ماندگار روانه بازار مى کرد، حاال 15 
سال است قاتل ماهى ها شــده و دیگر خبرى هم از آن 

محصول باطراوت درختان نیست.
در حدود 15 ســال پیــش کشــاورزان کوهپایه اى از 
قنات هاى شان نفت و گازوئیل به همراه آب دشت کردند 
تا سرآغازى براى شرایط جدید کشاورزى کوهپایه باشد.

شــمس، کشــاورز کوهپایه اى مى گوید: کشاورزى در 
کوهپایــه در زمینه باغــدارى که عمدتــًا درخت هاى 
انــار، بــادام و عناب اســت و هــم در زمینه کاشــت 
غالت و صیفى جات انجــام مى شــود. وى ادامه داد: 
ســال هاى اول کــه نفــت و گازوئیل وارد آب شــد، 
بســیارى از درختان ما خشــک شد و ســال هاى اول 
این اتفاق محصولى نداشت و کشــت هاى مان خزان

شد.
شمس با اشاره به کم شــدن درصد نفت موجود در آب 
نسبت به گذشته، ادامه داد: بسیارى از سبزیجات که قبًال 
مى کاشتیم اکنون دیگر بعد از کاشت آنطور که باید سبز 

نمى شود و کیفیتى ندارد.
وى اظهارکرد: بخاطر این موضوع، نفوذ پذیرى آب در 
زمین هاى ما کم شده است و هنوز هم اثرات این ماده در 

آب قنات وجود دارد.
***

حسن احمدى، رئیس جهاد کشاورزى کوهپایه هم در این 
باره گفت: کوهپایه داراى سه رشته قنات با نام هاى آب 
شرینه، آب شوره و کى سرخ است و آب قنات کوهپایه به 
صورت دائم جارى و در باغات براى درخت هایى از جمله 

بادام، انار و عناب و کشت جو و گندم و دیگر محصوالت 
استفاده مى شود.

وى افزود: با یک اقدام کامًال غیرکارشناسى، پمپ بنزین 
کوهپایه روى مســیر قنات احداث مى شود و حدود 15 
سال پیش با فرسوده شدن منبع ذخیره گازوئیل، گازوئیل 
از این منبع نشت مى کند و وارد آب داخل قنات مى شود.

احمــدى ادامه داد: بــا پیگیرى ها و نامــه نگارى هاى 
متعدد، پمپ بنزین مخــزن گازوئیل خــود را تعمیر و 
جابه جا کــرد، اما خــاك از گازوئیل اشــباع شــده و 
هنوز هم چربى و اثــرات آن در قنــات کوهپایه وجود

 دارد.
وى افزود: در آن زمان پمپ بنزین خســارتى جزئى به 
نماینده کشاورزان پرداخت کرد و قرار شد صرف تعمیر 

قنات شود که این تعمیر و ترمیم صورت نگرفت.
رئیس جهاد کشاورزى کوهپایه در ادامه گفت: البته تعمیر 
قنات مشــکالت خاصى را داراست و در حدود 100 متر 
این قنات با پمپ بنزین عجین است که براى رهایى از 
مشکالت ایجاد شــده، لوله گذارى یا استفاده از سنگ و 

سیمان در طول این مسیر مطرح شد.
احمدى بیان کرد: با کارشناســى هاى بــه عمل آمده، 
مشخص شد محلى که در مجاورت پمپ بنزین قرار دارد 
داراى آبدهى است و اگر با لوله گذارى یا سنگ و سیمان 
مسدود شود، آبدهى این قسمت کور مى شود و مسیر آب 

عوض مى شود.
او اینطور عنوان مى کند که جلسات متعدد در بخشدارى 
کوهپایه و فرماندارى اصفهان براى جا به جایى این پمپ 
بنزین انجام شده است، اما تاکنون این اتفاق نیافتاده و 

آلودگى آب این قنات ادامه دارد.

محیا حمزه
 الیحه نرخ کرایه اتوبوس در شهر اصفهان در پى اعتراض 
فرماندارى به نرخ آن، مجدداً روى میز بررسى اعضاى شوراى 
شهر قرار گرفت. الیحه افزایش 15 درصدى نرخ بلیت هاى 
شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه در 16اردیبهشت 
ماه سال جارى به تصویب شوراى شــهر رسید و در انتظار 
تأیید فرماندارى بود که روز سه شنبه  احمد رضوانى، فرماندار 

اصفهان اعالم کرد این مصوبه را رد کرده است. 
افزایش نرخ بلیت اتوبوس هاى شــهرى همواره در کش و 
قوس شوراى شهر و فرماندارى بوده است. براى تعیین نرخ 
کرایه اتوبوس ها در سال گذشته هم بحث هاى زیادى در 
میان بود به طورى که در روزهاى پایانى ســال 95 شوراى 
اسالمى شهر اصفهان مصوبه افزایش تا سقف 15 درصدى 
نرخ کرایه اتوبوس براى سال 96 را به فرماندارى ارسال کرد 
اما فرماندارى اصفهان مخالفت خود را با این مصوبه اعالم 
کرد و آن را به شوراى شهر بازگرداند. شوراى اسالمى شهر 
اصفهان براى دومین بار بر مصوبه خود در خصوص افزایش تا 
سقف 15 درصدى نرخ کرایه اتوبوس اصرار کرد اما با توجه به 
اینکه این مصوبه با سیاست هاى ابالغى دولت در بودجه کل 

کشور مغایرت داشت  فرماندارى این مصوبه را به شوراى حل 
اختالف ارسال کرد. در همین حال معاون عمرانى فرماندارى 
با بیان اینکه نرخ تورم در  بودجه ســال69 دولت 8/7درصد 
برآورد شده است، گفت که افزایش نرخ کرایه اتوبوس حداکثر 
تا 10 درصد  قانونى است. بر این اساس جلسه اى مشترك با 
حضور مسئوالن شهردارى و شــوراى شهر در شوراى حل 
اختالف برگزار شد. پس از بررسى هاى صورت گرفته رأى 
شــوراى حل اختالف به نفع مصوبه شوراى اسالمى شهر 
اصفهان صادر شد. بر این اساس نرخ بلیت اتوبوس در اصفهان 
براى سال96 بنا بر مصوبه شوراى اسالمى این شهر تا سقف 

15درصد افزایش یافت.
حاال باید منتظر ماند و دید آیا مخالفــت فرماندار اصفهان با 
مصوبه شوراى شهر درباره گران شدن نرخ کرایه اتوبوس هاى 
شهرى باز هم مانند سال گذشته  به شوراى حل اختالف کشیده 
مى شود یا شوراى شهر بعد از رد درخواستش توسط فرماندار، 
از مصوبه خود عقب نشینى خواهد کرد؟ فعًال که همه چیز بر 
اساس برنامه هاى سال پیش جلو مى رود و به نظر مى رسد اگر  
این روال همچنان ادامه داشته باشد، آنگاه  باید یک بار دیگر در 

انتظار حکمیت شوراى حل اختالف باشیم. 

«آب گازوئیلى» 
پایانى بر طعم انا ر و عناب کوهپایه

اختالف فرماندارى و شوراى شهر همچنان ادامه دارد

گران شدن کرایه اتوبوس به حکمیت کشیده مى شود؟

سارق و مالخر اموال مسروقه در دام پلیس
سارق و مالخر منازل نیمه ساز در خمینى شهر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهر گفت: در پى شکایت مالباختگان مبنى بر سرقت از منازل نیمه ساز در این 
شهرستان، پیگیرى موضوع در دستور کار کارآگاهان انتظامى قرار گرفت.

ســرهنگ علی جعفري نژاد با بیان اینکه مأموران پلیس با تحقیقات تخصصى، موفق به شناسایى و دستگیرى 
این سارق شدند، افزود: این سارق در بازجویى هاى خود به سرقت600میلیون ریال اموال مسروقه شامل میلگرد 

آهنی، شیرآالت، درب هاى آلومینیومی و فروش این اموال  به مالخر اعتراف کرد.   




