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مصرف ماهى چطور طول عمرتان را زیاد مى کند؟مشکلى در تأمین گوشت ماه رمضان نیستبهتاِش سریال «پایتخت»: من از تئاتر آمده امچرا ما را تخریب مى کنید؟  شوهرکشى به وسیله تیشه بنایى و چاقو سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

مواجهه اصفهان با 6000 مگابایت کمبود برق
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مهران مدیرى
 با یک کار جدید مى آید

فرودگاه یاسوج تعطیل است؟

محقق ایرانى روى 
بیلبوردهاى لس آنجلس

سهـام5
 دردسرسـاز

2

9 ســال بعد از واگذارى بخشــى از سهام 
شرکت پاالیش نفت اصفهان به وزارت 
بهداشــت، دوباره این بحث به رسانه ها 
کشیده شده است. روز گذشــته هدایت ا... خادمى، 
نایب رئیس کمیسیون انرژى مجلس با انتقاد نسبت 
به واگذارى سهام این شرکت به وزارت بهداشت از 
طریق سهام عدالت، این اقدام را غیرقانونى دانست 
و با تأکید بر اینکه مخالفت سازمان بازرسى مى تواند 
منجر به توقف روند واگذارى شــود، گفت به دلیل 
پیچیدگى و تعدد مشکالت در کشــور، نمى توان 

آینده را پیش بینى کرد.
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فرودگاه کافى نیست، از اصفهان هم فرار کنید!فرودگاه کافى نیست، از اصفهان هم فرار کنید!
4

گفتگو با فریبا متخصص به انگیزه 78 سالگى رادیو

آنجا خودت هستى 
و میکروفن!

ژنرال سبز، پروفسور سرخ را داد بر باد!
طوفان سبز اصفهان با غلبه بر قهرمان ایران به سرخ ها پیام بزرگى داد. پیامى که در آن به 
وضوح گفت اگر زودتر  به خود آمده بود، شاید هنوز تکلیف قهرمانى مبهم بود! و البته 
همه ما تأسف مى خوریم که اگر برخى امتیازات مهم در نیم فصل اول مفت و مجانى 

از دست نرفته بود، دست یابى به اولین قهرمانى سبزها در لیگ برتر دور از دسترس نبود.
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قهرمان در اصفهان زانو زد

3

دتهآنجا خودت هس اخ وآنجاخودتهسآن
فرو میکروف ومیکروفک

w

  

ژژژنرال
ططططوفوفان سبز
وضوح
همهم
ب بود، دست ننسسستتتتن نننررررفتفتهه د د دس دز زازز

واگذارى بخشى از سهام شرکت پاالیش اصفهان 
بعد از 9 سال هنوز محل حرف و حدیث است

ل
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به واگذارى
طریق سها
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منجر به تو
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آینده را پیش

واگذارى
9 9بعد از

مظاهرىمظاهرى
مطمئن تر از مطمئن تر از 

سایرینسایرین

امسال نسبت به سال گذشته، میزان برق تولیدى در استان دو برابر کاهش یافته است



0202جهان نماجهان نما 3204سه شنبه  4 اردیبهشت  ماه   1397 سال پانزدهم

رئیس مرکــز ملى خشکســالى دربــاره وضعیت آبى 
کشــور بعد از بارندگى هاى اخیر به مهــر مى گوید: در 
سال آبى کنونى نســبت به درازمدت 48 درصد کاهش 
بارش داشــتیم ولى حاال بعد از بارندگى اخیر به حدود 
40درصد کاهش بارش نسبت به درازمدت رسیده ایم. 
ولــى 40 درصــد مگر عــدد کمــى اســت؟ صادق 
ضیائیان تصریح مى کنــد: ما اکنون با خشــک ترین 
ســال تاریخ آبى کشــور رقابت مى کنیم و لب به لب 
با شــرایط مشــابه آن پیش مى رویم، اما اگر افزایش 
دما را به ایــن وضعیت بارش اضافــه کنیم  وضعیت ما 
بدتر اســت. در واقع با این میزان بــارش اخیر تازه در 

حال نزدیک شــدن به خشک ترین ســال آبى کشور 
هستیم.

رئیس مرکز ملى خشکســالى توضیح مى دهد: از وقتى 
که آمار داریم تا االن سال آبى 87-86 بدترین سال بوده 
که میزان بارش حدود 138میلیمتر را در این سال داشتیم 
اما فکر مى کنیم امسال به احتمال زیاد یا مثل آن سال 
خواهیم شد یا شــرایط خیلى بدتر از آن سال را خواهیم 
داشت. اما غیر از اینکه این بارش ها کم شده افزایش دما 
هم داشتیم که آن هم خیلى مخرب بوده است. بنابراین 
امسال براى اینکه بتوانیم از این شرایط در بیاییم، باید 

معجزه اى رخ بدهد.

پروفسور على خادم حسینى، یکى از دانشمندان و محققان 
موفق در زمینه مهندسى پزشــکى، زیست ماده و مهندسى 
بافت است که چند روزى است که عکس هاى وى در شهر 
لس آنجس آمریکا خودنمایى مى کند. على خادم حســینى، 
یکى از دانشمندان برجســته مقیم خارج از کشور است که 
آوازه موفقیت ها و شــهرت او روز به روز بیشــتر در گوش 
جهانیان مى پیچد. خادم حســینى متولد 8 آبان 1354(30 
اکتبر 1975) در تهران است و در تورنتوى کانادا رشد کرده 
است. وى اکنون صاحب کرسى و استاد دانشگاه «کالیفرنیا، 
لس آنجلس»(UCLA) است. او داراى مقام استادى چندگانه 
در مهندسى زیســتى، رادیولوژى، شــیمیایى و مهندسى 

بیومولکولى است. قبًال او پروفسور دانشکده پزشکى هاروارد، 
 MIT و مؤسسه «ویس»(Wyss) بود. تاکنون در بیش از 36 

هزار مقاله به وى استناد شده و  به بیش از 250 سمینار دعوت 
شده است. همچنین از سال 2007 تاکنون قریب به 70 جایزه 
و تقدیرنامه مهم علمى دریافت کرده است. پروفسور على 
خادم حسینى در سال هاى 2014، 2015، 2016 و 2017 از 
طرف مؤسسه معتبر رسانه هاى گروهى کانادا به   عنوان یکى 
از تأثیرگذارترین ذهن ها در جهان انتخاب شده است.اکنون نیز 
دانشگاه «کالیفرنیا لس آنجلس» به پاس زحمات و افتخارات 
بى شمار پروفسور خادم حسینى اقدام به نصب عکس وى در 

ایستگاه هاى اتوبوس شهر لس آنجلس کرده است.

در خشک ترین سال تاریخ آبى 
هستیم

محقق ایرانى روى 
بیلبوردهاى لس آنجلس

او به ریش همه مى خندد
   خبر آنالین | روزنامه «جمهورى اسالمى» 
درباره بازداشـت سـعید مرتضوى نوشـت: ماجـرا از 
این جنبه نیز جالب اسـت که نه تنهـا ذره اى ندامت و 
پشـیمانى براى آنچه مرتضوى انجـام داد در او دیده 
نمى شود، بلکه بعد از صدور حکم از سوى عدلیه نظام، 
خیلى خونسرد و راحت به روستاهاى سرسبز و خوش 
آب و هواى شـمال کشـور مـى رود و بـه ریش همه 
مى خندد! البته مقصر اصلى او نیسـت بلکه سیسـتم 
و فضاى حاکم بر آن دولت فخیمه پاکدستان بود که 

او و امثال او را رشد داده و بر سر ملت مسلط کردند.

تشکیل 10 هزار گروه 
امر به معروف

دبیر ستاد احیاى امر به معروف و نهى از    ایرنا |
منکر کشور گفت: ده هزار گروه در کشور براى ترویج 
این فریضه الهى تشکیل شده است. حجت االسالم  
والمسلمین سید احمد زرگر اظهار کرد:  نیروهاى امر به 
معروف و نهى از منکر تنها ملزم به تذکر لسانى هستند 
و حق درگیر شدن ندارند. وى اضافه کرد: طبق قانون، 
ورود یدى (دسـتى) هم به وظایف سـتاد اضافه شده 
اما به این شیوه که ستاد امر به معروف و نهى از منکر 
با دسـتگاه هاى مرتبط هماهنگى هاى الزم را براى 

برخورد قانونى با متخلفان انجام مى دهد.

درگیرى دختر دادستان کل؟
  افکار نیوز | اخیراً فیلمى از درگیرى لفظى دو 
زن در فرودگاه کیش در فضاى مجازى منتشر شده که 
نشان مى دهد یک خانم بعد از اهانت به خانم دیگرى، 
ادعا مى کند فرزند دادستان کل کشـور است. روابط 
عمومى دادسـتانى کل کشـور با صـدور اطالعیه اى 
موارد مطرح شده در این فیلم را تکذیب کرد و اعالم 
کرد کـه ادعاى کـذب مطرح شـده از سـوى یکى از 
طرفین این درگیرى در مورد وابسـتگى به دادسـتان 
کل کشور از سوى دادسـتان حوزه مربوطه در دست 
بررسى است و موضوع قابل پیگرد قانونى خواهد بود.

اختالف مى انداخت
  آفتاب نیوز | محمـود شـمس الواعظیـن 
کـه در دوران دادسـتانى سـعید مرتضـوى، سـردبیر 
روزنامه هاى اصالح طلب بود و با حکم او به زندان هم 
افتاد، در گفتگو با روزنامه «شـرق» به ذکر خاطراتى، 
درباره مرتضوى مى گویـد: تقریبًا با اکثـر خانواده ها 
ارتباط برقـرار می کـرد و نکاتی را بـه دروغ می گفت 
که منجر به اختالف خانوادگی شـود و می شد. خیلی 
از جاها این اتفاقات افتاد. مثًال به خانواده هاي بعضی 
از همکارانم می گفت که «شـما خیلی باید صبر کنید 
تا تکلیف زندانی معلوم شـود. بروید و تکلیف زندگی 
خود را روشن کنید. همسر شما حاال حاالها در زندان 
می مانـد و...»؛ یعنی همسـران زندانی را بـه جدایی 

توصیه می کرد.

25 اسم بى فایده!
   اعتماد آنالین | غالمحسـین کرباسچى، 
دبیرکل حزب کارگزاران سـازندگى دربـاره انتخاب 
شـهردار براى تهران گفت: شوراى شـهر با این نوع 
عملکرد یکسـال شـهردارى تهـران را بیـن زمین و 
آسمان نگه داشته و عمًال کار مثبتى در پایتخت اتفاق 
نیافتاده است. از میان 28 کاندیداى معرفى شده، 25 
نفرشـان آمادگى و توانایى اداره شهر تهران را ندارند. 
این نوع رفتار غیر از آنکه آبروى شوراى شهر تهران را 

مى برد، آبروى اصالح طلبان را هم خواهد برد.

شبهات درباره اسکله ها
   خبر آنالین | سـردار اسـماعیل کوثـرى در 
واکنش به اینکه «پاسخ شما به ادعاهایى نظیر اینکه 
سپاه اسکله غیرمجاز دارد، چیست؟» گفت: ستاد کل 
نیروهاى مسلح بر همه نیروها اشراف دارد. اگر کسى 
دنبال پاسخ به این سئوال هاسـت مى تواند از طریق 
سـتادکل نیروهاى مسـلح پیگیرى کند. همـه اینها 

تعریف شده است و مسئله پنهانى وجود ندارد.

خبرخوان
«پایتخت» خط قرمزها را 

جابه جا کرد؟
  ایسنا| مدیر گروه اجتماعى شبکه یک 
در پاسخ به این پرســش  که آیا سریال هاى دیگر 
نیز اجازه دارنــد همانند «پایتخــت 5» از بعضى 
خط قرمزهاى معمول تلویزیون عبور کنند، اظهار 
کرد: شــاید نه؛ برخى این خطوط را رد مى کنند و 
نمى توانند آن را اصالح کنند اما این سریال آنقدر 
قوى عمل کرده است که در هر بخشى ورود کند، به 
خوبى از آن گذر خواهد کرد. «پایتخت» به چارچوبى 
رسیده که مى تواند به مسائل سیاسى هم ورود کند.

البته این سریال  سکانس هایى داشت که در مرحله 
پخش تعدیل شدند.

پیشتازان ازدواج  اینترنتى
  آفتاب نیوز | با وجود تبلیغات گسترده 
سایت هاى همسریابى، تنها یک سایت مجوزدار 
در کشــور وجود دارد که در زیــر مجموعه طرح 
«همسان گزینى» فعالیت مى کند. آمار هاى سال 
96 نشان مى دهد روزانه حدود 20 تا 25 نفر به طور 
تقریبى براى همسریابى در سایت همسان گزینى 
ثبت نام مى کنند.  از زمان تأســیس تاکنون حدود 
43 هزارو 380 نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند. 
بیشترین تقاضا و ثبت ازدواج براى همسریابى هم 
در اســتان هاى تهران و اصفهان بوده است. اغلب 
ثبت نام کنندگان طرح همســان گزینى متولدین 

دهه 60 هستند.

بحران برفى 
محمد    باشگاه خبرنگاران جوان | 
حاج رسولى، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب 
ایران با اشاره به کاهش 70 درصدى پوشش برف 
در کشور تصریح کرد: با توجه به عکس هاى ماهواره 
میزان پوشش برفى در کشور نسبت به سال گذشته 

یک سوم شده است.

ماشین، گران شد
   خبر آنالین | پارس خــودرو به عنــوان 
شرکت زیرمجموعه سایپا، قیمت جدید محصوالت 
باالى 45 میلیون تومان خود را به نمایندگى ها ابالغ 
کرد. طبق بخشنامه ابالغى، این افزایش قیمت از 
دو میلیون و 700 هزار تا شش میلیون و 600 هزار 

تومان است.

تولد 172 نفر در ساعت 
  میزان | براساس آمار سازمان ثبت احوال 
همزمان با گذشت 33 روز  از ســال جدید به طور 
متوسط 136 هزار و 965 نفر در کشور به دنیا آمده اند 
که با احتساب تعداد روز هاى سال به طور متوسط 
روزى چهار هزار و 150 نفر در ایران متولد مى شوند. 
اگر این آمار را به صورت ساعتى مرور کنیم، در هر 

ساعت  172 نفر  در کشور متولد مى شوند.

شهداى محیط زیستى
  تابناك | فرمانده یــگان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به آمار شــهداى محیط بان گفت: 
تاکنون بیش از 120 محیط بــان در راه حفاظت از 
محیط زیست کشور شهید شــده اند، این در حالى 
است که کل آمار محیط بانان کشور 2500 نفر است.

ما و آنها و نشست زمین
  مهر | محمد درویش، عضو هیئت علمى 
مؤسســه تحقیقات جنگل ها و مراتع مى گوید: در 
ایتالیا و اسپانیا وقتى 3/7میلیمتر در سال نشست 
زمین اتفاق افتاد کمیته اى به ریاست نخست وزیر 
شــکل گرفت که جلوى این روند را بگیرند اما در 
ایران به دلیل کم آبى این رقم به 54 سانتیمتر یعنى 
140 برابر شرایط بحرانى رسیده است، اما آیا هیچ 
نماینده مجلسى آمده وزیر جهاد کشاورزى را به این 
دلیل یعنى به علت نشست زمین به استیضاح بکشد؟

نصف جهان 9 سال بعد از واگذارى بخشى از سهام شرکت 
پاالیش نفت اصفهان به وزارت بهداشــت، دوباره این 
بحث به رسانه ها کشیده شده است. روز گذشته هدایت ا... 
خادمى، نایب رئیس کمیســیون انرژى مجلس با انتقاد 
نسبت به واگذارى سهام این شرکت به وزارت بهداشت 
از طریق سهام عدالت، این اقدام را غیرقانونى دانست و با 
تأکید بر اینکه مخالفت سازمان بازرسى مى تواند منجر به 
توقف روند واگذارى شود، گفت به دلیل پیچیدگى و تعدد 

مشکالت در کشور، نمى توان آینده را پیش بینى کرد.

اصل ماجرا چه بود؟
در سال 1387 وزارت بهداشت با کمبود بودجه به ویژه 
در پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان خود و همچنین 
حقوق و مزایاى واحدهایى که تازه راه اندازى شده بود، 
مواجه شد. کامران باقرى لنکرانى، وزیر بهداشت دولت 
نهم موضوع را با احمدى نژاد بــه عنوان رئیس جمهور 
مطرح مى کنــد. در نهایت اصل کمبــود اعتبار وزارت 
بهداشت به تأیید رسید و براى جبران آن قرار شد از محل 

واگذارى سهام یکى از شرکت ها این مهم اتفاق بیافتد.
پس از کش و قوس هاى فراوان نهایتًا شرکت پاالیش 
اصفهان بــراى این واگذارى در نظر گرفته شــد. طبق 
قانون، وزارت بهداشت نمى توانست مالک سهام باشد و 
باید یک شرکت واسط تعیین مى شد که سهام را دریافت 
کند و پس از فروش، درآمد را به وزارت بهداشت برگرداند. 
این شرکت در مشــورت با معاونت حقوقى وقت دولت، 
شرکت تعاونى مسکن وزارت بهداشت تعیین شد. اصل 
انتقال سهام از وزارت نفت به وزارت بهداشت ماه ها طول 
کشید و 15 درصد سهام رسماً به شرکت واسط منتقل شد. 
مهم اما این است که اصل سهام هنوز به فروش نرفته و 

همچنان در اختیار وزارت بهداشت است. 
«باشگاه خبرنگاران جوان» چند وقت پیش گزارش داد 
که در دولت یازدهم، شرکت سهامى خاص  تحت عنوان 
«آواى پردیس سالمت» تشکیل شده که متشکل از چند 
شخصیت حقیقى و چند شخص حقوقى است. حدود 50 
دانشگاه علوم پزشکى کشور نیز در این شرکت به عنوان 

سهامدار معرفى شده اند و شنیده شده سهام مزبور به این 
شرکت منتقل شده است. 

اصولى نبود
رئیس کمیســیون انرژى مجلس دیــروز در گفتگو با 
«ایلنا»، با اشاره به واگذارى سهام شرکت پاالیش نفت 
اصفهان به وزارت بهداشــت و تأکید ســازمان بازرسى 
کل کشور بر غیرقانونى بودن این واگذارى اظهار کرد: 
همانطور که مى دانیم بحث اســتفاده از ســهام عدالت 
به چندین سال قبل بازمى گردد و بخشــى از صنایع را 

نیز از این طریق واگذار کردند. متأســفانه از همان ابتدا 
مشخص نبود صاحب این سهام عدالت چه کسى است و 
در بالتکلیفى کامل به سر مى برد و مهمتر آنکه هیچگاه 
این شرکت ها سودى را به عنوان سهام عدالت پرداخت 

نکردند.
خادمى نایب با اشــاره به موضوع واگذارى ســهام این 
شرکت به وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى 
تصریح کرد: معتقدم این شیوه و نحوه واگذارى به وزارت 
بهداشت درست و اصولى نبوده است، چرا که اگر به دنبال 
واگذارى ســهام شرکت هاى دولتى هســتیم، باید این 

سهام به بخش خصوصى واقعى که داراى شفافیت مالى 
است، واگذار شود.

نایب رئیس نخست کمیسیون انرژى مجلس در پاسخ به 
اینکه تأکید نهادهاى نظارتى همچون سازمان بازرسى 
کل کشــور بر غیرقانونى بودن واگذارى یک شــرکت 
دولتى، چه میزان قابلیت اجرایــى دارد، گفت: واقعیت 
این است که وقتى سازمان بازرســى اقدامى همچون 
این واگذارى را غیرقانونى اعالم مى کنــد، قاعدتًا باید 
روند واگذارى متوقف شــده و جلوى ایــن کار گرفته 

شود.

واگذارى بخشى از سهام شرکت پاالیش اصفهان بعد از 9 سال هنوز محل حرف و حدیث است

سهام دردسرساز

صبح دیروز دوشنبه ســوم اردیبهشت خبرى تأیید نشده 
مبنى بر پیدا شدن جنازه اى مومیایى شده در بخش غربى 
آستان حضرت عبدالعظیم حسنى(ع) در شهررى به دنبال 
اجراى طرح گسترش و توسعه این بخش از آستان منتشر 
شد. برخى از مردم که شاهد این عملیات بودند، گفته اند 
که تیغ هاى بیل مکانیکى در محل مقبره تخریب شــده 
رضا شاه، به طور اتفاقى به جنازه اى برخورد کرد که گویا 

مومیایى  شده بود.
«ایسنا» نوشت که حتى در اخبار منتشر شده به نقل از یکى 
از اعضاى روابط عمومى آستان حضرت عبدالعظیم(ع)، 
اعالم شده است از روز یک شنبه دوم اردیبهشت افرادى 

در محل حاضر شده اند و عملیات را متوقف کرده اند.
اما مصطفى آجرلو، مدیر کل روابط عمومى آستان حضرت 
عبدالعظیم حسنى (ع) در این زمینه به ایسنا مى گوید: این 
منطقه قبًال قبرســتان بوده، بنابراین کشف جسد در آن 
طبیعى است.جسد کشف شده نیز باقیمانده از یک جسد 
طبیعى است و هیچ جسد مومیایى در این منطقه به دست 

نیامده است.
این صحبت ها در حالى مطرح مى شوند که خلیل آبادى، 
رئیس کمیته میراث فرهنگى شــوراى شــهر تهران در 
مورد این اتفاق نه تنها از کشف مومیایى در حرم حضرت 
عبدالعظیم(ع) خبر داده، بلکــه گفته: این جنازه مومیایى 
شده در پى حفارى در قسمت غربى صحن شاه عبدالعظیم 
حسنى (ع) پیدا شده اســت.  او احتمال داده که این جسد 
متعلق به رضاشاه باشــد. وى گفت: حفارى به دلیل پیدا 
شدن این جنازه مومیایى متوقف شده است تا مسئوالن 

مرتبط بتوانند بررسى دقیق ترى داشته باشند. 
رضا پهلوى، ســال 1324 در تبعید در ژوهانســبورگ از 
دنیا رفت و جســد مومیایى شــده او را در مقبره بزرگى 
در شــهررى دفن کردند تــا اینکه صــادق خلخالى در 
اردیبهشت ماه 1359  آن را تخریب کرد. بعد از تخریب، 
جنازه رضاشاه پیدا نشد و شایع شد که محمدرضا، جنازه 
پــدر را مخفیانه در هنــگام خروج از ایران بــا خود برده

 است.

بند 241 اوین متعلق بــه حفاظت اطالعات قوه قضائیه 
است که سعید مرتضوى  دو شب پیش را در آنجا سپرى 
کرد. اما این بند عالوه بر سعید مرتضوى میزبان کدامیک 

از زندانیان معروف دیگر است؟
بابــک زنجانــى، متهم 
نفتى معروف که شــاکى 
وى وزارت نفــت اســت 
مدت هاست که در این بند 
به سر مى برد. حکم اعدام 
زنجانى صادر شده است و 
او در صورت عدم پرداخت 
بدهــى 12 هــزار میلیارد 
تومانــى اش بایــد منتظر 
اجراى حکمش باشد. نکته 
جالب توجه آن اســت که 

بخشى از اتهامات بابک زنجانى و بدهى هایش مربوط 
به تأمین اجتماعى در زمان ریاست سعید مرتضوى است.
اسفندیار مشایى، یار غار احمدى نژاد و از دیگر اعضاى 
حلقه اولیه دولت هاى نهم و دهم اســت کــه از قضا با 

مرتضوى نیز داراى آشنایى و همکارى قدیمى است.  
معاون اول دولت احمدى نژاد که براى تحمل پنج سال 
حبس به زندان رفته اســت نیز در بند 241 اوین حضور 
دارد. اگرچه اخبارى منتشــر شــد که وى با گذشتن دو 
سوم از دوران محکومیتش 
آزاد شده است. اگر این خبر 
درست باشــد، جمع یاران 
قدیمى دولــت دهم یکى 
از اعضاى بلندپایه خود را 
در بند 241 اوین را از دست 

مى دهد.
حمید بقایى، رئیس اسبق 
ســازمان میراث فرهنگى 
براى تحمل حکم 15ساله 
زندان خود وارد زندان اوین 

شده است و او نیز در بند 241 حضور دارد.
مهدى هاشمى دیگر زندانى بند 241 زندان اوین است 
که همگان او را مى شناسند و تقابل فکرى و سیاسى او با 
یاران احمدى نژاد در زندان اوین نیز جالب به نظر مى آید.

شایعه کشف جسد مومیایى رضا شاه واقعیت دارد؟ همسایگان مرتضوى در بند 241 

ظهــر روز شــنبه نامــه اى در شــبکه هاى اجتماعى 
با ســر بــرگ ســازمان «اوج» منتشــر شــد که از
 دســتمزدهاى نجومــى عوامل ســریال «پایتخت» 
حکایــت مى کرد. با انتشــار این نامــه، روابط عمومى 
ســازمان اوج و تهیــه کننــده ســریال «پایتخت» 
با تکذیــب محتویــات و اعــداد و ارقام ایــن نامه از 
حسادت ها نسبت به مجموعه موفق «پایتخت» انتقاد 

کردند.
با گذشــت چند ســاعت از یادداشــت روابط عمومى 
ســازمان اوج، الهام غفورى، همسر ســیروس مقدم و 
تهیه کننده «پایتخت» درباره ارقام منتشــر شــده در 
این نامه به عنوان دســتمزد بازیگــران این مجموعه

 پرطرفدار بــه «فارس» گفت: از حاشــیه ها خســته 
شــده ام. ما تالش مى کنیم تامردم را خوشحال کنیم، 
تمام هدفمان هم این است که مردم از دیدن این سریال 
لذت ببرند و به لطف خداوند به هدفمان هم رســیده ایم 
اما در این میان نمى دانم عده اى دیگر چه نفعى مى برند 
که مــدام در پى تخریــب گروه منســجم «پایتخت» 

هستند.

تهیه کننــده «پایتخــت» در پایــان تصریــح کــرد: 
جعــل ســند در فضــاى مجازى کار آســانى اســت 
و ایــن ساده اندیشــى اســت که فکــر کنیــم آنچه

 منتشر شــده حقیقت دارد. در این میان برخى صفحات 
مجازى خواستار این شــده اند که بازیگران ما رقم هاى 
قراردادشــان را اعالم کننــد که یک موضــوع کامًال 
غیرمنطقى اســت زیرا قرارداد کارى افــراد جزو حریم 
شخصى آنها محسوب  مى شــود و به کسى ارتباط پیدا 

نمى کند.

چرا ما را تخریب مى کنید؟ 

پس از حادثه تلخ ســقوط هواپیماى شرکت «آسمان» در 
9 مایلى فرودگاه یاسوج، به نظر مى رسد که در حال حاضر 

پروازها به این فرودگاه متوقف شده است.
 در روز 29 بهمن ماه سال 1396 یک فروند هواپیماى اى تى 
آر 72 شرکت هواپیمایى آسمان در نزدیکى فرودگاه یاسوج و 
در اثر برخورد به یکى از کوه هاى رشته کوه دنا سقوط کرد و 

این مسئله به کشته شدن تمام سرنشینان منجر شد.
در طول روزهایى که گمانه زنى ها دربــاره علل این حادثه 
ادامه داشت سخن از احتمال نبود سیستم رادارى مجهز و 
مشکالت ایمنى در فرودگاه یاسوج منتشر شد که هرچند با 

پاسخ شرکت فرودگاه هاى کشور همراه شد، اما همچنان در 
این رابطه ابهام هایى وجود دارد.

پس از این حادثه سازمان هواپیمایى کشورى پرواز اى تى آر 
72 را در آسمان ایران ممنوع کرد که البته پس از چند هفته 
بار دیگر مجوزهاى الزم براى تــداوم پرواز این هواپیماها 

ارائه شده است.
هرچند ابهامى درباره  عملکرد فرودگاه یاســوج انتشــار 
نیافت، اما رصد وضعیت بازار صنعت هوایى ایران نشــان 
مى دهد که در حال حاضر هیچ پروازى به مقصد یا از مبدأ 
فرودگاه یاسوج انجام نمى شود. در هیچیک از سامانه هاى 
اینترنتى فروش بلیت هواپیما بــراى روزهاى آینده برنامه 
پروازى براى یاسوج وجود ندارد و پیگیرى هاى «ایسنا» از 
آژانس هاى هواپیمایى نیز نشان مى دهد که در حال حاضر 
هیچیک از ایرالین ها براى این فرودگاه برنامه پروازى ارائه

 نمى کند.

فرودگاه یاسوج 
تعطیل است؟
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بهتاِش سریال «پایتخــــــــــــت»: من از تئاتر آمده ام

سربداران» به کارگردانى محمدعلى نجفى در 18 قسمت از شبکه 
سریال تاریخى «

افق پخش مى شود.

مجموعه تلویزیونى «ســربداران» که بر 
اساس قیام ســربداران خراسان به رهبرى 
شیخ حسن جورى علیه استیالى مغول در 
سال 1362 تولید شده است از هفته جارى 
روى آنتن شبکه افق رفته است. گوشه هایى 
از این سریال هم مربوط به رهبرى پیشین 
شیخ خلیفه مازندرانى مؤسس این جنبش 
است. کارگردان این مجموعه محمدعلى 
مشاور کارگردانى آن را بر عهده داشته  است.نجفى بوده و کیهان رهگذار نویســندگى و 

تصویربردارى این سریال تلویزیونى از شهریورماه 1360 آغاز شد و تا 3 آبان 1362 

ادامه داشت. امین تارخ، سوسن تسلیمى، على نصیریان، محمدعلى کشاورز، فیروز 

بهجت محمدى، جمشید الیق، افســانه بایگان، محمد ابهرى، عنایت ا... بخشى، 

، سعید اویســى، فتحعلى اویسى، حسین محجوب، اسماعیل 
جهانگیر صمیمى فرد

محرابى، محمدعلى ساربان، بهروز بقایى، آتش تقى پور، حسین محب اهرى، حسین 

خانى بیک، محمدرضا عالى پیام، اصغر ضرابى، پرویز شاهین خو و ولى ا... مؤمنى از 

ران این سریال تاریخى هستند.موسیقى متن «سربداران» را هم فرهاد 
جمله بازیگ

فخرالدینى ساخته است.

 این سریال تاریخى که پخش آن از هفته جارى آغاز شــده در 18 قسمت روزهاى 

شنبه تا چهارشنبه روى آنتن شبکه افق مى رود و پنج شنبه شب ها نیز خالصه اى از 

قسمت هاى هفته جارى پخش خواهد شد.  زمان پخش سریال «سربداران» ساعت 

23و30دقیقه است و تکرار آن هم ســاعت هاى 6 و 9و30دقیقه روز بعد روى آنتن 
مى رود.

فصل چهارم برنامه «دستپخت» بعد از پایان ماه 
مبارك رمضان آغاز مى شود.

ســیدوحید حســینى،  مجــرى و تهیه کننــده 
برنامه «دســتپخت» درباره فصــل جدید این 

برنامه بــه «صبا» گفت: فصــل جدید (چهارم) 
برنامه «دســتپخت» بعد از پایــان ماه مبارك 
رمضان آغاز مى شود و تا نوروز 98 ادامه خواهد 

داشت.
او در خصــوص تغییــرات فصل چهــارم این 
برنامه تصریح کرد: دکور صحنــه تغییر خواهد 
کرد و تعداد سرآشــپزها هم کمتر خواهد شد و 
مراحل حذفى به «دســتپخت» اضافه مى شود.

 همچنین حضور تماشاگران نیز مستمر خواهد 
بود.

سید وحید حســینى درباره حضور هنرمندان در 

برنامه «دستپخت» گفت: رقابت هاى حرفه اى 
«دستپخت» در اسفندماه ســال جارى به پایان 
خواهد رسید و در ســیزدهمین روز نوروز سال 
98 برنامه «دستپخت» شکل و شمایل تازه اى 
به خود خواهد گرفت و بیشــتر حالت تفریحى و 
سرگرمى را براى مخاطب خود به همراه خواهد 

داشت.
گفتنــى اســت؛ ســید محمــد حســینى،
تهیه کننده برنامه «دســتپخت» شنبه شب در 
نخستین«جشــنواره مردمى صدا و سیما» مورد 

تقدیر قرار گرفت.

چهارم اردیبهشــت ماه امســال مصادف است 
با تولد 78 ســالگى رادیو در ایــران. اولین 
فرستنده عمومى رادیو در ایران به ساعت 
19 چهارم اردیبهشت 1319 در تهران 
با نام «رادیو تهران» گشایش یافت. 
از فــرداى آن روز برنامه هاى عادى 
رادیو آغاز شد و چون برنامه ها تنها در 
تهران قابل دریافت بود رادیو تهران 

نامیده مى شد.
فریبا متخصص که این روزها 
با سریال «شــهرزاد» در قاب 
تصویر دیده مى شود، از جمله 
هنرمندانى اســت که 
در این ســال ها 

ارتباطش با رادیو را قطع نکرده است. این بازیگر و 
گوینده در گفتگویى با «ایسنا» از حضور در رادیو 

و سال هایى که فعالیت داشته است، سخن گفت.
متخصص معتقد است: کار هنرى اینگونه نیست 
که محدودیت داشته باشد و شما فقط در یک حوزه 
فعالیت داشته باشى. مثل این است که بگویید فقط 
یک نوع غذا درست مى کنم و مى خورم. اگر قابلیت 
داشته باشى، سینما و تئاتر کار کنى چرا که نه؛ به 

نظرم نمى شود به یک بخش خاص محدود شد.
او در پاسخ به این پرســش که تلویزیون را بیشتر 
دوســت دارد یا رادیو، اظهار کرد: این دو رسانه، 
دو مقوله کامًال متفاوت هستند. تلویزیون مدیوم 
خاص خودش را دارد و رادیو هم صنعت خودش را 
دارد. به نظرم کسى که در رادیو کار مى کند، کارش 
مشکل است. نمى گویم کار در تلویزیون سخت 
نیســت، اما باز به هر حال با تصویر و میزانسن، 
میمیک صورت و خیلى المان هاى دیگرى فضا را 
پر مى کنى اما در رادیو این حالت را ندارى. خودت 
هستى و میکروفن! میکروفن یعنى شنونده، اگر 
ناشى باشــى و ندانى چگونه از آن استفاده کنى 
با شکســت روبه رو مى شــوى. ممکن است آدم 
عادت کند به اینکه کار روتین در رادیو انجام دهد. 
بعضى ها هم زیاد کار رادیــو را جدى نمى گیرند، 
ولى واقعاً کار سختى است. یک تکنیک مى خواهد 
که فقط با تجربه به دســت مى آیــد. تلویزیون 
هم خاصیت هاى خــودش را دارد. امــا در رادیو 
دیده نمى شــوى، مخاطب از صــدا، تصویرى از 
تو مى سازد که به صدا نزدیک اســت. حال باید 
آنقدر خودت را به باور شــنونده نزدیک کنى که 

موفق باشى.
ایــن هنرمند کــه در رادیو «نمایــش» فعالیت 
مى کند، درباره محتــواى نمایش هاى رادیویى 
که بیشتر جنبه مناســبتى پیدا کرده اند و کمتر از 
نمایشــنامه هاى مطرح ایران و جهان اســتفاده 
مى شــود، اظهار کرد: به نظر مى رســد ما هر چه 
جلوتر مى رویم به جاى اینکه کارهایمان کیفیت 
بهترى داشته باشند، به قول معروف نزول مى کند 
و این مسئله به رادیو محدود نمى شود. ما چند سال 

پیش متن هاى خیلى قــوى و نمایش هاى خیلى 
قوى را کار مى کردیم، نمایشــنامه هاى مطرح از 
جمله «مکبث» را کار مى کردیم. «روز واقعه» را 
کار مى کردیم و همینطور متن هایى از نویسندگان 
بزرگ، اما االن نمى دانم به علت محدودیت هاى 
مالى است یا شاید رادیو را جدى نمى گیرند، تمام 
هّم و غمشان روى تلویزیون است و با این مسائل 
روبه رو هستیم. ممکن اســت این مسئله عنوان 
نشــود ولى در خروجى مى بینیم که به تلویزیون 
بیشتر اهمیت مى دهند. من که هم در عرصه تئاتر، 
هم تلویزیون و هم رادیو کار مى کنم، مى بینم که 
نه از نظر مالى قابل مقایسه هستند و نه کیفى. در 
حالى که رادیو رســانه اى است که بعد  از78سال 
حاال دیگر جایگاه خودش را دارد. نویســندگان 
خوبمان واقعًا بخاطر دســتمزدهاى آنچنانى که 
باید بگیرند و نمى گیرند، دیگر نمى نویسند و کار 
نمى کنند، یا سطحى تر مى نویسند. به همان نسبت 
دغدغه هاى ما مثل آن موقع نیست. ممکن است 
از کارم نزنم و کارم را انجام دهم ولى خب خیلى 

متفاوت است وقتى کارى پایه محکمى دارد.
فریبا متخصص سپس روزهایى را یادآور شد که در 
رادیو براى خواندن متن ها هیجان داشت و گفت: 
یادتان نمى آید آن ســال ها، نیمه شب یا هر زمان 
دیگرى که بود براى کار رادیویى بیدار مى شــدم 
و ســاعت ها با خودم تمرین و کار مى کردم. متنم 
را مى خوانــدم. در صورتى که بایــد از روى متن 
مى خواندم و خواندن متن کارى ندارد. نیمه شب 
بیدار مى شدم و متن هایم را مدام تمرین مى کردم 
براى اینکه تپق نزنم ولى االن آن کار را نمى کنم. 
چراکه دیگر چیزى نیست. نه شخصیت پردازى و نه 
دیالوگى و کارها بسیار سطحى است. به نظرم دیگر 
مثل سابق به رادیو پرداخته نمى شود. شاید احساس 
مى کنند دیگر لزومى ندارد. در صورتى که از راننده 
کامیونى که در جاده رانندگــى مى کند تا خانمى 
که در خانه آشــپزى مى کند، به راحتى مى تواند 
رادیو گوش کند و اتفاقاً رادیو رسانه اى است که به 
راحتى مى تواند روى مردم اثر بگذارد. چون وقت 

تو را نمى گیرد.

بهرام افشارى، بازیگر سریال «پایتخت» گفت: شخصیت «بهتاش فریبا» اگر دیده شد، واقعاً به دلیل قابلیت هاى فردى 
نیست و مربوط به گروه است. یکى از نگرانى هاى خانم نسرین نصرتى، همین رابطه مادرانه و پسرانه بود که باید از او 
براى تمام دلگرمى هایش تشکر کنم. به دلیل دلسوزى و دلگرمى هاى او بود که بهتاش فریبا توانست بعد از سه قسمت 
جان بگیرد و در مابقى قسمت ها او را ببینیم. فکر مى کنم قرار بود بعد از قسمت هاى ابتدایى، بهتاش کارى پیدا کند و از 
داستان خارج شود. اگر امروز چیزى از بهتاش وجود دارد، بازى در کنار نسرین نصرتى است که افتخار بزرگى برایم بود.

وى در ادامه افزود: خدا را شکر این اقبال را در بین مردم داشتم که دوست داشته شوم و امیدوارم این گذر زمان به زودى 
ما را فراموش نکند. همه فکر مى کنند من بخاطر بهتاش دیده شــدم، اما باید بگویم  من 14 سال است به طور جدى 
تئاتر کار مى کنم. در سالن هاى بى بضاعتى که شاید تعداد بازیگرها از تعداد تماشاگران بیشتر بود، شش ماه تمرین 

مى کردیم و شاید دستمزدى به اندازه خرید دو عدد پیتزا داشتیم. من از آنجا آمدم و خدا را شاکرم.
بازیگر فیلم سینمایى «به یک کارگر ســاده نیازمندیم» بیان کرد: من در «پایتخت 2» هم حضور داشتم و حتى از این 
جهت براى حذف نقش «شیرافکن» در ذهن مردم تحت فشار بودم. براى مخاطب مهم نیست که بهرام افشارى نقش 

متفاوتى را بازى کند؛ براى او مهم این است که بهتاش فریبا باور پذیر باشد.

سعید آقاخانى، کارگردان مینى سریال «شــب عید» اعالم کرد که این اثر قرار است از نیمه شعبان 
از شبکه یک پخش شود. سریال «شــب عید» به کارگردانى سعید آقاخانى ســال 96 ساخته شد و 
ابتدا گفته شد که این مینى سریال قرار اســت در نوروز 97 از تلویزیون پخش شود. این مینى سریال 
اپیزودیک که هر قسمت آن قصه متفاوتى دارد در مشهد تصویربردارى شده و قصه هاى آن با حرم

 امام رضا (ع) مرتبط است.
سعید آقاخانى درباره اینکه سریال جدیدى براى تلویزیون دارد یا خیر، به پخش مینى سریال «شب 
عید» که بازیگران مختلفى در آن حضور دارند اشاره کرد و گفت: فعًال کارى در تلویزیون ندارم و فقط 

سریال «شب عید» را داریم که قرار است از شبکه یک پخش شود.

آنجا خودت هستى و میکروفن!
گفتگو با فریبا متخصص به انگیزه 78 سالگى رادیو

سید مصطفى احمدى، تهیه کننده برنامه «دورهمى» درباره همکارى جدیدش با مهران 
مدیرى گفت: قطعًا همکارى مشترك با مهران مدیرى خواهیم داشت که نهایتًا بین ده تا 
15 روز دیگر باید کار جدید را شروع کنیم. وى در همین راستا افزود: شاید همکارى جدید 
ما با مهران مدیرى در قالب سریال باشد اما او در مسافرت است و هنوز در انتظار بازگشت 

او هستیم.
گفتنى اســت؛ برنامه تلویزیونى «دورهمى» به کارگردانى و اجراى مهران مدیرى و تهیه 
کنندگى سید مصطفى احمدى که در روزهاى چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه هر هفته ساعت 
23 به روى آنتن مى رفت در17 فروردین 97 پس از پخش چهار سرى از این برنامه براى 
همیشه به کار خود پایان داد تا شائبه هایى مبنى بر پایان فعالیت مهران مدیرى در تلویزیون 

مطرح شود.
پخش «دورهمى» با اجرا و کارگردانى مهران مدیرى از 27 اســفند 1394 در شبکه نسیم 
شروع شد. این مجموعه، اواسط پاییز ســال 94 و با آغاز مقدمات ساخت دکور وارد مرحله 
پیش تولید شد. هدف سازندگان، ارائه یک مجموعه تلویزیونى با ساختارى کامًال متفاوت 

نسبت به سایر آثار نمایشى پیشین تلویزیون بوده است.
«دورهمــى» دکورى عظیــم دارد، در هر قســمت 

300 نفــر از مخاطبان که طى یــک فراخوان 
براى حضور در برنامه ثبت نــام مى کنند، به 
تماشاى بازى بازیگران مى نشینند، در واقع 
مجموعه بــه مانند تئاترى اســت که در هر 
قسمت مخاطبانى (حدود 300 نفر) را به عنوان 

تماشاگر پذیراست.
برنامــه «دورهمى» از نــگاه مردم 

به عنــوان بهتریــن برنامه 
در ســال 1395 انتخــاب 
شــد. این رأى گیــرى در 
برنامه «ســه ســتاره» 
که بــا اجراى احســان 
علیخانى بود، انجام شد، 
همچنین مهران مدیرى 
کارگــردان، مجرى و 
طراح ایــن برنامه هم 
مقــام اول را در حوزه 
بهترین اجــرا به خود 

اختصاص داد. 
مهران مدیــرى این 
روزها بــراى اجراى 

برنامــه «دورهمى» در 
نظرسنجى جشنواره «سین 

سیما» به عنوان بهترین مجرى در صدر 
آراء مردمى قرار دارد که نتایج آن بیست و 

دوم اردیبهشت اعالم مى شود.

مهران مدیرى با یک کار جدید مى آید

نسبت به سایر آثار نمایشى پیشین تلویزیون بوده است.
«دورهمــى» دکورى عظیــم دارد، در هر قســمت

300 نفــر از مخاطبان که طى یــک فراخوان 
براى حضور در برنامه ثبت نــام مى کن
تماشاى بازى بازیگران مى نشینند، در

مجموعه بــه مانند تئاترى اســت که در هر 
ا به عنوان دود قسمت مخاطبان

تماشاگر پذیراست.
برنامــه «دورهمى» از نــگاه مردم

به عنــوان بهتریــن بر
5در ســال 1395 انتخــاب
شــد. این رأى گیــرى در 

برنامه «ســه ســتاره
که بــا اجراى احســان 
علیخانى بود، انجام شد،
همچنین مهران مدیرى
کارگــردان، مجرى و
ایــن برنامه هم
م اول را در حوزه 
بهترین اجــرا به خود 

اختصاص داد. 
مهران مدیــرى این 
روزها بــراى اجراى 

برنامــه «دورهمى» در 
واره «سین نظرسنجى ج

سیما» به عنوان بهترین مجرى در صدر 
دارد که نتایج آن بیست و آراء مردمى قرار

دوم اردیبهشت اعالم مى شود.

«استیون اسپیلبرگ» اولین کارگردان سینما نام گرفت که مجموع فروش فیلم هایش در 
سراسر جهان از مرز ده میلیارد دالر گذشته است.

«شماره یک آماده» جدیدترین ساخته «استیون اسپیلبرگ» به فروش بالغ بر 500 میلیون 
دالر در گیشه جهانى سینما دست یافت و بیشتر فروش خود را از محل سینماهاى چین کسب 
کرد و با فروش 200 میلیون دالرى در  سالن هاى سینماى این کشور آسیایى به دهمین فیلم 

پرفروش کمپانى برادران وارنر در چین تبدیل شد.
«شماره یک آماده» تاکنون 179 میلیون دالر در سینماهاى سایر کشورهاى جهان و 120 
میلیون دالر نیز در سینماهاى آمریکا فروخته است. داستان این فیلم درباره مرد جوانى است 
که به  دنبال شکار تخم مرغ هلیدى است، تخم مرغ هلیدى نام گنجى پنهان شده در دنیایى 

مجازى است.
«استیون اسپیلبرگ» هفته گذشــته اولین کارگردان سینما نام گرفت که مجموع فروش 
فیلم هایش در سراســر جهان از مرز ده میلیارد دالر گذشته و فیلم «شماره یک آماده» نیز 

پرفروش ترین ساخته او در یک دهه اخیر محسوب مى شود.
بدون احتساب تورم، فیلم «پارك ژوراسیک» محصول سال 1993 میالدى با 983/8میلیون 

دالر، پرفروش ترین ساخته سینمایى «اسپیلبرگ» محسوب مى شود.
این کارگردان سرشناس سینماى جهان که آخرین بار با فیلم «لینکلن» با بازى «دنیل دى 
لوئیس» در سال 2012 توانست نامزد جایزه اسکار شود، پیش از این در سال 1993 با فیلم 
«فهرست شیندلر» و در سال 1998 با فیلم «نجات سرباز رایان» دو جایزه اسکار بهترین 

فیلم و یک اسکار کارگردانى را از آن خود کرده است.
این فیلمساز ثروتمند در سال  1993 جایزه شــیر طالى افتخارى جشنواره ونیز، در سال 
 1995 جایزه سزار افتخارى فرانسه، در سال  1987 جایزه اسکار افتخارى و در سال  2004 
جایزه «آکى را کوروساوا» جشنواره توکیو را گرفت و در سال  2003 نام وى در تاالر مشاهیر 

هالیوود ثبت شد. 

اولین کارگردان 10 میلیارد دالرى سینما
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آغاز پخش مینى سریال «شب عید» از نیمه شعبان

فصل جدید برنامه «دستپخت»، بعد از ماه رمضان
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نصف جهــان  ســپاهان اصفهان که علیرغــم هزینه هاى قابــل توجه و 
حمایت هاى کارخانه فوالد مبارکه یکى از بى لیاقت ترین تیم هاى چند دهه 
اخیر خود را تجربه مى کند، در مقابل استقالل خوزستان و در یک نبرد حیثیتى 
هم نتوانست حتى یک امتیاز بگیرد. به نحوى که تا اینجاى رقابت ها بقاء خود 
در لیگ برتر را ممنون تارتار و زردهاى پارس جنوبى جم باشد که با غلبه بر نفت 

تهران،خیال سپاهانى ها را بابت ماندن در لیگ راحت کردند.
 استقالل خوزستان و سپاهان به جهت حضور ویسى در مقابل سپاهان و حواشى 
که پارسال به سبب حضورش در اصفهان به وجود آمده بود براى طرفین حکم 

یک دیدار حیثیتى را داشت.  
هر دو تیم براى قطعى کردن حضورشان در فصل آینده لیگ برتر نیاز به کسب 
امتیاز در این مسابقه داشتند و همین امر باعث افزایش حساسیت بازى شده بود. 
استقاللى ها در غیاب چند بازیکن مصدوم و سپاهان در غیاب سیاوش یزدانى 

محروم گام به این مسابقه گذاشتند.
سپاهان بازى را تهاجمى آغاز کرد و در بیست دقیقه ابتدایى حمالتى روى دروازه 
استقالل خوزستان انجام داد که حاصل آن گل دقیقه پنجم مهرداد محمدى 

بود و یک بار هم وحید شیخ ویسى ضربه ساسان انصارى را به کرنر فرستاد.
 شاگردان عبدا... ویسى از دقیقه بیست به بعد به بازى برگشتند و پس از اینکه 
شوت هاى راه دور سلمان بحرانى و جونیور مارینى راهى به دروازه حریف پیدا 
نکردند، سرانجام در دقیقه 36 تالش آبى پوشان به ثمر نشست و حکیم نصارى 
روى حرکت دیدنى یونس دلفى گل تساوى را وارد دروازه سپاهان کرد تا این 

نیمه با تساوى یک – یک خاتمه پیدا کند.
 آغاز نیمه دوم بر خالف نیمه نخست با حمالت استقالل خوزستان همراه بود. 
شاگردان ویسى خیلى زود به گل رسیدند و یونس دلفى در دقیقه 49 گل دوم را 
براى میزبان زد. استقاللى ها به همین گل بسنده نکردند و در دقیقه 62 با گل 

دیگرى از یونس دلفى فاصله را افزایش دادند.
 بازیکنان سپاهان براى جبران گل هاى خورده و فرار از شکست دست به حمله 
زدند و خیلى زود یکى از گل هاى خورده را توسط ساسان انصارى جبران کردند 
اما این گل براى کسب امتیاز کافى نبود و استقالل خوزستان با پیروزى 3 بر 2 

در این مسابقه جشن ماندن در لیگ برتر فوتبال ایران را برپا کرد.
شــاید همانطور که برخى از همکاران مان هم در رسانه هایشان به آن اشاره 
کردند، قطعا اصفهانى ها بیشتر از همه بابت قطعیت یافتن سقوط نفت تهران 
به عنوان دومین تیم به دسته اول خوشــحال بودند چون اگر این اتفاق رخ 
نمى داد و کار به روز آخر مى کشــید هیچ بعید نبود با کابوس سقوط سپاهان 

روبرو مى شدند.
 عبدا.. ویسى و شاگردانش در اهواز با تحمیل شکست سنگین و پرگل 3-1 به 
سپاهان فصل کابوس وارترى را براى طرفداران پرشمار این باشگاه پرافتخار 
لیگ برترى رقم زدند، کابوسى که تنها با قطعى شدن سقوط دومین تیم از لیگ 
برتر به دسته اول کمى قابل تحمل شد آن هم به این خاطر که دیگر اتفاقى بدتر 
از ایستادن پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ برتر در جایگاه چهاردهم نمى توانست 
رقم بخورد.به جرات مى توان گفت بدبین ترین طرفدار ســپاهان هم تصور 
نمى کرد که این تیم در لیگ هفدهم کارش به جایى برسد که یک روز مانده به 
پایان فصل از سقوط تیم هاى دیگر در راه قطعى شدن بقا خود خوشحال شود 
اما این اتفاق رخ داد تا سومین فصل از فصول کابوس وار زردپوشان با بدترین 
عملکرد و جایگاه این تیم در تاریخ لیگ برتر در راه پایان باشد.سپاهان فصل 
هفدهم لیگ برتر رقابت ها را با هدایت زالتکو کرانچار آغاز کرد به این امید که 

فرودگاه کافى نیست، از اصفهان هم فرار کنید!

در حالى که اخبارى درباره شــکایت بازیکنان سابق 
اســتقالل از این تیم به AFC منتشر مى شود اما انگار 
در پرسپولیس هم اتفاقات مشابهى افتاده ولى اخبارش 
منتشر نمى شود. شاید باور کردنى نباشد اما اوضاع آنقدر 
وخیم است که صداى حمیدرضا گرشاسبى مدیر عامل 
 AFC باشگاه هم درآمده. او اخیرارسما شاکیان تیمش با
را تهدید کرده است. گرشاسبى گفته: «خطر جدى که 
باشگاه پرسپولیس را تهدید مى کند، یکى، دو پرونده 
است که با کنفدراسیون فوتبال آسیا مکاتبه کرده اند و 
وکیل هم گرفته اند و این مسئله ما را در خطر قرار داده 
است. ما به این افراد اعالم کرده ایم که شکایت خودشان 
را از کنفدراسیون فوتبال آسیا پس بگیرند و به باشگاه 
بیایند تا توافق کنیم تا بلکه بتوانیم این مشکل را حل 
کنیم و امیدوارم که این کار را انجام دهند و کارى نکنند 
که مجبور شویم اســامى این افراد را رسانه اى کنیم. 
بدهى هایى که پرداخت کردیم، کارد را به اســتخوان 
ما رسانده و شــرایط را بسیار سخت کرده است. برخى 
افراد ادعا مى کنند که به عشق پرسپولیس در این تیم 
بازى کردند و حاال آنهایى که ادعا مى کردند به عشق 
پرسپولیس در این تیم هستند، شرایط باشگاه را درك 
کنند و شکایت شان را از کنفدراسیون فوتبال آسیا پس 
بگیرند، همان طور که جواد کاظمیان این کار را انجام 
داد. اگر این کار را نکنند، هواداران میلیونى پرسپولیس 
آســیب جدى خواهند دید؛ چراکه پرســپولیس دچار 

مشکل مى شود.

 حســن زمانى که با صحبتهایش درباره داور مالزیایى 
بازى رفت العین و استقالل، باعث شد که AFC او را 5 
هزار دالر جریمه کند، براى دومین بار حاضر به پذیرش 
اشــتباهش نده. این صحبت او پاسخى است به اظهار 
نظر اخیر افتخارى که گفته عضو هیات مدیره باشگاه 
باید مبلغ جریمه را از جیب پرداخت کند. زمانى به تسنیم 
گفته:“ اگر قرار است من از جیب خودم جریمه AFC را 
بدهم، اشکالى ندارد، اما باید از کسانى که در استقالل 
هزینه تراشى کرده اند، این هزینه ها را مطالبه کنیم و آن را 
برگردانند.من کوچک ترین بى حرمتى یا توهینى نکردم. 
باشگاه به جاى عقب نشینى باید از عضوش حمایت کند. 
ما تا زمانى که در استقالل هســتیم تمام قد از این تیم 

حمایت کرده و اجازه نمى دهیم سر تیم را بُبرند.“

بى لیاقت ترین تیم تاریخ سپاهان

یک بازى خطرناك!
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مدافع تیم فوتبال ذوب آهن گفت: از هیچ جایى پیشنهاد ندارم و صحبت در این باره در شرایط کنونى حرفه اى نیست.
خالد شفیعى، در مورد از پیروزى دو بر یک تیمش مقابل پرسپولیس در هفته بیست و نهم لیگ برتر در گفت وگویى اظهار کرد: مى دانستیم براى رسیدن به 
هدفمان امروز یک مرحله سخت داریم. نیمه اول وزش باد اجازه نداد فوتبالى که مدنظرمان بود را انجام دهیم اما در نیمه دوم با فوتبال خوب و تغییر در سیستم 

بگیریم و برنده بازى باشیم و تا پایان مسابقه دست از تالش نکشیدیم. وى ادامه داد: خدا مزد تالشمان را توانســتیم بازى را در دســت 
جواب هوادارانى که براى تشویق تیم به ورزشگاه آمده بودند را بدهیم و دل آن ها را شاد کنیم.شفیعى داد و توانستیم 

در مورد زمان قراردادش با باشگاه ذوب آهن و پیشنهاد از این باشگاه، گفت: قراردادم با باشگاه ذوب 
آهن 25 اردیبهشت ماه به پایان مى رسد. مدافع تیم فوتبال ذوب آهن در مورد اینکه آیا پیشنهادى هم 
دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: از هیچ جایى پیشنهاد ندارم هیچ صحبتى با من نشده است و اهل بازارگرمى 
هم نیستم.وى در مورد پیشنهاد از سایر باشگاه ها، تأکید کرد: در این باره صحبت نمى کنم چراکه فکر نمى کنم صحبت درباره این موضوع در حال حاضر حرفه اى باشد 

به خصوص که ذوب آهن در شرایط خاصى قرار دارد و فکر مى کنم صحبت کردن در این باره
 کمى حرفه اى نیست.  

  اهل بازارگرمى نیستم
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مدافع تیم فوتبال ذوب آهن گفت: از هیچ جایى پیشنهاد ندارم و صحبت در این باره در شر
خالد شفیعى، در مورد از پیروزى دو بر یک تیمش مقابل پرسپولیس در هفته بیس
که ال مهاولوزشباداجازهندادفوت ن هدفمانامروزیکمرحلهسختداریم

اسامى شاکى ها را 
لو مى دهم!

  زمانى اشتباهش را قبول 
ندارد

 سقوط کرده ها را شناختیم. نفت تهران و ســیاه جامگان اما اینها را تازه 
نشــناخته ایم. از روز اول لیگ سقوط   شــان قابل تصور بود. سپیدرود، 
استقالل خوزستان و پدیده براى ســقوط همه کار کردند و شاید فقط 

سپاهان مایه تعجب بود که در دسته فانوس به دست ها جا گرفت.
لیگ برتر انبوهى از ورشکستگان را در خود جا داده بود. اقتصاد ضعیف 
و مالکان عجیب و مشکوك که اهداف شان از حضور در فوتبال روشن 
نیست و ســرانجام با انبوهى از بدهى از فوتبال مى روند و فوتبال هیچ 
ابزارى براى دریافت مطالباتش ندارد. سقوط نفت و مشکى پوشان رهایى 
لیگ برتر از انبوهى بدهى و بدعهدى مالى اســت، اتفاق خوشــایندى 
براى اقتصاد لیگ برتر که با حضور این دو باشــگاه همواره چالش هاى 
اقتصادى اش بیشتر مى شد اما جریان ورشکستگى و بدعهدى مالى در 
لیگ برتر تمام شدنى نیســت. تیم هاى پایین جدول به جز سپاهان که 
عمرى با بودجه هاى بادآورده متمول اســت، همه غرق در بدهى هاى 

مالى هستند.
سپیدرود در لیگ برتر مانده اما مالکش در همین فصل توانایى 
اقتصادى اداره تیم از نیمه راه را هم نداشت و معلوم نیست 
چگونه مى خواهــد بدهى ها را بپــردازد و فصل آینده را 
شروع کند. سپیدرود از همین حاال براى فصل جدید با 

بحران مدیریت و مالکیت مواجه اســت. پدیده در آستانه انحالل است. 
این شــرکت قصد واگذارى امتیازش را دارد و معلوم نیست کدام بخش 
خصوصى حاضر به تیمدارى زیانبار در لیگ برتر باشد. استقالل خوزستان 
هم در دسته بدهکاران است و جدل هاى مالکیتى هم دارد و شاید فصل 
بعد این تیم با مالکیتى جدید در لیگ برتر بازى کند. تراکتورسازى از جمله 
تیم هاى بالتکلیف است. تماشاگران به عملکرد مالک باشگاه انتقاد دارند 

و نتایج تراکتورسازى هم چندان بهتر از تیم هاى در آستانه سقوط نبود.
لیگ برتر ایران بــا چنین تیم هایى اصــرار به 18 تیمى بــودن دارد و 
فدراســیون فوتبال هرگز معیارهاى حضــور در لیگ برتــر را در نظر 
نمى گیرد. اگر به معیارهاى حرفه اى پایبند باشیم، چه بسا لیگ برتر فارغ 
از نفت تهران و مشکى پوشان باید با چند تیم دیگر نیز خداحافظى کند 
اما فدراسیون همیشه در این زمینه مماشات مى کند. فدراسیون حتى با 
همین مماشات در مســاله بدهى هاى تیم هاى استقالل و پرسپولیس و 
دیگران، بازیکنان و مربیان را مجبور به اطالع رســانى به  اى اف سى 
کرده اما نکته مهم تر این اســت که  اى اف ســى از توانایى برخورد با 
تیم هاى حاضر در لیگ قهرمانان آسیا برخوردار است اما تیم هاى دیگرى 
بدعهدتر از تیم هاى ایرانى حاضر در لیگ قهرمانان آسیا، در فوتبال ایران 
با بدعهدى روزگار مى گذرانند و حتى مى توانند ســهمیه خود را در لیگ 

برتر حفظ کنند.
اما انگار نباید نگران باشیم. فوتبال ایران به این بلبشوى اقتصادى عادت 
دارد و همیشه مى خواهد با همین شــیوه هاى عجیب به تیمدارى ادامه 
دهد. هیچ اتفاق خوب و هیچ دورنماى روشــنى هم نیست. قرار نیست 
چاره اى براى پایان این بدعهدى ها و ورشکســتگى مالى و این حجم از 

بدهى پیدا شود. قرار است ادامه دهیم!

 انگار دروازه بان جوان اســتقالل از تصمیم احساســى اش 
منصرف شده. حسین حســینى که در اقدامى عجیب تمام 
پستهاى مربوط به استقالل را از صفحه اینستاگرامش پاك 

کرده و فقط دو پســت ازدواج و خداحافظى از 
استقالل را نگه داشــته بود، حاال پست 

احساســى اش در پاســخ به انتقادات 
را حذف کرده تا تنهــا یک عکس در 
صفحه اینستاگرام او باشد. این موضوع 
را مى توان به معناى منصرف شدن او از 
تصمیمش مبنى بر خداحافظى دانست. 

در کیفیت فنى باالى گلر استقالل هیچ 
شکى نیست اما او براى بهتر شدن نیاز دارد 

حرفه اى تر کند که بعضى از رفتارهایش را 
عملکــردش تا این ماجرا تاثیرى روى 

نداشته باشد.

انبوه ورشکستگان و مالکان عجیب
سقوطى که قابل حدس بودسقوطى که قابل حدس بود حسینى 

بـــى خیال 
شد

مربى سرشناس کروات بتواند زردپوشان را همچون چند سال قبل به عنوان 
باشگاه برســاند اما حضور این مربى هم گره گشاى در خور شان 
تى  که گریبان تیم را گرفته بود، نشد.مشکال
از نظر ساختار ســخت افزارى یکى باشگاهى که 
بهتریــن  باشــگاه هاى فوتبال ایران از 

مى  شد این بار نه محسوب 
بلکه تنها از نظر بودجه 

از حیث ورزشــگاه 
هــم  اختصاصــى 

کمبودى نداشــت چون 
به هر شــکلى بود نقش 

جهان براى میزبانى هر چه 
تمام تر از تماشاگران پرتعداد 

این تیم در نصف جهان آماده 
شــده بود و ســپاهانى ها مى 

توانســتند در هر بازى از حمایت 
چند ده هزار نفرى طرفداران شــان 

نیز بهره ببرند اما نسبت به این موهبت 
هم ناشکرى شد تا طرفداران تشنه پیروزى 

اصفهانى هم با ورزشگاه قهر کنند .
 سایت ورزش سه در مطلبى اینطور  عملکرد زردها 
در فصل هفدهم را تشرح مى کند و نوشته:هرچه 
بود امسال سال سپاهان نبود؛ از نقل و انتقاالت و 
جابه جایى هاى پرشمار گرفته تا عقد قرارداد با 

خارجى هایى که گره از کار تیم باز نکردند.از 
مربى هایى که هر دو از پرافتخارهاى تاریخ 
لیگ برترند اما در ســپاهان نتوانستند. از 
ستاره هایى مثل مهرداد و جالل و اقایى 
و کریمى تا بدشانسى، ضعف و ناباورى. 
حاال درســت مثل زاینده رود که همه 
منتظر جارى شدن آب در پهنه خشک 
نیز از اتفاقات کابوس آن هستند طرفداران پرشمار سپاهان 

عصبانى و در انتظار وار رخ داده در لیگ هفدهم به شدت 
هجدهم هستند. تیمى وعــده توفــان زرد در لیگ 

گذراند فقط یک تابستان که اگر امسال را با ناکامى 
فصل آینده لیگ باشد !وقت دارد تا مدعى بزرگ 
سپاهانى ها که یک 90 دقیقه حساس به گزارش نصف جهان،حاال 

مقابل استقالل را براى پایان این فصل رقابت هاى لیگ پیش رو دارند امیدوارند با 
تغییرات در کادرفنى و بازیکنان شرایط خود را براى فصل بعد کامال متحول کنند.
 راستى هر چند از شرایط وخیم تیم شهرمان ناراحتیم اما یک نکته را در مورد دیدار 
سپاهان – استقالل خوزستان فراموش نکنیم و آن تمجید از یک ستاره پر فروغ 
و جوان است. ستاره بى حرف و حدیث این دیدار حیثیتى، یونس دلفى بازیکن 
17 ساله استقالل خوزستان بود، دلفى که اهل شوش است موفق شد گل اول 

تیمش را با حرکت از سمت چپ و پاس به حکیم نصارى بســازد و در ادامه  دو گل وارد 
دروازه ابراهیم عالمه کند.

 حال و بیشتر از همیشه شاید رویاى رفتن به اروپا در سر این مهاجم بیاید، او که موفق شد 
ویسى و تیمش را با یک عملکرد فوق العاده در لیگ برتر نگه دارد و اکنون نوبت 
درخشش و حضورش در فوتبال اروپا براى پیشرفت است. دلفى با این دو 
گل، در لیگ هفدهم 7 گله شد و لقب بهترین گلزن زیر 20سال را مال 

خود کرد.
و باالخره اینکه گزارش این دیدار را با یک هشدار به پایان ببریم. 
همانطور که شــاید در صفحات مجازى متعلق به سپاهانى ها 
خوانده باشــید، بعد از دیدار یاران ابراهیم زاده و ویسى، کاروان 
ســپاهانى ها با پرواز به فرودگاه شهید بهشتى اصفهان آمدند 
و بیش از 50 هوادار خشمگین و بزن بهادر سپاهانى هم آماده 
بازگشت آنها بودند تا حسابى از خجالت بازیکنان در بیایند. 
با تدبیر مسئوالن فرودگاه، بازیکنان و کادرفنى سپاهان 
از درى دیگر و با چند دستگاه تاکســى از فرودگاه فرار 
کردند تا با هواداران خشمگین رو به رو نشوند! سپاهان 
همانگونه که در ابتداى گزارش نوشتیم یکى از بى 
لیاقت ترین تیم هاى چند دهه اخیر خود را تجربه 
کرد و در فصل نقل و انتقاالت پیش رو نیازمند 
خریدهاى مناسب و در شان و شخصیت خود 
است و باید با برخى بازیکنانى که آبروى این تیم 
را به حراج گذاشته اند هر چه سریعتر خداحافظى 
کند. بعد از فرار موفقیت آمیز از فرودگاه، حاال برخى 
بازیکنان و کادرفنى این تیم باید خود را آماده فرار 

از اصفهان بکنند!
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هدفمان امروز یک مرحله سخت داریم. نیمه اول وزش باد اجازه نداد فوتبالى که
بگیریم و برنده بازى باشیموتوانســتیم بازى را در دســت 

جوابهوادارانى که براىداد و توانستیم 
در مورد زمان قراردادش
5آهن25 اردیبهشت ماه به
دارد یا خیر، خاطرنشان کرد
هم نیستم.وى در مورد پیشنهاد از سایر باشگاه ها، تأکید کرد: در این باره صحبت نمى کنم چ
به خصوص که ذوب آهن در شرایط خاصى قرار دارد و فکر مى کنم صحبت کردن در این باره

 کمى حرفه اى نیست.  

مربى سرشناسکروات بتواند زردپوشان را همچون چند سال قبل به عنوان
باشگاه برســاند اما حضور این مربى هم گره گشاى در خور شان 
تى که گریبان تیم را گرفته بود، نشد.مشکال

از نظر ساختار ســخت افزارى یکى باشگاهى که 
بهتریــن  باشــگاه هاى فوتبال ایران از 

مى  شد این بار نه محسوب 
هههلکهتنها از نظر بودجه  ب

از حیث ورزشــگاه 
هــم  اختصاصــى 
کمبودىنداشــت چون

به هر شــکلى بود نقش 
جهان براى میزبانى هر چه 

تمام تر از تماشاگران پرتعداد 
این تیم در نصف جهان آماده 

شــده بود و ســپاهانى ها مى 
توانســتند در هر بازى از حمایت 

چند ده هزار نفرى طرفداران شــان 
نیز بهره ببرند اما نسبت به این موهبت 

هم ناشکرى شد تا طرفداران تشنه پیروزى 
اصفهانى هم با ورزشگاه قهر کنند .

 سایت ورزش سه در مطلبى اینطور  عملکرد زردها 
در فصل هفدهم را تشرح مى کند و نوشته:هرچه 
بود امسال سال سپاهان نبود؛ از نقل و انتقاالت و 
جابه جایى هاى پرشمار گرفته تا عقد قرارداد با 

خارجى هایى که گره از کار تیم باز نکردند.از 
مربى هایى که هردو از پرافتخارهاى تاریخ
لیگ برترند اما در ســپاهان نتوانستند. از 
ستاره هایى مثل مهرداد و جاللو اقایى
و کریمى تا بدشانسى، ضعف و ناباورى. 
حاال درســت مثل زاینده رود که همه 
منتظر جارى شدن آب در پهنه خشک 
نهان نیز از اتفاقات کابوس آن هستند طرفداران پرشمار سپا
عصبانى و در انتظار وار رخ داده در لیگ هفدهم به شدت 

هجدهم هستند. تیمى وعــده توفــان زرد در لیگ 
گذراند فقط یکتابستانکه اگر امسال را با ناکامى 
فصل آینده لیگ باشد !وقت دارد تا مدعى بزرگ
الالالالحاال 0سپاهانى ها که یک 90 دقیقه حساس به گزارش نصف جهان،

مقابل استقالل را براى پایان این فصل رقابت هاى لیگ پیش رو دارند امیدوارند با 
تغییرات در کادرفنى و بازیکنان شرایط خود را براى فصل بعد کامال متحول کنند.

 راستى هر چند از شرایط وخیم تیم شهرمان ناراحتیم اما یک نکته را در مورد دیدار 
–سپاهان – استقالل خوزستان فراموش نکنیم و آن تمجید از یک ستاره پر فروغ

و جوان است. ستاره بى حرف و حدیث این دیدار حیثیتى، یونس دلفى بازیکن 
17 ساله استقاللخوزستانبود، دلفى که اهل شوش است موفق شد گلاول

تیمش را با حرکت از سمت چپ و پاس به حکیم نصارى بســازد و در ادامه  دو گل وارد 
دروازه ابراهیم عالمه کند.

 حال و بیشتر از همیشه شاید رویاى رفتن به اروپا در سر این مهاجم بیاید، او که موفق شد 
ویسى و تیمش را با یک عملکرد فوق العاده در لیگ برتر نگه دارد و اکنون نوبت 
براى پیشرفت است. دلفى با این دو درخششو حضورشدر فوتبال اروپا

0 گله شد و لقب بهترین گلزن زیر 20سال را مال  7گل، در لیگ هفدهم 7
خودکرد.

و باالخره اینکه گزارش این دیدار را با یک هشدار به پایان ببریم. 
همانطور که شــاید در صفحات مجازى متعلق به سپاهانى ها 
خوانده باشــید، بعد از دیدار یاران ابراهیم زاده و ویسى، کاروان 
ســپاهانى ها با پرواز به فرودگاه شهید بهشتى اصفهان آمدند 
0و بیش از 50 هوادار خشمگین و بزن بهادر سپاهانى هم آماده 
بازگشت آنها بودند تا حسابى از خجالت بازیکنان در بیایند. 
با تدبیر مسئوالن فرودگاه، بازیکنان و کادرفنى سپاهان 
از درى دیگرو با چند دستگاه تاکســىاز فرودگاه فرار

کردند تا با هواداران خشمگین رو به رو نشوند! سپاهان 
همانگونه که در ابتداى گزارش نوشتیم یکى از بى 
لیاقت ترین تیم هاى چند دهه اخیر خود را تجربه 
کرد ودر فصل نقل و انتقاالت پیش رونیازمند 
خریدهاى مناسب و در شان و شخصیت خود 
است و باید با برخى بازیکنانى که آبروى این تیم 
را به حراج گذاشته اند هر چه سریعتر خداحافظى 
کند. بعد از فرار موفقیت آمیز از فرودگاه، حاال برخى 
بازیکنان و کادرفنى این تیم باید خود را آماده فرار 

ازاصفهان بکنند!

 سیدرضا افتخارى فاش کرده است که مالقاتى با فرهاد مجیدى در منزل داریوش مصطفوى داشته است. از یاد نبریم داریوش مصطفوى عضو 
هیات مدیره نساجى است و فرزاد، برادر فرهاد هم سرپرست این تیم. فرهاد بى شک محبوب ترین قطب استقالل است که مى تواند مهمترین 

پوزیشن هاى رهبرى این تیم حتى در جایگاه هاى مدیریتى را هم پر کند. ولى هنوز در بدنه تیم، هستند بازیکنانى که فرهاد خاطرات خوبى 
از همکارى با آنها ندارد. اینکه بازى با نام مجیدى براى باال بردن ضریب محبوبیت تیم باشد، شاید تصمیمى بزرگ از سوى افتخارى 
باشد. فرهاد در یک سال گذشته درباره استقالل سکوت کرده بود اما حاال بازى با اسم او و گذشتن از کنار این ماجرا سبب مى شود تا او 
قطعا واکنش نشان دهد و انرژى این حرف اگر مثبت باشد حتما به این تیم کمک مى کند اما اگر منفى باشد، سکوها به شدت برابر 
مدیریت تیم گارد مى گیرند. مهمتر هم این است که فرهاد مجیدى آیا حاضر به همکارى با این مدیران ناتوان اطراف استقالل 
خواهد شد؟ این ها چالش هایى است که باید برایش افتخارى پاسخى پیدا کند. شاید پیشنهاد پست مدیریت ورزشى باشگاه به 

مجیدى، باعث شود تا او با رغبتى بیشتر به مجموعه تیم افزوده شود.

مالکان عجیب و مشکوك و
نیست و ســرانجام با انبوهى
ابزارى براى دریافت مطالباتش

از انبوهى بدهى و لیگ برتر
براى اقتصاد لیگ برتر که با
ا اقتصادى اش بیشتر مى شد

لیگ برتر تمام شدنى نیســت
عمرى با بودجه هاى بادآورد

مالى هستند.
سپیدرود در لیگب
اقتصادى اداره
چگونه مى خو
شروع کند.

شپ ر ی ز لر ب ربو ى ه پ
زز از کردهو فقط دو پســت ازدواج وخداحافظى

تپست استقاللرا نگه داشــته بود، حاال 
احساســى اش در پاســخ به انتقادات 
را حذف کرده تا تنهــا یک عکس در

صفحه اینستاگرام او باشد. این موضوع 
را مى توان به معناى منصرف شدن او از 
تصمیمشمبنى برخداحافظى دانست. 
در کیفیت فنىباالى گلر استقاللهیچ

شکى نیست اما او براى بهتر شدن نیاز دارد 
ا را حرفه اى تر کندکه بعضى از رفتارهایش
شششششردشتا این ماجرا تاثیرى روى  عملکــ

نداشته باشد.
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نصف جهان طوفان سبز اصفهان با غلبه بر قهرمان 
ایران به سرخ ها پیام بزرگى داد. پیامى که در آن 
به وضوح گفت اگر زودتر  به خود آمده بود، شــاید 
هنوز تکلیف قهرمانى مبهم بــود! و البته همه ما 
تأسف مى خوریم که اگر برخى امتیازات مهم در 
نیم فصل اول مفت و مجانى از دســت نرفته بود، 
دست یابى به اولین قهرمانى سبزها در لیگ برتر 

دور از دسترس نبود.
امیر قلعــه نویى با پیــروزى لذتبخــش مقابل 
پرســپولیس به دو هدف بزرگ خود دست یافت؛ 
او همچنان 90 دقیقه دیگر این شــانس را خواهد 
داشت تا براى نائب قهرمانى و کسب سهمیه فصل 
آینده لیگ قهرمانان بجنگــد و البته عدم نتیجه 
گیرى و کسب امتیاز قلعه نویى مقابل پرسپولیس 

برانکو ایوانکوویچ هم پایان یافت.
ذوب آهــن که براى رســیدن به ســهمیه لیگ 

قهرمانان چشم به ســه امتیاز این بازى دوخته 
فرصت هــاى خوبــى روى دروازه 

بیرانونــد تــدارك دیــد که 
مهمترین آن را مى توان 

مصاف تــک به تک 
کارلوس اســتنلى و 

با موفقیت گلر بیرانوند عنوان کرد که 
پرسپولیس پایان یافت. پرسپولیسى ها هم در نیمه 
اول با هدف قرار دادن عمق خط دفاعى ذوب آهن 
توســط نعمتى و علیپور قصد گلزنى به مظاهرى 
را داشتند نتوانستند موقعیت حساس و خطرناکى 
روى دروازه ذوب شکل دهند. در این نیمه سمت 
چپ پرســپولیس عملکرد بهتــرى از خود به جا 
گذاشت و محمد انصارى بارها با ارسال هاى خود 
قصد فرصت سازى براى تیم را داشت که با نتیجه 

همراه نبود.
علیرغم بازى کــم برخورد دو تیــم در نیمه اول، 
پرســپولیس در نیمه دوم با حرکــت دیدنى على 
علیپور توانســت خیلى زود از حریف پیش بیفتد و 
ذوب آهن را در آستانه حذف از جمع مدعیان کسب 

سهمیه قرار بدهد.
اما ذوبى ها با سود بردن از امتیاز میزبانى به فشار 
حمالت خود اضافه کردند و فرصت هاى مناسبى 
روى دروازه بیرانونــد و خط دفاعى پرســپولیس 
شــکل دادند. روى یکى از همیــن حمالت این 
میالد فخرالدینى بــود که از سراســیمگى خط 

دفاعى بهترین سود را برد و توانست با ضربه تمام 
کننده اش بازى را به تساوى بکشاند.

در شرایطى که برانکو ایوانکوویچ بیشترین اعتراض 
را نسبت به عملکرد داورى داشــت و در چندین 
صحنه معتقد بود حریف مورد لطف حسین زرگر 

روى قرار گرفته، در دقایق پایانى  و 
یک ارسال از ضربه 

کرنر بار دیگر 
کــى روش 
ســتنلى  ا
از برتــرى 

خود در 

قامت میزبان 
سود برد و با ضربه سرش تیمش را به گل برترى 
رساند.  اماشــاید تنها پرسپولیسى که از این دیدار 
مى توانست رضایت داشــته باشد علیپور بود. وى 
باز هم در اصفهان درخشــید و به چند هفته گل 
نزدنش پایان داد. به قول یکى از رسانه ها، اصفهان 
شهر درخشش علیپور اســت. حتى اگر روزهاى 
اوجش نباشد و مدت ها از آخرین گلش در جریان 
بازى گذشته باشــد باز هم پایش به اصفهان که 
برســد همان علیپور آماده و خطرناك همیشگى 
مى شــود. علیپور در بازى مقابل ذوب آهن خرق 
عادت نکرد و  بعد از پنج  هفته توانســت گلى در 
جریان بازى به ثمر برساند. دیدار پرسپولیس مقابل 
ذوب آهن از نظر نتیجه براى نماینده اصفهان خیلى 
اهمیت داشت و از نظر حفظ بعضى از رکوردها براى 
پرسپولیسى ها مهم بود. ذوبى ها با عملکرد خوبى 
که در نیم فصل دوم لیگ برتر داشتند توانستند آمار 
خود را به شاگردان برانکو نزدیک کنند و یکى از این 

رکوردها، رکورد بهترین گلزن نیم فصل دوم بود که 
رقابت نزدیکى میان علیپور و تبریزى برقرار بود اما 
علیپور با یک گل در هر دو نیم فصل آقاى گل لیگ 
برتر شده اســت.علیپور در لیگ پانزدهم در اولین 
بازى اش مقابل سپاهان در اصفهان یک پاس گل 
داد. در همان فصل مقابل ذوب آهن هم گل زد. در 
لیگ شانزدهم او باز هم مقابل 
ســپاهان 

ى  ز با
بــى  خو

داد  انجــام 
و یک پــاس گل 

ارســال کرد اما در آن 
فصل مقابــل ذوب آهن در 

ترکیب اصلى قــرار نگرفت و نه 
گل زد و نه پاس گل داد. در لیگ 
امســال او که مقابل سپاهان گل 

زده بود مقابــل ذوب آهن هم 
گل زد تا عملکرد خوبش در 

اصفهان ادامه داشته باشد. 
مهاجم پرسپولیســى ها 
شــش بازى در اصفهان 

سه گل زده و دو پاس گل ارسال کرده 
است و آمار بســیار خوبى در این شهر 
دارد و در این بازى هم با یک گل اگرچه 

نتوانســت تیمش را برنده کند، اما رکورد 

طارمى در فصل گذشته را شکست و 19 گله شد.
به سراغ سایر نکات جالب این دیدار برویم، گلزنى 
استنلى کى روش و شباهتش به نام سرمربى تیم 
ملى فوتبال ایران باعث شد تا بسیارى از سایت ها 
و وزنامه ها با عناوینى همچون“ شلیک کى روش 
به قلب برانکو“ و ” ضربه کى روش به ایوانکویچ“ 
اختالفات سرمربى تیم ملى و پرسپولیس را یادآور 
شــوند و به برانکو کنایه بزنند. در مطلبى در این 
باره آمده بود:حتى اگر کارلوس کى روش تصمیم 
بگیرد در این مقطع حســاس قید ادامه دادن 
اختالفاتش با برانکو را بزند و از راه تعامل 
با سرمربى پرســپولیس وارد شود، 
باز یک کى روش دیگر وجود 
دارد که سرمربى قرمزها دل 
خوشــى از او نداشته باشد. 
ایــن کى روش کســى 
نیســت جز کى روش 
استنلى مهاجم ذوب 
آهن که  باعث شــد 
پروفســور براى اولین 
بار مقابــل امیــر قلعه 
نویى شکســت بخورد و از 
طرف دیگر برانکــو نتواند تنها 
طلسمش در فوتبال ایران را بشکند. 
ایوانکوویچ هنوز نتوانسته ذوب آهن 
را در اصفهان شکســت دهد و در دیدار 
اخیر هم هم در شــرایطى که از حریفش 
جلو بود نهایتا مقابل شاگردان قلعه نویى 

شکست خورد.
از تنها بازیکنى که شــاید در اردوگاه 

ســرخ ها از بابت حضور در اصفهان خوشــحال 
باشد نوشــتیم اما بد نیســت از یکى از بازیکنان 
مغموم و ناراحت تیم پیروز این دیدار هم بنویسیم. 
تنها بازیکــن ذوب آهن که مى تــوان در بازى با 
پرسپولیس به او لقب بازنده داد، مرتضى تبریزى 
بود. مهاجم گلزن و اثرگــذار ذوب که با 13 گل در 
جدول آقاى گلى پشت سر على علیپور قرار داشت، 
در این دیدار شاهد گلزنى رقیبش در تیم مقابل بود؛ 
گلى که فاصله او با علیپور را به 6 افزایش داد. خود 
تبریزى اما در این ســمت نتوانست زننده گلهاى 
تیمش باشد و اندك روزنه شانس براى رسیدن به 
علیپور در جدول گلزنى را هم از دست داد تا نبرد تن 
به تن مقابل آقاى گل جوان پرسپولیس را واگذار 

کرده باشد.
و باالخره اینکه بارها از جمله در روزنامه اى که در 
روز بازى منتشر شد در مورد حضور ذوب آهنى ها 
و لزوم فقط ده درصد از ســکوهاى فوالد شهر به 
پرسپولیسى ها هشــدار دادیم اما در نهایت باز هم 
این موضوع محقق نشد. هر چند ذوب آهن تالش 
زیادى انجام داد تا هواداران بیشترى از این دیدار 
استقبال کنند و این استقبال به نسبت بازى هاى 
گذشته با تیم هاى سرخابى بهتر بود ولى وقتى امیر 
قلعه نویى مى گوید که در این دیدار مهمان بودیم 
باید تاسف خورد که چرا تیمى که در اصفهان در این 
درجه از قدرت به سر مى برد براى این دیدارهاى 
مهم مورد بى مهرى فوتبالدوستان قرار مى گیرد. 
مگر فوالدشهر چقدر گنجایش دارد؟ اصفهانى ها 
مى توانند حداقل بــراى دو دیدار با اســتقالل و 
پرسپولیس احســاس تکلیف کنند و سکوها را پر 
کنند تا فقط بــه تیم هاى رقیب همان ســهم ده 

درصدى تعلق بگیرد.

با اینکه  دروازه رشــید مظاهرى مقابل پرسپولیس 
بــاز شــد، امــا نســبت بــه دو دروازه بان 
دیگــر تیــم ملــى عملکــرد بهترى 

داشت.
 با نزدیک شدن به پایان لیگ برتر 
فوتبال و زمان شــروع اردوى 
تیم ملى فوتبال براى حضور 
در جــام جهانى روســیه، 
بازیکنان ملى پوش سعى 
مى کنند تا خود را در 
بهترین شــرایط 
و  جســمانى 
کتیکــى  تا
قرار دهند تا 
بتوانند بلیط 

روسیه را از کى روش بگیرند.
دراین بین دروازبان تیم ملى شرایط خاصى 

دارد و با توجه به اتفاقات جام جهانى گذشته و حضور یک 
دروازه بان جوان در هر سه مسابقه تیم ملى، نمى توان به 
طور قطعى نام دروازه بانى را به عنوان سنگربان اصلى تیم 

ملى در جام جهانى عنوان کرد.
علیرضا بیرانوند که پس از جام ملت هاى آســیا در سال 
2015 به ســنگر بان اصلى تیم ملى تبدیل شده رقبایى 
همچون رشــید مظاهرى، سید حسین حســینى، امیر 
عابدزاده و حتى محمدرضا اخبــارى را در کنار خود دارد. 
هرچند که رقابت بین سه نفر اول یعنى بیرانوند، مظاهرى 

و حسینى بیشتر به چشم مى آید.
در هفته بیســت و نهم لیگ برتر ایــن 3 دروازه بان پنج 
گل دریافت کردند که سهم سنگربانان سرخابى 4 گل و 
ســهم مظاهرى یک گل بود. شاید بتوان گفت مظاهرى 
موفق ترین دروازه بان ملى پــوش ابن هفته از لیگ برتر 
بود چرا که مقابــل بهترین خط حملــه و آقاى گل لیگ 
قرار گرفته بود و على رغم دفع بســیارى از موقعیت هاى 

پرسپولیس تنها بر روى یک صحنه مغلوب شد.

دروازه بان هاى ملى پوش اســتقالل و پرســپولیس که 
هر کدام دو گل دریافت کردند هفته خوبى را پشــت سر 
نگذاشــتند. بیرانوند که دو گل از ذوب آهن دریافت کرد 
عملکرد خیلى مناسبى نداشت و روى گل دوم ذوب آهن 
فقط نظاره گر توپ بود، آن هم در شــرایطى که کیروش 
استنلى در محوطه پنج و نیم متر با ضربه سر دروازه بیرانوند 

را باز کرد.
ســید حســین حســینى نیز که مقابل پیــکان دو بار 
دروازه اش باز شــد چندان ســر حال به نظر نمى رسید و 
پس از بازى نیز با انتشار پســتى در صفحه شخصى خود 
به حواشــى اخیر پیرامون خودش اشــاره کرد، که نشان 
مى دهد این دروازه بان هم از نظــر روحى آنچنان آماده

 نیست.
به هر صورت با شناختى که از ســرمربى تیم ملى داریم 
مى توانیم پیش بینى کنیم که مطمئن ترین ســنگربان 
را بــراى ایســتادن در دروازه ایران در روســیه انتخاب

 مى کند.

سعید آذرى در مورد دیدار هفته بیست و نهم تیمش اظهار کرد: از 
هواداران ذوب آهن که براى تشویق تیمشان به ورزشگاه آمدند 
بسیار تشکر مى کنم و در خصوص چینش هواداران باید بگویم 
که بر اساس مصوبات و تصمیم شوراى تأمین استان و شهرستان 

این چینش صورت گرفت.
وى ادامه داد: فوتبال ورزشى اســت که هواداران هر تیم عالقه 
دارند که تیمشــان برنده شــود به  خصوص اگر آن تیم قهرمان 
باشد. یک بازى جوانمردانه، شــرافتمندانه و تاکتیکى از سوى 
هر دو تیم را شــاهد بودیــم و بازیکنان پرســپولیس هم واقعًا 
تالش کردند اما فکــر مى کنم ایــن دیدار، روز مــا بود و یک 
پیروزى روحیه برانگیز براى ادامه مســابقات جام باشگاه هاى 
آســیا و همچنیــن بــازى آخرمان مقابــل نفت تهــران رقم

 خورد.
آذرى افزود: ما هنوز یک قدم فوق العاده سخت دیگر داریم و به 
این موضوع نگاه نمى کنیم که امروزچــه اتفاقى براى تیم نفت 

تهران افتاده است.
 وى در پاسخ به سوالى در مورد شرایط مالى باشگاه ذوب آهن و 
دلیل اینکه چرا این اتفاقات امسال براى این باشگاه افتاده است، 

اظهار کرد: با توجه به اینکه مجمع کارخانــه ذوب آهن بودجه 
باشــگاه را تصویب مى کند ما نمى توانیم زیاد دخل و تصرفى در 

این موضوع داشته باشیم.
آذرى اضافه کرد: در ابتداى ســال بودجه باشگاه ذوب آهن 13 
میلیارد کم شــد ولى با توجه به تالش احمد صادقى و اعضاى 
هیئت مدیره کارخانه و تالش هاى هیئت مدیره باشــگاه ذوب 
آهن، بخشى از این مبلغ جبران شد اما هنوز کسرى بودجه داریم، 

به خصوص براى تسویه حساب بسیار از ورزشکاران رشته هاى 
دیگر به  ویژه در بخش بانوان، اما فکر مى کنم این اتفاق بیفتد که 
تا پایان فصل این مبلغ کســرى بودجه هم تأمین شود و بتوانیم 

تعهداتمان را انجام دهیم.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهــن در مورد تمهیداتــى که براى 
ایجاد ســکو در پشــت دروازه ورزشــگاه فوالدشــهر، گفت: 
دقیقًا همینطور اســت. ما برنامــه اى که مدنظر داریــم را ارائه 
کرده ایــم و فکر مى کنم مســابقات لیــگ برتر که بــه پایان 
برسد شرکت ســازنده این اقدام را شــروع کند و سکوها آماده 

شود.
وى در پاسخ به ســوالى مبنى بر صحبت با امیر قلعه نویى براى 
ســرمربیگرى فصل پیش رو، افزود: چهارم اردیبهشــت ماه با 
قلعه نویى جلسه اى براى دریافت برنامه هاى وى و تبادل نظر 

براى فصل پیش رو خواهیم داشت.
آذرى در پاسخ به سوال دیگرى که آیا اولویت شما 

قلعه نویى است، تأکید کرد: 100 درصد. اولویت 
خیلى ها قلعه نویى اســت اما اولویت 

اول و آخر ما امیر قلعه نویى است.

قهرمان در اصفهان زانو زد

ژنرال سبز، پروفسور سرخ را داد بر باد!

تنها بازیکن ذوب آهن که 
مى توان در بازى با پرسپولیس 
به او لقب بازنده داد، مرتضى 

تبریزى بود

مظاهرى مطمئن تر از سایرین

نصف جهان همانگونه که در گزارش دیدار استقالل خوزستان- 
سپاهان نوشتیم ، بهترین خبر براى اصفهانى هادر هفته بیست 
و نهم پیروزى پــارس جنوبى جم و نقره داغ نفــت تهران بود.
موضوعى که باعث شد نفت تهران به لیگ دسته یک سقوط کند.

در این هفته  دو تیم پارس جنوبى و نفت تهران در شــهر جم به 
مصاف یکدیگر رفتند و در نهایت این بازى با نتیجه پرگل 3 بر 0 
به سود شاگردان مهدى تارتار به پایان رسید. محمد نورى، روح ا... 
سیف اللهى و احسان تاییدى ســه گل تیم پارس را در این بازى 

به ثمر رساندند.
این تیم تهرانى که در لیگ هفدهم، با انواع و اقســام مشکالت 
رو به رو بود، در نهایت با قبول شکست سنگین مقابل پارس و با 
کسب 24 امتیاز بعد از هشت سال حضور در لیگ برتر، به مسابقات 
لیگ یک ســقوط کرد. نفت تهران که از ابتداى لیگ شانزدهم 
توسط شرکت ملى نفت ایران به بخش خصوصى واگذار شده بود، 
طى دو سال اخیر با مشکالت مالى و مالکیتى بسیار زیادى دست 
و پنجه نرم کرد. این تیم از ابتداى لیگ هفدهم، توسط سه مالک 
مختلف اداره شد و مربیان زیادى را به خود دید. على کریمى اولین 
مربى نفت لقب گرفت اما با خروج از این تیم قبل از شروع لیگ 
برتر جاى خود را به حمید درخشان داد. در ادامه و طى انفعاالتى 
عجیب على کریمى جایگزین درخشان شد و پس از چهار مسابقه، 
دوباره جاى خود را به درخشان داد. پس از فرا رسیدن نیم فصل 
دوم، درخشان با نفتى ها خداحافظى کرد و آتیال حجازى به عنوان 
سرمربى این تیم انتخاب شد که عمر مربیگریش بیشتر از یک 

بازى نبود.
با شروع نیم فصل دوم، مسئولین کمیته نقل و انتقال وزارت نفت 
این تیم را به شرکت تهران کاررسا واگذار کردند و مسئولین این 
شرکت براى نجات تیم خود، هومن افاضلى را به عنوان سرمربى 
برگزیدند. این مربى در ابتدا نتایج درخشــانى کسب کرد و تیم 
تحت هدایت خود را از منطقه خطر نجات داد. اما پس از سپرى 
کردن هفت بازى، در سراشیبى سقوط قرار گرفت و با تحمل پنج 

شکست پیاپى سقوط خود به لیگ یک را قطعى کرد.
نفت تهران در لیگ دهم به مسابقات لیگ آزادگان سقوط کرد و 
طى حضور هشت ساله  خود، حضور در بین هشت تیم برتر آسیا ، 

فینال جام حذفى و کسب مقام سوم لیگ پانزدهم را تجربه کرد.
 

هواداران تیم تراکتورســازى یک هدیه ویژه به فراز کمالوند 
اهدا کردند.

قبل از شروع مسابقات تراکتورســازى و صنعت نفت آبادان 
هواداران تراکتورســازى به شکل چشمگیرى به تشویق فراز 
کمالوند سرمربى سابق خود و کنونى نفت پرداختند. کمالوند نیز 
که خاطرات خوبى از دوران حضور در تراکتورسازى دارد به سمت 
هواداران تیم سرخ پوش رفت و به ابراز احساسات شان پاسخ داد.

 نکته قابل توجه شال گردنى بود که هواداران تراکتور به کمالوند 
هدیه دادند. آنها یک شال تراکتورسازى را به کمالوند دادند تا 
دور گردنش بیندازد و به این شکل به خاطره بازى با سرمربى 
سابق شان بپردازند. این اتفاقات مى تواند نشانه اى براى بازگشت 
کمالوند به تراکتورسازى در آغاز لیگ هجدهم باشد. به عبارت 
بهتر مشخص است که هواداران تراکتور همچنان کمالوند را 
دوست دارند و شاید پروسه بازگشت این مربى با اتفاقات امروز 

بار دیگر کلید بخورد.

آذرى: قلعه نویى اولویت اول و آخر ماست 

ماجراى تمایل باشــگاههاى اروپایى به جذب سردار آزمون 
دوباره کلید خورده. بعد از آنکه طى روزهاى گذشــته شایعه 
شد سلتیک مشــترى مهاجم ایرانى روبین کازان است حاال 
از لیگ جزیره به عنوان مقصد احتمالى سردار نام برده شده.  
روزنامه پیپل انگلیس مدعى شــده که 3 باشــگاه اورتون، 
لستر و ولورهمپتون نام آزمون را در فهرست خریدشان قرار 
داده اند. اورتون و لســتر به  عنوان 2 تیم شناخته شده لیگ 
برترى مى توانند انتخاب هــاى خوبى براى 
ســردار فوتبال ایران باشند. ضمن این که 
ولورهمپتون هم این فصــل با حضورى 
قدرتمند در چمپیونشــیپ توانسته  جواز 
حضور در لیگ برتــر را بگیرد و این تیم هم 
مى تواند گزینه خوبى براى مهاجم تیم 

ملى کشورمان باشد“

 

نفت به فنا رفت!

دوباره مشتریان خیالى؟

تبریز 
فراز را 
مى خواهد

هواداران تیم تراکتورســازى یک هدیه ویژه به فراز کمالوند 

ن ر ى پ ى زر م پ رخ ن ر
به خود آمده بود، شــاید  به وضوح گفت اگر زودتر
هنوز تکلیف قهرمانى مبهم بــود! و البته همه ما 
تأسف مى خوریم که اگر برخى امتیازات مهم در 
نیم فصل اول مفت و مجانى از دســت نرفته بود، 
در لیگ برتر دست یابى به اولین قهرمانى سبزها

دور از دسترس نبود.
میر قلعــه نویى با پیــروزى لذتبخــش مقابل 
پرســپولیس به دو هدف بزرگ خود دست یافت؛ 
0و همچنان 90 دقیقه دیگر این شــانس را خواهد 
داشت تا براى نائب قهرمانى و کسب سهمیه فصل 
ینده لیگ قهرمانان بجنگــد و البته عدم نتیجه 
گیرى و کسب امتیاز قلعه نویى مقابل پرسپولیس 

برانکو ایوانکوویچ هم پایان یافت.
ذوب آهــن که براى رســیدن به ســهمیه لیگ 

قهرمانان چشم به ســه امتیاز این بازى دوخته 
فرصت هــاى خوبــى روى دروازه 

بیرانونــد تــدارك دیــد که 
ننننننننوان مهمترین آن را مى ت

مصاف تــک به تک 
کارلوس اســتنلى و 

با موفقیت گلر بیرانوند عنوان کرد که 
پرسپولیسپایان یافت. پرسپولیسى ها هم در نیمه 
ول با هدف قرار دادن عمق خط دفاعىذوبآهن 
توســط نعمتى و علیپور قصد گلزنى به مظاهرى 
را داشتند نتوانستند موقعیت حساس و خطرناکى 
روى دروازه ذوب شکل دهند. در این نیمه سمت 
چپ پرســپولیسعملکرد بهتــرى از خود به جا 
گذاشت و محمد انصارى بارها با ارسال هاى خود 
قصد فرصت سازى براى تیم را داشت که با نتیجه 

همراه نبود.
علیرغم بازى کــم برخورد دو تیــم در نیمه اول، 
پرســپولیس در نیمه دوم با حرکــت دیدنى على 
علیپور توانســت خیلى زود از حریف پیش بیفتد و 
ذوب آهن را در آستانه حذف از جمع مدعیان کسب 

سهمیه قرار بدهد.
به فشار میزبانى ما ذوبى ها با سود بردن از امتیاز

حمالت خود اضافه کردند و فرصت هاى مناسبى 
روى دروازه بیرانونــد و خط دفاعى پرســپولیس 
شــکل دادند. روى یکى از همیــن حمالت این 
فخرالدینى بــود که از سراســیمگى خط  میالد

وى زىر ش
در شرایطىکه برانکو ایوانکوویچ بیشترین اعتراض

را نسبت به عملکرد داورى داشــت و در چندین 
صحنه معتقد بود حریف مورد لطف حسین زرگر 

روى قرار گرفته، در دقایق پایانى  و 
از ضربه یک ارسال

کرنر بار دیگر 
کــىروش
ســتنلى  ا
از برتــرى

خود در 

قامت میزبان
سود برد و با ضربه سرش تیمش را به گل برترى 
رساند.  اماشــاید تنها پرسپولیسى که از این دیدار 
مى توانست رضایت داشــته باشد علیپور بود. وى 
هفته گل  در اصفهان درخشــید و به چند باز هم
نزدنش پایان داد. به قول یکى از رسانه ها، اصفهان 
شهر درخشش علیپور اســت. حتى اگر روزهاى 
اوجش نباشد و مدت ها از آخرین گلش در جریان 
بازى گذشته باشــد باز هم پایش به اصفهان که 
برســد همان علیپور آماده و خطرناك همیشگى 
مى شــود. علیپور در بازى مقابل ذوب آهن خرق 
عادت نکرد و  بعد از پنج  هفته توانســت گلى در 
جریان بازى به ثمر برساند. دیدار پرسپولیس مقابل 
ذوب آهن از نظر نتیجه براىنماینده اصفهان خیلى

اهمیت داشت و از نظر حفظ بعضى از رکوردها براى 
پرسپولیسى ها مهم بود. ذوبى ها با عملکرد خوبى 
که در نیم فصل دوم لیگ برتر داشتند توانستند آمار 
این خود را به شاگردان برانکونزدیک کنند و یکى از

و ر ر ر زى ر و پور ن ى ز ر
علیپور با یک گل در هر دو نیم فصل آقاى گل لیگ 
برتر شده اســت.علیپور در لیگ پانزدهم در اولین 
بازى اش مقابل سپاهان در اصفهان یک پاس گل 
داد. در همان فصل مقابل ذوب آهن هم گل زد. در 
ززززشانزدهماو باز هم مقابل ییییییییلیگلیگلیگلیگییگیگلیگ

سسسسسسسسسسسسسسسسسســـپاهان 

ى  ز با
بــى  خو

داد انجــام 
و یک پــاس گل 

ارســال کرد اما در آن
فصل مقابــل ذوب آهن در 

ترکیب اصلى قــرار نگرفت و نه 
گل زد و نه پاس گل داد. در لیگ

امســال او که مقابل سپاهان گل 
زده بود مقابــل ذوب آهن هم 

گل زد تا عملکرد خوبش در 
اصفهان ادامه داشته باشد. 
مهاجم پرسپولیســى ها 
شــش بازى در اصفهان

سه گل زده و دو پاس گل ارسال کرده 
است و آمار بســیار خوبى در این شهر 
دارد و در این بازى هم با یک گل اگرچه 

نتوانســت تیمش را برنده کند، اما رکورد 

ى ز م رو ر ن ر غ ر
استنلى کى روش و شباهتش به نام سرمربى تیم 
ملى فوتبال ایران باعث شد تا بسیارى از سایت ها 
و وزنامه ها با عناوینى همچون“ شلیک کى روش 
به قلب برانکو“ و ” ضربه کى روش به ایوانکویچ“ 
اختالفات سرمربى تیم ملى و پرسپولیس را یادآور 
شــوند و به برانکو کنایه بزنند. در مطلبى در این 
کارلوس کى روش تصمیم اگر باره آمده بود:حتى

بگیرد در این مقطع حســاس قید ادامه دادن 
اختالفاتش با برانکو را بزند و از راه تعامل 
با سرمربى پرســپولیس وارد شود، 
یک کى روش دیگر وجود  باز
دارد که سرمربى قرمزها دل 
خوشــى از او نداشته باشد. 
ایــن کى روش کســى 
نیســت جز کى روش 
استنلى مهاجم ذوب 
آهن که  باعث شــد 
پروفســور براى اولین 
بار مقابــل امیــر قلعه 
نویى شکســت بخورد و از 
طرف دیگر برانکــو نتواند تنها 
طلسمش در فوتبال ایران را بشکند. 
آهن  ااااااایوانکوویچ هنوز نتوانسته ذوب
را در اصفهان شکســت دهد و در دیدار 
اخیر هم هم در شــرایطى که از حریفش 
جلو بود نهایتا مقابل شاگردان قلعه نویى 

شکست خورد.
از تنها بازیکنى که شــاید در اردوگاه 

ن ز ز ى ز م و
مغموم و ناراحت تیم پیروز این دیدار هم بنویسیم. 
تنها بازیکــن ذوب آهن که مى تــوان در بازى با 
پرسپولیس به او لقب بازنده داد، مرتضى تبریزى 
3بود. مهاجم گلزن و اثرگــذار ذوب که با 13 گل در 
جدول آقاى گلى پشت سر على علیپور قرار داشت، 
در این دیدار شاهد گلزنى رقیبش در تیم مقابل بود؛ 
6 افزایش داد. خود 6گلى که فاصله او با علیپور را به

تبریزى اما در این ســمت نتوانست زننده گلهاى 
تیمش باشد و اندك روزنه شانس براى رسیدن به 
علیپور در جدول گلزنى را هم از دست داد تا نبرد تن 
به تن مقابل آقاى گل جوان پرسپولیس را واگذار 

کرده باشد.
و باالخره اینکه بارها از جمله در روزنامه اى که در 
روز بازى منتشر شد در مورد حضور ذوب آهنى ها 
و لزوم فقط ده درصد از ســکوهاى فوالد شهر به 
پرسپولیسى ها هشــدار دادیم اما در نهایت باز هم 
این موضوع محقق نشد. هر چند ذوب آهن تالش 
زیادى انجام داد تا هواداران بیشترى از این دیدار 
استقبال کنند و این استقبال به نسبت بازى هاى 
گذشته با تیم هاى سرخابى بهتر بود ولى وقتى امیر 
قلعه نویى مى گوید که در این دیدار مهمان بودیم 
باید تاسف خورد که چرا تیمى که در اصفهان در این

درجه از قدرت به سر مى برد براى این دیدارهاى 
مهم مورد بى مهرى فوتبالدوستان قرار مى گیرد. 
مگر فوالدشهر چقدر گنجایش دارد؟ اصفهانى ها 
مى توانند حداقل بــراى دو دیدار با اســتقالل و 
سکوها را پر پرسپولیس احســاس تکلیف کنند و

کنند تا فقط بــه تیم هاى رقیب همان ســهم ده 
درصدى تعلق بگیرد.

سعید آذرى در مورد دیدار هفته بیست و نهم تیمش اظهار کرد: از 
هواداران ذوب آهن که براى تشویق تیمشان به ورزشگاه آمدند 
بسیار تشکر مى کنم و در خصوص چینشهواداران باید بگویم
تصمیمشوراىتأمیناستانوشهرستان اساسمصوباتو بر که

به خصوص براى تسویه حساب بسی
دیگر به  ویژه در بخش بانوان، اما فکر
تا پایان فصل این مبلغکســرى بود

دهیم انجام را تعهداتمان

تنها بازیکن ذوب آهن که 
مى توان در بازى با پرسپولیس 
به او لقب بازنده داد، مرتضى

تبریزى بود

د

ت
ک

آذرى: قلعه نویى اولویت اول و آخر ماستآذرى: قلعه نویى اولویت اول و آخر ماست  تبریز 
فراز را 
مى خواهد

ر مورد تمهیداتــى که براى 
شــگاه فوالدشــهر، گفت: 
ى که مدنظر داریــم را ارائه 
ت لیــگ برتر که بــه پایان 
 شــروع کند و سکوها آماده 

حبت با امیر قلعه نویى براى
د: چهارم اردیبهشــت ماه با 
نامه هاى وى و تبادل نظر 

 آیا اولویت شما 
رصد. اولویت 

ت

2داده اند. اورتون و لســتر به  عنوان2 تیم شناخته شده لیگ 
برترى مى توانند انتخاب هــاى خوبى براى

ســردار فوتبال ایران باشند. ضمن این که 
ولورهمپتون هم این فصــل با حضورى 
قدرتمند در چمپیونشــیپ توانسته  جواز 
حضور در لیگ برتــر را بگیرد و این تیم هم 
مى تواند گزینه خوبى براى مهاجم تیم 

ملى کشورمان باشد“

یار از ورزشکاران رشته هاى 
ر مى کنم این اتفاق بیفتد که 
دجه هم تأمین شود و بتوانیم 

با اینکه  دروازه رشــید مظاهرى مقابلمقابل پرسپولیس 
بــاز شــد، امــا نســبتســبت بــه دو دروازه بان
بهترى عملکــرد ملــى تیــم تیـر دیگــر

داشت.
 با نزدیک شدن به پایان لیگ برتر 
فوتبال و زمان شــروع اردوى 
تیم ملى فوتبال براى حضور 
جهانىروســیه،  جــام در
بازیکنانملى پوش سعى 
مى کنند تا خود را در 
بهترین شــرایط 
و  جســمانى 
کتیکــى  تا
قرار دهند تا 
بتوانند بلیط 

روسیه را از کى روش بگیرند.
دراین بین دروازبان تیم ملى شرایط خاصى 

مظمظ
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مطالعات نشان مى دهد دیرخوابیدن، دیر برخاستن و 
دیر صبحانه خوردن، منجر به افزایش شــاخص توده 

بدنى در افراد مبتال به دیابت مى شود.
چاقى و اضافه وزن یکى از مهمترین 
عوامل خطر دیابت اســت.  دیر شدن 
زمان صــرف وعده هــاى غذایى، با 
ساعت بیولوژیکى بدن ناسازگار است 
و منجر به اختالل در ســوخت و ســاز

مى شود. مطالعات نشان داده زمان وعده هاى غذایى 
دیابتى نقش مهمى و پایبندى به آن در بیماران 

در کنترل قند خون دارد.محققــان به بیماران مبتال به 
دیابت توصیــه مى کنند براى کاهش شــاخص توده 
بدنى، شب ها زود بخوابند و صبح زود صبحانه 

بخورند.
شــاخص توده بدنى (BMI) مهمترین فاکتور 
در تعیین وزن نرمال، اضافه وزن و چاقى است. 
شاخص توده بدنى با تقسیم وزن (به کیلوگرم) بر 

توان دوم قد (به متر) به دست مى آید.  

مصرف ماهى چطور طول عمرتان را زیاد مى کند؟
ماهى سرشــار از مواد مغذى ضرورى شامل اسیدهاى چرب 

امگا3 ، براى کاهش وزن و تقویت ماهیچه هاست.
حفظ ســالمت کبد، مغز و حتى بهبود کیفیت خواب، تا حدود 

زیادى به مصرف این ماده غذایى بستگى دارد.
ماهى را به رژیم غذایى تان اضافه کنید تا از 14 مزیت بهداشتى 

آن به طور کامل بهره ببرید:

کاهش خطر سکته مغزى: خوردن ماهى پنج بار یا 
بیشتر در هفته، احتمال سکته را تا 32درصد کاهش مى دهد، 
حتى یک تا سه وعده ماهى کباب شده 
یا پخته، این احتمال را تا 15درصد 

کاهش مى دهد.

کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى خود ایمنى: بر 
اســاس مطالعات، مصرف ماهى هاى چــرب، خطر ابتال به 
بیمارى هاى خود ایمنــى مانند دیابت نوع یــک را کاهش 
مى دهد. مقادیر بــاالى ویتامین Dموجــود در ماهى، باعث 

افزایش ایمنى بدن و متابولیسم گلوکز مى شود.

کاهش خطر ابتال به ســرطان: مصــرف ماهى 
مى تواند خطر ابتال به برخى ســرطان هاى خاص را کاهش 
دهد؛ سرطان هایى نظیر سرطان هاى گوارشى، سرطان حفره 
دهانه روده بزرگ و پانکراس، در کسانى که حداقل هفته اى 

دو بار ماهى مى خورند، نسبت به سایرین کمتر است.

کاهش خطر بیمارى هاى قلبى:  بر اساس تحقیقات 
منتشر شده، مصرف ماهى با کاهش خطر مرگ و میر ناشى از 
بیمارى هاى قلبى همراه است. ماهى اسیدهاى چرب امگا 3 
دارد که خاصیت ضد التهابى آنها، به حفظ سالمت قلب و 

جلوگیرى از بیمارى هاى مزمن کمک مى کند.

باردارى سالم:  از آنجا که اسید 
چربDHA موجــود در روغن ماهى، 
براى رشد چشم  ها و مغز جنین مفید 
است، براى همین، مصرف روغن 
ماهى براى زنان باردار نیز توصیه 

مى  شــود. روغن ماهى از تولد زودرس یا تولد نوزاد زیر وزن 
طبیعى و نیز از سقط جنین جلوگیرى مى  کند.

کاهش خطر ابتال به آلزایمر:  بر اســاس مطالعات  
انجام شــده، مصرف غذاهاى دریایى با کاهش خطر ابتال به 
بیمارى آلزایمر ارتباط دارند. کســانى که به طور منظم ماهى 

مصرف مى کنند، ماده خاکسترى مغزشان بیشتر است.

کاهش افســردگى:  غذاهاى دریایــى براى حفظ 
سالمت روان، منابعى شــگفت انگیز محسوب مى شوند، در 
 A، B حالى که ماهى سرشار از پروتئین، ویتامین هایى همچون
و D و امالح معدنى از جمله کلسیم، فسفر، ید، آهن و مس است، 
اما چربى و کلسترول کمى دارد. به طور کلى، مصرف ماهى به 
طور مکرر و به مقدار کافى مى تواند خطر ابتال به افسردگى را 

تا 17 درصد کاهش دهد.

منبع غنى از ویتامینD:  ماهى داراى باالترین سطح 
ویتامین D اســت. ایــن ویتامین بــراى جذب کلســیم در 

استخوان ها و پیشگیرى از پوکى استخوان ضرورى است.

بهبود سالمت چشم:  اســیدهاى چرب موجود در 
ماهى، براى بهبود دید و سالمت چشم مفید هستند. مصرف 
اســید چرب امگا 3 از چشــم  ها در برابر عارضه تحلیل نقطه 
ماکوالر چشم جلوگیرى مى کند و همچنین خطر بروز سندروم 

خشکى چشم را کاهش مى  دهد.

بهبود کیفیت خواب:  اینطور ثابت شــده که سطح 
باالى ویتامینD موجود در ماهى به بهبود کیفیت خواب کمک 

مى کند.

سالمت پوســت و مو:  امگا 3به حفــظ رطوبت در 
سلول  هاى پوســتى، تولید ماده مفید کالژن و برطرف کردن 
لکه  هاى پوستى کمک مى  کند و در نهایت موجب حفظ جوانى 
و شادابى در چهره مى  شود. در عین حال، محتواى پروتئینى 
موجود در روغن ماهى، به رشد موها و حفظ سالمت و تقویت 

آنها کمک مى  کند.

کاهش خطر ابتال به آرتریــت: از آنجا که ماهى 
خواص ضد التهابى دارد، به کاهش درد و تورم در مبتالیان به 

آرتریت کمک مى کند. 
مصرف بیشتر ماهى همچنین منجر به کاهش فعالیت بیمارى 

در آرتریت روماتوئید مى شود.

کاهش وزن مؤثر: صرف ماهى به درمان فشار خون 
باال و چاقى کمک مى  کند. 

کاهش سطح کلسترول:  اســیدهاى چرب امگا 3 
موجود در ماهى، در کاهش سطح LDL یا همان کلسترول بد 
مؤثر است. همچنین این اســیدهاى چرب، به افزایش سطح 

HDL یا کلسترول خوب کمک مى کنند.

 مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با بیان اینکه پروتئین، ماده مغذى ضرورى براى رشد، 
ترمیم بافت هاى بدن و ساختن سلول هاى جدید به شمار مى رود، گروه گوشت و تخم مرغ را داراى 
منابع تأمین پروتئین معرفى کرد و بر مصرف روزانه یک تخم مرغ تأکید کرد. زهرا عبداللهى با بیان 
اینکه گروه گوشت و تخم مرغ، منبع تأمین پروتئین موردنیاز بدن است، عنوان کرد: مواد غذایى این 
گروه، عالوه بر پروتئین، دو ریز مغذى آهن و روى را نیز داراست، به همین دلیل براى رشد و خون 
سازى در بدن، الزم و ضرورى هستند. وى گفت: پروتئین ماده مغذى ضرورى براى رشد، ترمیم 
بافت هاى بدن و ساختن سلول هاى جدید به شمار مى رود، به همین دلیل، پروتئین ها مواد سازنده 
بدن نامیده مى شوند که از اسیدهاى آمینه ضرورى و غیرضرورى تشکیل شده اند. عبداللهى با 
بیان اینکه پروتئین داراى منبع غذایى حیوانى (شامل انواع گوشت ها و تخم مرغ ) و منبع غذایى 
گیاهى (شامل حبوبات و مغزها مثل پسته ، بادام ، گردو) است، عنوان کرد: پروتئین حیوانى تمام 
اسیدهاى آمینه ضرورى براى رشد و ترمیم بدن را تأمین مى کند و به همین دلیل، پروتئین با ارزش 

بیولوژیکى باال نامیده مى شود.
عبداللهى با بیان اینکه تخم مرغ جایگزین مناسبى براى گوشت است، ادامه داد: طبق توصیه هاى 
تغذیه اى، مردم مى توانند روزانه یک عدد تخم مرغ مصرف کنند، زیرا غذاى کاملى محســوب 
مى شود، اما افرادى که دچار بیمارى قلبى- عروقى بوده و یا کلسترول باالیى دارند، بیش از سه 

عدد در هفته نباید مصرف کنند.

افرادى که نباید در هفته افرادى که نباید در هفته 
بیش ازبیش از33 تخم مرغ مصرف کنند تخم مرغ مصرف کنند

ماهى سرشــار از مواد مغذى ضرورى شامل اسیدهاى چرب 
امگا3 ، براى کاهش وزن و تقویت ماهیچه هاست.

حفظ ســالمت کبد، مغز و حتى بهبود کیفیت خواب، تا حدود 
زیادى به مصرف این ماده غذایى بستگى دارد.

نننننننننان اضافه کنید تا از 14 مزیت بهداشتى  4ماهى را به رژیم غذایى ت
آن به طور کامل بهره ببرید:

خوردن ماهى پنج بار یا  کاهش خطر سکته مغزى:
2بیشتر در هفته، احتمال سکته را تا 32درصد کاهش مى دهد، 
حتى یک تا سه وعده ماهى کباب شده 
5یا پخته، این احتمال را تا 15درصد 

کاهشمممم مىدهد.

کاهش خطر ابتال به بیمارى
اســاس مطالعات، مصرفماهى هاى
بیمارى هاى خود ایمنــى مانند دیابت
Dمى دهد. مقادیر بــاالى ویتامین Dمو

م افزایش ایمنى بدن و متابولیسم گلوکز

کاهش خطر ابتال به ســرط
مى تواند خطر ابتال به برخى ســرطان
دهد؛ سرطان هایى نظیر سرطان هاىگ
سسسسسسسسسساساسااساسااساسا کساننننن دهانه روده بزرگ و پانکراس، در

ت به سایرین تن تتتن تتن تنسبتن ن دند،ندندندندندندند ورورخورخورخورورخور خور دو بار ماهى مى

کاهش خطر بیمارى هاى قلب
منتشر شده، مصرف ماهى با کاهش خط
ا بیمارى هاى قلبى همراه است. ماهى
دارد که خاصیت ضد التهابى آنها،
جلوگیرى از بیمارى هاى مزم

باردارى س
چربDHAموج
براىرشد چش
است، براى
ماهى براى

ش شــاخص توده 
ود.

رین 
دن 
، با 
ست 
ســاز

دیابت توصدیابتى نقش مهمى و پایبندى به آن در بیماران 
ببدنىدنى
بخو
شــ
در تع

شاخص
توان د

دیابتى ها صبح زود صبحانه بخورند
متخصص طب فیزیکى و توانبخشى گفت: سندروم 
تونل تارســال، یک عارضه  دردناك است که کف 
پا را درگیر کــرده و علت ایجاد آن، فشــار بر روى 
عصب تیبیال خلفى است که از درون تونل تارسال 

مى گذرد.
ســعید مهدوى افزود: تونل تارسال در زیر قسمت 
استخوانى مچ پا قرار گرفته و سندروم تارسال باعث 
درد و سوزش در کف پا و تیر کشیدن و سوزن سوزن 

شدن تا قوس پا مى شود.
وى ادامه داد: تونل تارسال یک گذرگاه باریک در زیر 
سطح داخلى مچ پا و در مجاورت استخوان هاى آن 
است. این گذرگاه توسط یک رباط ضخیم پوشانده 
شده است که از ساختارهاى تونل محافظت کرده 
و آنها را حفظ مى کند؛ ساختارهایى چون رگ هاى 
خونى، سیاهرگ ها، تاندون ها و اعصاب که مسئول 
تحرك و انعطاف پذیرى کف پا هســتند. وى ادامه 
داد: یکى از این ساختارها، عصب تیبیال خلفى است 

که در سندروم تونل تارسال دچار آسیب مى شود.
مهدوى توصیه کرد: براى درمان یا کاهش دردهاى 
ناشى از این عارضه در بدن، داروهاى ضدالتهاب و 
تزریق آستروئید معموًال براى درمان سندروم تونل 
تارســال مچ پا تجویز مى شود. این متخصص طب 
فیزیکى و توانبخشــى گفت: بیمــاران در صورت 
مشاهده  هر یک از عالیم سندروم تونل تارسال، مهم 
است که هر چه سریع تر نسبت به درمان آن اقدام 
کنند.وى ادامه داد: این عارضــه در صورت درمان 
نشدن، پیشــرفت کرده و باعث آسیب هاى عصبى 

دائمى مى شود. 

علت درد مچ پا

جناب آقاى مصطفى قاسمى مالک ملک واقع در بادرود کوى حاج آخوند
موضوع: رفع خطر از بنا و دیوارهاى شکسته

با سالم و ادب
احتراماً نظر به اینکه براساس بند 14 از ماده 55 قانون شهردارى ها، شهردارى در راستاى تأمین امنیت جانى شهروندان 
مکلف به رفع خطر از بناها و دیوارهاى شکسته و خطرناك واقع در معابر و خیابان ها مى باشد و در این راستا مى بایست 
پس از کسب نظر مأمورین فنى خود، جهت رفع خطر به مالکین یا صاحبان اماکن ابالغ مهلت دار مناسبى ابالغ نماید و در 
صورت عدم اقدام مالک، شهردارى مکلف به رفع خطر مى باشد. لذا از آنجایى که بخشى از دیوارها و ساختمان   فرسوده 
قدیمى ملک متعلق به جنابعالى واقع در کوى حاج آخوند شهر بادرود به دلیل بارندگى هاى اخیر تخریب و مابقى دیوارها و 
ساختمان قدیمى در حال ریزش و فروپاشى بوده و جان عابرین پیاده، کودکان و همسایگان را تهدید مى نماید به جنابعالى 
اخطار مى گردد ظرف مدت 24 ساعت نسبت به تخریب دیوار اقدام فرمایید در غیر این صورت با توجه به اهمیت موضوع 
و تأمین امنیت جانى شهروندان و رفع خطرات احتمالى شهردارى براساس بند 14 از ماده 55 نسبت به تخریب ملک اقدام 
و هزینه هاى مصروفه را در بدهى جنابعالى به شهردارى منظور خواهد نمود. ضمناً کلیه مسئولیت ها و حوادث احتمالى از 

تاریخ ابالغ اخطاریه تا زمان تخریب بر عهده جنابعالى خواهد بود. 

آگهى ابالغ

مجید صفارى- شهردار بادرودمجید صفارى- شهردار بادرود

جناب آقاى جواد شیبانى مالک ملک واقع در بادرود کوى حاج آخوند
موضوع: رفع خطر از بنا و دیوارهاى شکسته

با سالم و ادب
احتراماً نظر به اینکه براساس بند 14 از ماده 55 قانون شهردارى ها، شهردارى در راستاى تأمین امنیت جانى شهروندان 
مکلف به رفع خطر از بناها و دیوارهاى شکسته و خطرناك واقع در معابر و خیابان ها مى باشد و در این راستا مى بایست 
پس از کسب نظر مأمورین فنى خود، جهت رفع خطر به مالکین یا صاحبان اماکن ابالغ مهلت دار مناسبى ابالغ نماید و در 
صورت عدم اقدام مالک، شهردارى مکلف به رفع خطر مى باشد. لذا از آنجایى که بخشى از دیوارها و ساختمان   فرسوده 
قدیمى ملک متعلق به جنابعالى واقع در کوى حاج آخوند شهر بادرود به دلیل بارندگى هاى اخیر تخریب و مابقى دیوارها و 
ساختمان قدیمى در حال ریزش و فروپاشى بوده و جان عابرین پیاده، کودکان و همسایگان را تهدید مى نماید به جنابعالى 
اخطار مى گردد ظرف مدت 24 ساعت نسبت به تخریب دیوار اقدام فرمایید در غیر این صورت با توجه به اهمیت موضوع 
و تأمین امنیت جانى شهروندان و رفع خطرات احتمالى شهردارى براساس بند 14 از ماده 55 نسبت به تخریب ملک اقدام 
و هزینه هاى مصروفه را در بدهى جنابعالى به شهردارى منظور خواهد نمود. ضمناً کلیه مسئولیت ها و حوادث احتمالى از 

تاریخ ابالغ اخطاریه تا زمان تخریب بر عهده جنابعالى خواهد بود. 

آگهى ابالغ

مجید صفارى- شهردار بادرودمجید صفارى- شهردار بادرود

شهردارى مشکات طى مصوبه شوراى اسالمى به شــماره 19- 97/5/ش مورخ 97/01/05 در نظر دارد 
عملیات آماده سازى منطقه نمونه گردشگرى شامل: (زیرسازى، جدولگذارى، دیواره سازى رودخانه و 
اجراى آسفالت) واقع در ضلع غربى شهر مشکات حاشیه اتوبان کاشان- قم را طى تشریفات مناقصه 
عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت هاى واجد شرایط و داراى رتبه 5 دعوت 
مى شود با در دست داشتن اصل فیش بانکى به مبلغ 200/000 ریال به شماره حساب 1628071434 بانک 
تجارت شعبه مشکات جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه شهردارى مشکات مراجعه نمایند. مدت 

قبول پیشنهادها از تاریخ آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
ضمناً هزینه آگهى بر عهده برنده مى باشد.

الزم به ذکر است پرداخت از طریق اسناد خزانه و اوراق مشارکت خواهد بود.
تلفن تماس: 55683737- 031

آگهى مناقصه

روابط عمومى شهردارى مشکات روابط عمومى شهردارى مشکات 

نوبت  دوم
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پسر شیشه اى که پس از قتل پدرش با ضربات چاقو در تهران، متوارى شده بود سرانجام 
پس از 9ماه زندگى مخفیانه، در یک کمپ ترك اعتیاد حوالى جاجرود دستگیر شد. 

به گزارش تسنیم، 28 تیر ســال ماه گذشــته مأموران کالنترى 160 خزانه در تماس 
با بازپرس کشــیک قتل پایتخت اعالم کردند مرد میانســالى در منزلش در محدوده 
استحفاظى این کالنترى با ضربات چاقو به قتل رسیده است که با اعالم این خبر، سجاد 
منافى آذر، بازپرس امور جنایى تهران به همراه اکیپ تشخیص هویت آگاهى در صحنه 

جرم حاضر شدند.
بررسى اولیه حاکى از آن بود که مقتول توسط پسرش به قتل رسیده است و پسر مقتول 
پس از کشتن پدرش با موتورسیکلت متوارى شده همچنین تحقیقات حاکى از آن بود که 

قاتل اعتیاد به شیشه داشته است.
همزمان با انتقال جسد مقتول به پزشکى قانونى تحقیقات براى بازداشت متهم فرارى 
آغاز شد تا اینکه پسر جوان 30 فروردین ســال جارى در یک کمپ ترك اعتیاد حوالى 

جاجرود بازداشت شد.
 این متهم پس از انتقال به دادسراى امور جنایى تهران در اظهاراتش به بازپرس پرونده 
گفت: «چند سال اعتیاد به شیشه داشتم و مادرم چند بار براى ترك مرا به کمپ برده بود 
اما تالش ها بى نتیجه بود و مجدداً مصرف مواد را شروع مى کردم؛ روز حادثه نیز شیشه 
مصرف کرده بودم و حال خوبى نداشتم و با پدرم سر همین موضوع در خیابان درگیر شدم 

که درگیرى ما به داخل خانه کشیده شد.»
وى درباره نحوه قتل پدرش گفت: «در راه  پله ها با پدرم درگیر شدم و وى پایش را روى 
گلویم گذاشــت و من که در حال خفه شــدن بودم، چاقویى که داخل جیب پدرم بود، 

برداشتم و پس از زدن چند ضربه به پدرم با موتورسیکلت متوارى شدم.»
 وى افزود: «پس از فرار به یکى از شهرهاى شمالى کشور رفتم و آنجا بودم، ابتدا گمان 
مى کردم پدرم زنده است اما پنج روز پس از حادثه متوجه مرگ پدرم شدم، در نهایت مدتى 
قبل خسته و دچار عذاب وجدان شــدم و براى ترك اعتیاد به یک کمپ حوالى جاجرود 

رفتم و در آنجا با خانواده تماس گرفتم و گفتم کجا هستم.»
متهم پس از این اظهارات با دستور سجاد منافى  آذر، بازپرس ویژه قتل پایتخت بازداشت 

رعایت نکردن اصول ایمنى هنگام کار، آسیب دیدگى شد و براى ادامه تحقیقات در اختیار مأموران اداره آگاهى قرار گرفت.
انگشــتان مرد جوان را هنگام کار با دستگاه غلطک در 

پى داشت.
در پى تماس مسئوالن شرکت کارتن سازى با سامانه 
125 مبنى بر گیر کردن دست کارگر جوان در دستگاه 
غلطک، ستاد فرماندهى آتش نشــانى تهران، ساعت 
21و53 دقیقه شــنبه گروه امداد و نجــات را به همراه 
آتش نشــانان به بزرگراه آزادگان، خیابان فیروز بهرام 

اعزام کرد.
مجید انوشــه، فرمانده نجاتگران اعزامــى درباره این 
حادثه گفت: در داخل یک شرکت کارتن سازى، یکى 
از کارگران هنگام کار با دستگاه غلطک و برش کارتن 
با بى احتیاطى خود موجب گیر کردن دست راست خود 
در دستگاه شد. وى افزود: دست کارگر جوان طورى در 
دســتگاه گیر کرده بود که وى قادر به خارج کردن آن 
نبود و از شدت درد ابراز ناراحتى مى کرد. انوشه افزود: 
آتش نشانان بالفاصله با استفاده از دستگاه برش، اقدام 
به رهاسازى دستان وى کردند و براى ادامه درمان مرد 

جوان تحویل امدادگران اورژانس شد.

درگیرى مرگبار در خیابان خزانه پسر نوجوانى را از پاى در آورد 
و کارآگاهان پس از دستگیرى مظنون اصلى پرونده در برابر 
سه روایت متفاوت از شــاهدان و افرادى که در این درگیرى 

حضور داشتند، قرار گرفتند.
ســاعت 23 جمعه 24 فروردین ماه ســال جارى درگیرى 
خونینى در فلکــه چهارم خزانه، کوچــه نعیمى به کالنترى 
160 خزانه اعالم شد. بالفاصله مأموران کالنترى در محل 
حاضر شدند و در همان بررسى اولیه مشخص شد جوانى 17 

ســاله به نام «آرش» بر اثر اصابت ضربات جسم تیز به قتل 
رسیده است.

با تشــکیل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمد» و ضمن 
هماهنگى با بازپرس شعبه پنجم دادسراى ناحیه 27 تهران، 
تحقیقات به منظور شناسایى و دســتگیرى قاتل در دستور 
کار کارآگاهــان ویژه قتل پلیس آگاهى تهــران بزرگ قرار 
گرفت و در همان تحقیقات میدانى اولیه، عامل جنایت به نام 

«ناصر.ع»  27ساله مورد شناسایى قرار گرفت.

کارآگاهان اداره دهــم پلیس آگاهى پایتخت با شناســایى 
شــاهدان صحنه جنایت بــه تحقیــق از آنهــا پرداختند. 
«ناهیــد» و «فرهــاد» دختــر و پســر جوانــى کــه به 
همراه مقتــول در درگیــرى منجر به قتل حضور داشــتند 
در اظهاراتــى مشــابه عنوان کردنــد که درگیــرى مابین 
مقتول و یکى از جوان هاى محــل و پس از اعتراض مقتول 
به نحوه نگاه کردن این شخص (قاتل) به دختر جوان همراه 

وى آغاز شد.

 روایت اول از پرونده:
دختر جوان که زن مطلقه اى است در اظهاراتش به کارآگاهان 
گفت: «من در زمینه آرایشگرى فعالیت دارم و حدود سه سال 
پیش با آرش آشنا شدم، آرش در زمینه چاپ تراکت فعالیت 
داشت و زمانى که براى چاپ تراکت و تبلیغات فعالیتم به محل 
کار آرش رفتم، با وى آشنا شدم. آن زمان من از همسرم طالق 
گرفته بودم و قصد داشــتم با آرش ازدواج کنم اما خانواده ها 
مخالف ازدواج ما بودند، شب حادثه قرار بود آرش و فرهاد مرا 
با موتور به منزلم برسانند. زمانى که آرش مرا به نزدیکى خانه 
مان رساند، من از موتور پیاده شدم؛ آرش به همراه دوستش 
قصد ترك محل را داشت؛ در همین زمان یکى از جوان هاى 
محل که از خانه شان بیرون آمده بود، با نگاهش مرا تعقیب 
کرد و همین موضوع باعث شــد تا آرش به او اعتراض کرده 
و از موتور پیاده شــود. به دنبال آرش، دوستش فرهاد نیز از 
موتور پیاده شــد و ناگهان درگیرى آغاز شد؛ در همین زمان، 
این شخص (قاتل) به داخل خانه اش رفت و پس از دقایقى 
کوتاه با یک چاقو به خیابان آمــد؛ او آرش را از ناحیه ران پا با 
چاقو زد و فرهاد نیز از ناحیه صورت چاقو خورد و پس از آن از 

محل متوارى شد.»

 2 روایت متفاوت از زبان مظنون اصلى پرونده:
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى تهــران بزرگ در ادامه 
رسیدگى به پرونده به محل سکونت ناصر رفتند و اطالع پیدا 
کردند که او بالفاصله پس از وقــوع جنایت از محل متوارى 
شده است؛ همزمان با آغاز تحقیقات براى دستگیرى ناصر، 
مشاوره با خانواده او براى همکارى آنها با پلیس نیز انجام شد 
و سرانجام در روز یکم اردیبهشت ماه، ناصر به همراه اعضاى 
خانواده اش به اداره دهم مراجعه کرد اما در اظهاراتش عنوان 

کرد که در مرگ مقتول دخالتى نداشته است.
ناصر در روایتى متفاوت از آنچه زن جوان مطرح کرده بود ابتدا 
ضمن اینکه مدعى شــد اصًال ناهید را نمى شناسد و خودش 
همسر و دو فرزند دارد و مدتى است دچار بیمارى سرطان شده 
است، مدعى شــد که در زمان انداختن کیسه زباله به داخل 
سطل زباله متوجه جوانى شده است که از ناحیه ران پا چاقو 
خورده و او به هیچ عنوان در درگیرى شرکت نداشته است! اما 
در ادامه، در اظهارات جدیدى عنوان کرد: «زمانى که با مقتول 
و دوستش درگیر شدم، مقتول چاقوى همراه خودش را از زیر 
لباس خارج کرد و به ســمت من حمله ور شد؛ طى درگیرى 
شدیدى که با مقتول پیدا کردم، ناگهان چاقو بدون آنکه دست 
من باشد به پاى او برخورد کرد و او روى زمین افتاد و پس از 

آن من از محل فرار کردم.»
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایى 
پلیس آگاهى تهران، با اعالم این خبر گفت: «بررسى اظهارات 
متفاوت از ســوى طرفین پرونده در دســتور کار کارآگاهان 
اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى تهــران بزرگ قرار گرفته 
و متهم اصلى پرونده با قرار بازداشــت موقــت و به منظور 
انجام تحقیقات تکمیلى در اختیــار اداره دهم پلیس آگاهى 

قرار دارد.»

فرمانده یگان حفاظت میــراث فرهنگى 
کشــور،گفت: پایه ســتون آتشــکده و 
آتشــدان آگهى شده در ســایت اینترنتى 
«دیوار» با همت مشترك مأموران یگان 
حفاظت و پاسگاه انتظامى منطقه کشف و 

ضبط شد.
به گزارش ایرنا، ســردار رحمت اللهى در 
بیان جزئیات آگهى عجیب ســایت دیوار 
براى فروش ستون یک آتشکده و آتشدان 
تاریخى، گفت: برابر اعالم فرمانده یگان 
حفاظت استان بوشــهر مستند به گزارش 
پایگاه حفاظتى شهرســتان دشتســتان 
موضوع پیگیرى شد. وى افزود: در پى درج 
آگهى فروش اموال تاریخى- فرهنگى در 
سایت اینترنتى دیوار توسط فردى با شماره 
تماس مشــخص، بالفاصله با اخذ دستور 

مقام قضائى و هماهنگــى مبادى ذیربط 
ناجا، شناســایى فرد مظنون در دستور کار 

قرار گرفت.
ســردار رحمت اللهى ادامه داد: با عملیات 
مشترك مأموران یگان حفاظت و پاسگاه 
انتظامــى منطقــه، طى بازرســى هاى 
به عمل آمــده از منزل فرد مذکــور، آثار 
معرفى شده براى فروش (یک قطعه پایه 
ستون آتشکده و چند قطعه پایه آتشدان، 
گوپال، هاون سنگى، سنگ آسیاب و جون 
سنگى) کشــف و ضبط و متهم براى سیر 
مراحل قانونى تحویل مرجع قضائى شد. 
این مقام مســئول یادآورشــد: با توجه به 
اعالم نظر کارشناســان میراث فرهنگى 
استان، پایه ستون آتشکده ارزش تاریخى 

دارد و متعلق به دوره ساسانیان است.

فرمانده انتظامى خاش اظهار کرد: در پى وقوع یک فقره نزاع و درگیرى خانوادگى 
منجر به قتل در روستاى «نعمت آباد» خاش بالفاصله کارآگاهان پلیس آگاهى در 

محل حاضر شدند و بررسى موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
سرهنگ احمد ثمره حسینى گفت: در بررسى اولیه مشخص شد اعضاى یک خانواده 
به دلیل اختالفات خانودگى با هم درگیر شده اند و در این درگیرى دو نفر از اعضاى 

این خانواده به علت ضربات چاقو در محل حادثه به قتل رسیده اند.
 وى ادامه داد: کارآگاهان پس از تحقیقات تکمیلى دو ضارب را شناسایى و در یک 
عملیات ضربتى دستگیر کردند. سرهنگ ثمره حسینى خاطرنشان کرد: متهمان 
پس از تشکیل پرونده مقدماتى به منظور سیر مراحل قانونى تحویل مقام قضائى 

شدند.

رئیس پلیس فتاى اســتان یزد از دســتگیرى فــردى خبرداد کــه براى عقب 
رانــدن خواســتگار دختــر مــورد عالقــه اش، وى را تهدید به اسیدپاشــى 

کرده بود.
ســرهنگ دوم مرتضى ابوطالبى اظهار کرد: فردى با مراجعه به پلیس فتا و ارائه 
برگه شکوائیه  اى با موضوع تهدید به قتل و اسیدپاشى در فضاى مجازى خواهان 
پیگیرى شــکایت خود بود که با توجه به اهمیت موضوع ، شناسایى و دستگیرى 

متهم در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
این مقام پلیس افزود: در تحقیقات اخذ شــده از شــاکى، وى اعالم کرد پس از 
خروج از جلسه خواستگارى، متوجه شدم که ماشینم مورد اسیدپاشى قرار گرفته 
اســت و از فرداى آن روز فردى با ارســال پیام هایى به بنده ســعى در منصرف
 کردنــم بابــت خواســتگارى از دختــر مــورد نظــرم را داشــت کــه

 بعد از بــى  توجهى من، اقــدام به توهیــن و تهدید بــه قتل و اسیدپاشــى به 
صورتم کرد.

ســرهنگ ابوطالبى  ادامه داد: با توجه به حساســیت موضوع، پس از هماهنگى 
با مراجع قضائى بــا توجه به تحقیقات و بررســى  هاى الزم متهم شناســایى و 
دستگیر شــد. وى تصریح کرد: متهم دستگیرشده در بازجویى هاى فنى مأموران 
پلیس فتا با مشــاهده مدارك مســتدل و انکارناپذیر، به بزه انتســابى اعتراف 
کرد و اظهــار کرد، به دخترى که شــاکى بــراى امر خواســتگارى اقدام کرده 
عالقه  منــد بودم اما بــه دلیل جــواب رد از طرف خانــواده دختر و بــه انگیزه
 انتقام جویــى و منصــرف کــردن خواســتگار اقدام بــه اسیدپاشــى بر روى

 ماشــین شــاکى و تهدیــد بــه قتــل و اسیدپاشــى بــر روى صــورت وى 
در شبکه هاى مجازى کردم.

قدردانى پلیس استرالیا از سگى به دلیل ماندن در کنار یک دختربچه سه ساله که 
در ناحیه اى طبیعى در کوئینزلند استرالیا گم شده بود.

«آرورا» روز جمعه از خانه فاصله گرفت و گم شد. به دنبال آن عملیات جستجوى 
گســترده اى براى پیدا کردن او را شروع شد. اما ســگ 17 ساله آنها، «مکس»، 
که نگهبان گله است و از نابینایى و ناشــنوایى نسبى رنج مى برد کودك را دنبال

 کرد.
سگ براى 16 ساعت در کنار آرورا ماند تا اینکه بستگان کودك آنها را صبح شنبه 

در کنار تپه اى پیدا کردند. 
«لیسا مرى بنت»، مادربزرگ بچه به شبکه «اى بى سى» کانادا گفت: «صداى 
پارس ســگ را از آن نقطه در حــدود دو کیلومترى خانه شــنیدم و فــوراً از تپه 
باال دویدم و وقتى به نوك آن رسیدم، سگ ســراغم آمد و مرا مستقیمًا به طرف 

بچه برد.»
بســتگان کودك گفتند که با سرد شدن هوا (15 درجه ســانتیگراد) آرورا و سگ 
در طول شــب زیر یک صخره پناه گرفته بودند. کودك فقط زخم هاى کوچک 
برداشته است. بیش از صد داوطلب و مأمور سازمان کمک هاى فورى در عملیات 
جستجو در ناحیه «دانز جنوبى» در کوئینزلند واقع در شمال شرق استرالیا شرکت

 کردند. 
پلیس در ســتایش از این حیوان به او لقب افتخارى «سگ پلیس» داد. «کریگ 
برى» از مقام هاى پلیس گفت: «مى شود تصور کرد که کودك سه ساله در طول 
شب وحشت کرده و سردش بوده است. اما سگ همراه خوبى برایش بوده و احتماًال 

او را گرم نگه داشته است.»

3روایت در  پرونده قتل به خاطر یک زن مطلقه 

زن خشمگین که شــوهر خود را براى اینکه تصمیم 
گرفته بود براى بار ســوم ازدواج کند با ضربات تیشه 
بنایى و چاقو به قتل رسانده بود، سرانجام پس از دو ماه 

به جرم خود اعتراف کرد.
فرمانده نیروى انتظامى تویسرکان در تشریح جزئیات 
این خبر بیان کرد: به دنبال ارجاع یک فقره پرونده قتل 
از سوى مقام قضائى به پلیس آگاهى این شهرستان 
مبنى بر اینکه در یکى از روستاهاى تویسرکان(استان 
همدان) مردى به قتل رسیده است، با توجه به اهمیت 
و حساســیت آن، موضوع به طور جدى در دستور کار 

پلیس قرار گرفت. 

محمد معصومى اظهار کــرد: مأموران پلیس آگاهى با 
انجام تحقیقات گسترده ســرانجام با دالیل و مدارك 
به دست آمده، به همســر دوم مقتول مظنون شدند. 
فرمانده نیروى انتظامى تویسرکان در ادامه عنوان کرد: 
با دستور مقام قضائى در عملیاتى غافلگیرانه با توجه 
به دالیل و مدارك به دست آمده متهم دستگیر شد که در 
ابتدا منکر قتل شد، اما در نهایت با بازجویى هاى متعدد 
فنى و تخصصى توسط مأموران پلیس آگاهى و با توجه 
به تناقض گویى در اظهارات متهم و ارائه دالیل محکمه 
پسند، این زن به قتل همسر خود اعتراف کرد. معصومى 
خاطر نشان کرد: متهم اعتراف کرد که اسفندماه سال 

96 همسر خود را به وسیله تیشه بنایى به قتل رسانده 
است. وى افزود: متهم عنوان کرد ابتدا ضربه اى با تیشه 
به پشت سر مقتول وارد کرده سپس با استفاده از چاقو 
وى را به قتل رسانده است. معصومى درباره انگیزه قتل 
بیان کرد: علت اصلى این قتل اختالفات خانوادگى بوده 
و به گفته متهم به قتل، مقتول قصد ازدواج مجدد داشته 
اســت که این اقدام وى خشــم زنش را برانگیخته و 

درنهایت منجر به قتل او شده است. 
گفتنى است، متهم دستگیر شد و با حضور در صحنه 
جرم مراحل قتل را دقیقاً بازســازى کرد. وى به دستور 

مقام قضائى و با قرار مناسب روانه زندان شد.

شوهرکشى به وسیله تیشه بنایى و چاقو

اختالفات خانوادگى به قتل 2 نفر گره خورد 

تهدید کردن رقیب عشقى به اسیدپاشى

دستگاه غلطکسگ باوفا، دختر 3 ساله را نجات داد
 دست مرد جوان را بلعید

فرار پسر شیشه اى 
به شمال

 پس از کشتــن پدر

کشف اثر باستانى در «دیوار» 
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بخیــل را در مشــورت کــردن دخالــت نــده، کــه تــو را از 
نیکوکارى باز مى دارد و از تنگدســتى مى ترساند. ترسو را در 
مشــورت کردن دخالت نده، که در انجام کارهــا روحیه تو را 
سســت مى کند. حریص را در مشــورت کردن دخالــت نده، که 

حرص را با ستمکارى در نظرت زینت مى دهد.
موال على (ع)

شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 5/96/2117 مورخ 96/11/25 شوراى اسالمى 
شهر در نظر دارد تعداد 1 پالك از اراضى حوزه 3 و 3 پالك از اراضى حوزه 6 خود را با کاربرى 
تجارى خدماتى به صورت 50٪ نقد و 50٪ باقى مانده به صورت 4 قسط مساوى به فاصله 
یک ماه به شرح ذیل از طریق مزایده عمومى به فروش برساند متقاضیان مى توانند جهت 
اطالع از شرایط و دریافت اسناد مزایده و بازدید حداکثر تا روز شنبه مورخ 97/02/22 به 

قسمت امور قراردادهاى شهردارى فوالدشهر مراجعه نمایند.
1- پالك شماره 3/10 به متراژ 480/29 مترمربع

2- پالك شماره 6/8 به متراژ 250 مترمربع
3- پالك شماره 6/20 به متراژ 625 مترمربع 
4- پالك شماره 6/21 به متراژ 625 مترمربع

آگهى تجدید مزایده عمومى نوبت اول

فرهاد سلیمى- شهردار فوالدشهرفرهاد سلیمى- شهردار فوالدشهر

شهردارى فوالدشهر در نظر دارد عملیات زیرسازى و آسفالت 
و ترمیم ترانشه ها و جدول گذارى و پیاده روسازى محله سى 
3 شهر فوالدشهر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید، داوطلبان مى توانند جهت آگاهى 
از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا روز شنبه مورخ 
97/02/15 به واحد امور قراردادهاى شــهردارى مراجعه 

نمایند.

آگهى مناقصه عمومى نوبت  دوم

فرهاد سلیمى- شهردار فوالدشهر فرهاد سلیمى- شهردار فوالدشهر 

ساسان اکبرزاده
با خلق اثر آبرنگ مسجد چهارباغ اصفهان که احمد مطیع، نگارگر و 
از هنرمندان اصفهان در طول مراسم افتتاحیه هفته فرهنگى اصفهان 
آن را ثبت کرد و شهردار و رئیس شوراى اسالمى اصفهان آن را امضا 
کرده و عکس یادگارى گرفتند رسمًا هفته فرهنگى اصفهان آغاز شد 
و تا نهم اردیبهشت ماه ســال جارى به همین مناسبت برنامه هاى 
بسیار متنوعى در مناطق 15 گانه و محالت اصفهان به اجرا درمى آید.

مراســم افتتاح هفته فرهنگى اصفهان با شعار «شهرى که دوستش 
دارم» در تاالر کوثر شــهداى ارتش با حضور مسئوالن، معاونین و 
مشاورین شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان، معتمدین 
شهر و جمعى از شهروندان با تالوت آیاتى از کالم ا... مجید و نواختن 

سرود پرافتخار جمهورى اسالمى ایران آغاز شد.
در ابتداى این مراســم که ســارا عشــقى نیا و محمدامین صادقى، 
مجریگرى آن را عهده دار بودند، برنامه دونوازى ویلون و تنبک توسط 
استاد خسرو چناریان و استاد مطاع در دستگاه ماهور و چهارمضراب به 

اجرا درآمد و این دو نفر قطعاتى را براى شرکت کنندگان اجرا کردند.
سپس شــهردار اصفهان پشــت تریبون قرار گرفت و در سخنانى با 
تبریک اعیاد شعبانیه به همه عالقه مندانى که به هنر و فرهنگ بها 
داده اند گفت: امید است در اردیبهشــت ماه سال جارى و همزمان با 
برپایى هفته فرهنگى اصفهان، بتوانیم شور و نشاط را براى مردم به 

ارمغان داشته باشیم.
قدرت ا... نوروزى با بیان اینکه اصفهان شهرى اسطوره اى است افزود: 
اصفهان شهرى است که همه ابعاد آن قابل درك و فهم بوده و همه 

جنبه هاى آن قابل ستایش و احترام است. 
وى با ذکر نقل قولــى در اهمیت اصفهان اظهار کــرد: اصفهان را 
هیچکس نساخت، شاه عباس یا شیخ بهایى نساختند، این اصفهان 
اســت که آنها را به جهان معرفى کرده و شناسانده است و اصفهان 
داراى چنین تمایزى است که شیخ بهایى را به جهان معرفى مى کند و 
امروز براى همه آبرو خریده و قابل احترام و تکریم و بزرگداشت است.

شــهردار اصفهان گفت: اگر امشــب دور هم جمع شــدیم به دلیل 
ســرمایه بزرگى اســت که نه اصفهان بلکه جهان به شهر اصفهان 
افتخار مى کنند و مى خواهیم دور هم، هفته فرهنگى اصفهان را آغاز 
کنیم و در طول هفته شاهد شــور و نشاط در جامعه باشیم. اگرچه در 
آذرماه سال جارى نیز همزمان با هفته اصفهان، جشن برپا مى کنیم و 

خواهرخوانده ها و... را دعوت خواهیم کرد.
نوروزى با بیان اینکــه در هفته فرهنگى اصفهــان نمى خواهیم از 
معضالت و غم ها و زاینده رود که بزرگ ترین مصیبت است بگوییم 
افزود: اردیبهشت اصفهان آنقدر قشنگ است که سایه بر زاینده رود 

انداخته و مانع کاستن زیبایى شهر اصفهان شده است.
وى گفت: ما در مســیر امید قرار داریم و نمى خواهیم از مشــکالت 
بگوییم و مى دانیم مشارکت مردم در حل مشکالت آنقدر زیاد است و 

شهر آنقدر ظرفیت دارد که مشکالت چندان جلوه نکند.
شــهردار اصفهان ادامه داد: ما در مســیر امیــد و در هفته فرهنگى 
اصفهان مى خواهیم بگوییم شهر زنده بوده و با مشارکت و خالقیت 
شهروندمحور، امید در شهر تداوم مى یابد و با امید، مشکالت را نادیده 
مى گیریم. این هم خیال و توهم نیست، اصفهان داراى سرمایه هاى 
معنوى و اجتماعى فراوانى است، شــهر هنرمندان بوده و هنر روح 
اصفهان است و در شهر ریشه کرده و راه التیام دردهاى شهر اصفهان 

است. 
نوروزى خاطرنشان کرد: هنر با هر توانمندى مى تواند بخشنامه ها و 

دســتورالعمل ها را با ظرافت هنرى و در لفافه حل کند و به مخاطب 
انتقال دهد. هنر فرهنگساز است و شاکله شهر اصفهان با هنر ساخته 

مى شود.
شهردار اصفهان اظهار کرد: مگر نه اینکه هنر، فرهنگ ایجاد مى کند 
و مى تواند مشکالت را حل کند. بنابراین فرهنگ در همه چیز ریشه 
مى دواند و دیگر دغدغه اى براى معضالت و مشــکالت اجتماعى 
نیست، مگر مى توان با حکمرانى فرهنگ شاهد آشفتگى در شهر بود.
نوروزى، هنرمندان را فراهنگســازانى دانســت که مردم از طریق 
فرهنگ مى توانند همه مشکالت و نابسامانى ها را حل کنند و شاهد 

معضل نباشیم.
وى افزود: بــا آغاز هفته فرهنگــى اصفهان و با همــت و مدیریت 
حوزه فرهنگى و حمایــت همه بخش هاى شــهردارى اصفهان و 

سیاســتگذارى هاى اعضاى شوراى اســالمى اصفهان، امید است 
هفته اى پررونق با صفا و صمیمیت را براى مردم به ارمغان داشــته 

باشیم.
شــهردار اصفهان که چندى پیش به پاریس ســفر کرده بود، گفت: 
در هفته فرهنگــى اصفهان در پاریــس، پیام فرهنگــى اصفهان
 به گوش همه رســید و همــه از برنامه ریزى این هفتــه، بهره مند

 شدند.
نوروزى خاطرنشان کرد: حوزه فرهنگى شهردارى اصفهان با کمک 
هنرمندان شهر، روزهایى را در هفته فرهنگى اصفهان خلق خواهد 
کرد تا غم در شهر نباشــد و با بهره گیرى از فرصت ها، بتوانیم شاهد 

شادى مردم و تحقق آن باشیم.
وى از همه شهروندان خواست تا با مشــارکت در برنامه هاى هفته 

فرهنگى اصفهان و یارى رساندن هنرمندان، شور و نشاط اجتماعى را 
بیش از هر زمان دیگرى در شهر ایجاد کنند. 

■■■
در ادامه، برنامه بســیار زیباى موســیقى اقوام مختلف آذربایجانى، 
لرى، کردى، تربت جام خراســان و اصفهان که هر قوم احســاس 
خود به اصفهان را به صورت موســیقى اجرا کردند مورد اســتقبال

 قرار گرفت.
شایان ذکر اســت اثر خلق شده مســجد چهارباغ اصفهان، در دفتر 
شهردار اصفهان نگهدارى خواهد شــد. همچنین مجریان مراسم 
افتتاح هفته فرهنگى اصفهان که مسابقه بهترین جمله در توصیف 
اصفهان را در بین حاضران اجرا کرده بودند به چند تن از حاضران که 
برترین جمالت را بیان کردند از سوى شهردارى اصفهان، هدایایى 

تقدیم کردند. 

شهردار در افتتاحیه هفته فرهنگى اصفهان تأکید کرد:

اصفهان در مسیر امید قرار دارد

اصفهان را هیچکس 
نساخت، شاه عباس یا 

شیخ بهایى نساختند، این 
اصفهان است که آنها را 
به جهان معرفى کرده و 
شناسانده است و اصفهان 

داراى چنین تمایزى 
است که شیخ بهایى را 
به جهان معرفى مى کند 
و امروز براى همه آبرو 
خریده و قابل احترام 
و تکریم و بزرگداشت 

است

آگهى برگزارى مناقصه عمومى نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

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

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

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

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

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

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مزایده: فروش زمین مسکونى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/02/24
- محل دریافت اسناد : امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 97/02/25

- مدت اعتبار پیشنهادها: شنبه 97/03/05
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

آگهى تجدید مزایده چاپ اول

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

5٪ سپرده واریزى شرکت در مزایده (ریال)قیمت پایه هر مترمربع (ریال)آدرسمساحت- مترمربعکاربرىردیف
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4/900/00044/590/000میدان پردیس منظریه قطعه- 182223مسکونى3
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ویزیت رایگان بیماران 
در شرق اصفهان

تیم پزشکى آسـتان قدس رضوى در شرق اصفهان 
بیماران را رایگان معاینه کردند.

تیم پزشـکى «خادم یاران سـالمت» آستان مقدس 
قـدس رضـوى، نمایندگى اسـتان اصفهـان بیش از 
700 بیمار را در هرند، جلگه و مناطق همجوار به مدت 
دو روز رایگان درمان کردند. این تیم 12 نفره شـامل 
رادیولوژیسـت، جـراح، متخصص زنـان، متخصص 
داخلى، دندان پزشـک، چشم پزشـک، روان شناس 
و متخصـص طـب سـنتى و فـوق تخصـص قلب و 

متخصص پوست بود.

برپایى نمایشگاه صنایع دستى 
هنرجویان فنى و حرفه اى

نمایشگاه آثار صنایع دستى هنرجویان هنرستان هاى 
فنى و حرفه اى و کاردانش استان اصفهان در گالرى 
نقش خانه هنرهاى سنتى این استان گشایش یافت.

در این نمایشـگاه آثار هنرجویان هنرستان هاى فنى 
و حرفه اى و کاردانش استان اصفهان در رشته هاى 
قلمزنى، میناکارى، رودوزى، نقاشى روى آیینه، نقشه 
فرش، گلیم بافى، جاجیم، زیلوبافى، موزاییک، معرق 
چوب، نقاشى روى سفال، سرمه دوزى، خوشنویسى 

و معرق چرم در معرض دید عموم قرار گرفته است. 
نمایشگاه یاد شده تا فردا پنجم اردیبهشت در گالرى 
نقش خانه هنرهاى سنتى واقع در میدان نقش جهان 
اصفهـان، ابتـداى بازار شـیخ لطـف ا...بـراى بازدید 

عالقه مندان برپاست.

افتتاح نخستین اندیشکده 
تخصصى در استان

مسئول سازمان بسیج اساتید اسـتان اصفهان گفت: 
در سـال گذشـته بیش از 300 برنامه مختلف مهم و 
اثرگذار توسط سازمان و کانون ها و دفاتر بسیج اساتید 

استان اصفهان اجرایى شده است.
محمـد باقرى یـادآور شـد: در تـالش هسـتیم ذیل 
کانون هاى بسـیج اسـاتید در دانشـگاه هاى اسـتان 

اندیشکده هاى تخصصى و علمى را راه اندازى کنیم.
وى ادامه داد: نخستین اندیشکده تخصصى در استان 
اصفهان با عنوان«اندیشکده شهر اسالمى» فعالیت 
خواهد کرد و تالش مى شود که در آخرین روز خرداد 

افتتاح شود.

کشف انبار لوازم آرایشى 
قاچاق در اصفهان 

رئیـس پلیـس آگاهـى اسـتان اصفهـان از کشـف 
انبار دپـوى لـوازم آرایشـى خارجى قاچاق و کشـف 
محمولـه اى به ارزش یـک میلیارد ریـال در عملیات 

کارآگاهان این پلیس خبر داد.
سرهنگ ستار خسروى اظهار کرد: کارآگاهان پس از 
هماهنگى با مقام قضائى به انبار مورد نظر اعزام شدند 
و در بازرسى صورت گرفته تعداد 50 کارتن انواع لوازم 

آرایشى و بهداشتى خارجى قاچاق را کشف کردند.

تورهاى گردشگرى تخت فوالد 
برگزار مى شود

در هفته فرهنگى اصفهان، برنامه  هاى«گردشگران 
تخت فوالد»، «روایت اصفهان» و «شـب مهتاب»، 
با همت مجموعه تاریخـى، فرهنگى و مذهبى تخت 

فوالد برگزار مى شود.
على معرك نژاد، مدیـر مجموعه تاریخى، فرهنگى و 
مذهبى تخت فـوالد اصفهان با بیـان اینکه تورهاى 
گردشـگرى در محور بابا رکن الدین و تکیه کازرونى 
برگزار مى شـود، افزود: در تورهاى گردشگرى تخت 
فوالد، برنامه هاى مختلف فرهنگى براى شهروندان 
اجرا خواهـد شـد و تمهیداتـى درنظر گرفته شـده تا 
شهروندان با مفاخر هنرى و ادبى و مشاهیر اصفهان 
که در این مجموعه به خاك سـپرده شـده اند، بیشتر 
آشنا شـوند. وى گفت: برنامه تورهاى گردشگرى تا 
نهم اردیبهشت ماه سـاعت 8 صبح تا 14 ظهر برگزار 

خواهد شد.

خبر

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان گفت: سال گذشته در 
برگزارى جشنواره فیلم کودك و نوجوان، شرایط اصلى جذب 
مخاطب را سینماها بر عهده داشتند، چراکه جذب مخاطبان 
به سینماى خوب و سانس بندى خوب برمى گردد. مصطفى 
حسینى در خصوص برگزارى جشنواره بین المللى کودك و 
نوجوان سال 97 اظهار کرد: جشنواره کودك به بنیاد فارابى 
و شهردارى اصفهان مربوط اســت و در همین خصوص، 
جلســاتى در اصفهان تشکیل شــده که ظاهراً صحبت از 
برگزارى جشنواره در اواخر تیرماه است، اما تا به امروز در این 
رابطه کسى با ما صحبتى انجام نداده است. وى افزود: سال 
گذشته در برگزارى جشنواره فیلم کودك و نوجوان، شرایط 

اصلى جذب مخاطب را سینماها بر عهده داشتند چراکه جذب 
مخاطبان به سینماى خوب و سانس بندى خوب برمى گردد 
و این موضوع اهمیت دارد که فیلم هاى جشــنواره را بتوان 
خوب نمایش داد و بتوان با بهترین کیفیت، پذیراى مخاطبان 
جشنواره بود. مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان در 
خصوص آمادگى براى در اختیار گذاشتن سالن هاى سینما 
براى جشــنواره کودك گفت: اختصاص دادن سالن هاى 
سینما به درخواست برگزار کنندگان جشنواره باز مى گردد؛ 
سال گذشته پردیس ســینمایى چهارباغ، سینما فلسطین 
و سینما ســپاهان را در اختیار جشنواره گذاشتیم، اما امسال 
هنوز مشخص نکرده اند که کدام سالن ها را درخواست دارند .

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
43 هزار و 177 خانوار تک نفره، 51 درصد از خانوارهاى 
تحت حمایت کمیته امداد اســتان اصفهان را تشــکیل 
مى دهند. حمیدرضا شیران با بیان اینکه 84 هزار و 694 
خانوار مستمرى بگیر این نهاد هستند، اظهار  کرد: در این 
میان، 43 هزار و 177خانوار تک نفره، سهمى 51 درصدى 
از کل خانوارهاى تحت حمایت را به خود اختصاص داده اند.

وى با بیان اینکه تک نفره بودن خانوار مستمرى بگیر، الزامًا 
به معناى تنها زندگى کردن فرد نیست، افزود: اغلب این 
خانوارها زنان بیوه و مطلقه و همچنین سالمندان هستند 
که در کنار اعضاى باقیمانده از خانواده خود و یا بستگانشان 

زندگى مى کنند و فقط بر اســاس ضوابط موجود، در این 
نهاد به  تنهایى مستحق دریافت مستمرى تشخیص داده 
شده اند. وى ادامه داد: خانوارهاى دو نفره 33 درصد، سه 
نفره 10 درصد، چهار نفره 4 درصد و پنج نفره و بیشــتر 
1/5 درصــد از کل خانوارهاى تحت حمایــت این نهاد 
را تشکیل مى دهند. وى با اشــاره به پرداخت مستمرى 
مددجویان تحت حمایت این نهاد در فروردین ماه سال 97 
گفت: مســتمرى ماهیانه خانوارهاى تک  نفره 148 هزار 
تومان، دو نفره 249 هزار، سه  نفره 324 هزار، چهار نفره 
419 هزار و پنج  نفره و بیشــتر 465 هزار تومان پرداخت

 شد.

 50 درصد از خانوارهاى امداد 
تک نفره هستند

جذب مخاطب جشنواره کودك 
بر عهده سینماهاست

 مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان گفت: 
در زمینه شعار «نه به پالســتیک» همه  باید از خودمان 

شروع کنیم.
رحمان دانیالى اظهــار کرد: مهمتریــن نکته در بحث 
پسماند، شعار «از خودمان شروع کنیم» است که اگر در 
این حوزه اقدامات سازنده اي داشته باشیم، قطعًا شهر و 

کشور پاك تري خواهیم داشت.
وى با بیان اینکه  در دولت ها موارد متعددى شامل رعایت 
استانداردها، مشارکت مردم، پیگیري اقتصاد سبز و ایجاد 

شــفافیت در موارد زیســت محیطی مورد تأکید است، 
گفت:  به نظر می رســد به رغم تمام ایــن قوانین، هیچ 
چیزي به اندازه آموزش و اطالع رسانی مفید و تأثیرگذار

نیست.
دانیالى  با اشــاره به  فعالیت هاى تأثیرگذار تشکل هاى 
محیط زیســتی در اصفهان گفت: استمرار فعالیت هاي 
تشکل هاي زیســت محیطی موجب اثر بخشی بیشتر 
در توسعه فرهنگ زیســت محیطی از سوي نهادهاي 

مردمی است.  

رئیس سازمان قضائى نیروهاى مسلح اصفهان اظهار 
کرد: هنر ضابطان و سازمان قضائى در برخورد با جرائم 
این است که بســتر و زمینه هاى جرم را، شناسایى و با 

علت ها مبارزه کند.
مهدى تشکرى در کارگاه آموزشى ویژه ضابطان نظامى 
صنایع وابسته به وزارت دفاع در استان، با اشاره به مطالبه 
مقام معظم رهبرى از قوه قضائیه حول دو محور کاهش 
جمعیت کیفرى زندانیان و توجه به پیشــگیرى از وقوع 
جرم تصریح کرد: با استفاده از سازوکار قانونى مشخص 
شــده در قوانین آیین دادرســى نیروهاى مسلح، آیین 
دادرسى کیفرى، مجازات اســالمى و مجازات جرائم 
نیروهاى مسلح، توانســته ایم آمار زندانیان را کاهش 

دهیم.

وى بــر لــزوم توجــه ضابطــان نظامى بــه بحث 
پیشــگیرى از وقــوع جــرم تأکیــد کــرد و گفــت: 
قبــل از اینکه جرمــى اتفــاق بیافتــد، بایــد آن را 

مدیریت کنیم.
همچنین در این کارگاه آموزشــى، حجت االســالم  
والمســلمین على هادیان، دادســتان نظامى اســتان 
اصفهان در خصوص اصول حاکم بــر رفتار حرفه اى 
و مســئولیت ضابطان قضائى و حمایت هاى قانون از 
آنها، ارسالن جمادى، رئیس شعبه اول دادگاه نظامى2 
اصفهان دربــاره وظایف و اختیارات ضابطان و ســید 
عطاءا... بیگلرى،  دادرس محاکم نظامى استان پیرامون 
شناخت ضابطان و تقســیم بندى آنان مطالبى را بیان 

کردند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان گفت: اصفهان به علت مواجهه با بحران آب، با 

کمبود تولید برق نیز مواجه است.
مهدى ثقفى اظهار کرد: امسال نسبت به سال گذشته دو 
برابر میزان برق تولیدى کاهش یافته و دلیل اصلى آن، 

بحران و کمبود آب است.
وى با بیان اینکه سال گذشته سه هزار مگابایت کمبود 
برق داشــتیم که این رقم، امسال در ســطح کشور به 
شــش هزار مگابایت رسیده اســت، افزود: در اصفهان 
دو نیروگاه برق شــهید منتظرى و اســالم آبــاد داریم 
که چون نیروگاه اســالم آباد برج خنک کننده اســت و 
مصرف آب زیادى دارد، بنابراین به دلیل اینکه با بحران 
آب مواجهیم، نمى توانیم ســهمیه آب را کامل به آنها 
تخصیص دهیم، بنابراین در اصفهان با کمبود تولید برق 

مواجهیم.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان با بیان اینکه نیروگاه هــاى اصفهان ظرفیت 
تولید بــرق خود اســتان را دارند، ادامــه داد: به منظور 
تأمین برق تمام خانوارها، براى شــش گروه طرح هاى 
تشویقى گذاشته شده که در صورت استقبال خوب مردم 
و صنایع کشاورزى از این طرح ها، به راحتى مى توانیم 
مدیریت بار مصرف داشته باشــیم و خاموشى صورت 

نگیرد.
■■■

وى با اشاره به اینکه نزدیک به 10 هزار کشاورز دیماندى 
(مصرف برق آنها باالســت) در اصفهان داریم که سال 
گذشته با پیوســتن 1700کشــاورز به طرح تشویقى و 
خاموش کردن موتور برق خود در ساعات پیک مصرف 
یعنى از ساعت 11 صبح تا 4 بعدازظهر توانستیم برق را 
مدیریت کنیم، گفت: امسال که با کمبود دو برابرى برق 
مواجهیم، نیاز است که تعداد بســیارى از کشاورزان از 

طرح هاى تشویقى استفاده کنند و هر کشاورزى که اقدام 
به این کار کند، برق کل تابســتان آنها رایگان محاسبه 

مى شود.
ثقفى اعالم کرد: همچنین براى ادارات و سازمان هایى 
که کولرگازى دارند، طرح تشویقى داریم که با نصب یک 
قطعه سخت افزارى بتوانیم در پیک بار مصرف از ساعت 

11 تا 4 بعدازظهر به مدت 20 دقیقه خاموشى بزنیم و 40 
دقیقه روشن باشد و براى هر کولرى که به شکل خودکار 
اجازه خاموشى به ما بدهند، بین 500 تا 600 هزار تومان 

پول به آن اداره تخصیص مى یابد.
■■■

وى با بیان اینکــه در صورتى کــه ادارات تا 10 درصد 

مصرف خود را کاهش دهند، بســته هاى تشــویقى به 
آنها اختصاص مى یابــد، گفت: طرح هاى تشــویقى 
براى گروه هــاى مختلف از جملــه ادارات، واحدهاى 
تجارى، صنعــت، کشــاورزى، خانگــى و واحدهاى 
دیزل ژنراتور که خود برق تولید کنند، به اجرا گذاشــته 

مى شود.

معاون علمى دانشــگاه جامع علمى- کاربردى اســتان 
اصفهان گفت: این دانشگاه در صدد اجراى طرح آموزشى 
«همگام» است که از سیستم آموزشى دوگانه کشور آلمان 

الگو گرفته است.
مهدى قیصرى بیان کرد: طرح «همگام»، شــیوه جدید 
پیشنهادى آموزشى اســت که در صورت اخذ مجوزهاى 
الزم، از ترم تحصیلى مهر امسال در برخى از مراکز آموزش 
دانشــگاه جامع علمى-کاربردى اســتان اصفهان اجرا 

مى شود. 
وى افزود: دانشــگاه جامع علمــى- کاربردى بــه دنبال 
شــناخت نظام هاى کارآمد و با اشــتغال پذیرى باال براى 
دانش آموختگان اســت و به این نتیجه رسیدیم که اجراى 
سیستم «همگام» مى تواند منجر به افزایش کارآیى دوره هاى 

آموزشى و اشتغال پذیرى دانش آموختگان شود. 
وى با بیان اینکه هــدف اصلى دانشــگاه جامع علمى-

کاربردى، آمــوزش در محیط واقعى کار اســت، گفت: در 

طرح «همگام»، دانشــجویان بر اساس نیاز واقعى کار که 
توســط جمعى از کارفرمایان یک صنعت یا صنف تعریف 
مى شــود، به صورت تخصصى و با حضور در محیط کار، 

آموزش خواهند دید. 
قیصرى با تأکید بر اینکه این طرح با دوره هاى کارورزى 
و کارآموزى متفاوت اســت، توضیــح داد: در این طرح، 
دانشجویان، بخش عملى آموزش را با حضور در محل کار و 
توسط مهندسان یا کارشناسان خبره در تمام طول تحصیل 

فرا مى گیرند، اما دوره هاى کارآموزى یا کارورزى فقط در 
برهه اى از مقطع تحصیلى اجرا مى شود. 

وى با بیان اینکه این طرح در صنایع، اصناف و واحدهاى 
خدماتى مختلف قابل اجراســت، گفت: با توجه به اعالم 
آمادگى هاى صورت گرفته، در مرحله نخست این طرح، 
براى رشته هایى مانند برق صنعتى، مکانیک، تأسیسات 

صنعتى و مدیریت کسب و کار اجرا خواهد شد. 
وى اضافه کرد: در این شــیوه آموزشــى، اشتغال پذیرى 

دانشــجویان باال رفته و در حین تحصیل، از حمایت هاى 
مادى و معنوى توسط کارفرمایان برخوردار خواهند بود. 

قیصرى تصریح کرد: بدون شک، اجراى طرح هاى تشویقى 
مانند اعمال معافیت مالیاتى، منجر به استقبال بیشتر صنایع 

و اصناف از اجراى این طرح مى شود. 
وى با اشاره به اینکه این طرح براى نخستین بار در کشور 
در استان اصفهان اجرا مى شود، گفت: این طرح در راستاى 

تحقق حمایت از کاالى ایرانى نیز مؤثر است. 

فرصت هاى تجارى و سرمایه گذارى اصفهان و آلمان در 
حوزه آموزش فنى و حرفه اى بررسى شد.

رئیس یک هیئت آلمانى و مسئول دفتر IMOVE که در 
رأس هیئتى 15نفره به اصفهان سفر کرده است، در دیدار 
با مسئوالن اتاق بازرگانى اصفهان گفت: عالقه مندسازى 
جوانان به آموزش هاى فنى و حرفه اى و تربیت نیروى کار 

ماهر، از دغدغه هاى بخش آموزش آلمان است.
«کریستین فنگر» با تأکید بر اجراى طرح هاى مشترك 
موفق بین دو کشــور ایران و آلمان افزود: در سال2017 
دفتر Imove در تهــران با هدف باال بردن و تســهیل 
همکارى ها و روابط تجارى میان ارائه دهندگان خدمات 
آموزشــى آلمانى با بخش هاى دولتى و ســازمان هاى 
خصوصى در ســطح بین الملل و در زمینه آموزش هاى
 فنى و حرفــه اى و آمــوزش هاى تکمیلى تأســیس

شــد. وى فعالیت هاى این دفتر را، بر توســعه بیشتر و 

بسترسازى براى ایجاد شــبکه ارتباطى ارائه دهندگان 
خدمات و تجهیزات آموزشــى آلمانى در سراسر جهان 
متمرکز دانست. عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان 
هم با اشاره به روابط دیرینه اصفهان و کشور آلمان گفت: 
عالوه بر همکارى هــاى متعدد اصفهــان و آلمان در

 زمینه هاى تجــارى، در حوزه آمــوزش و پژوهش نیز 
اصفهان با این کشور تعامالتى داشته است. 

رسول رنجبران افزود: عالوه بر اینکه دانشجویان ایرانى 
زیادى در آلمان مشــغول تحصیل هســتند، محققان و 

پژوهشگران نیز در این کشور در حال فعالیت هستند.
وى با اشاره به اینکه پایه و اســاس آموزش هاى کشور 
آلمان کاربردى و عملیاتى اســت، افزود: به همین دلیل 
دانشجویان ایرانى در مراکز آموزشى آلمان پس از فراغت 
از تحصیل، در مراکز صنعتى کشور مشغول به کار خواهند 

شد. 

امسال نسبت به سال گذشته، میزان برق تولیدى در استان دو برابر کاهش یافته است 

مواجهه اصفهان با 6000 مگابایت کمبود برق

معاون بهره بردارى شرکت فوالد مبارکه با اشاره به 
طرح جمع آورى پساب هاى شهرستان هاى لنجان 
و مبارکه گفت: در صورت به بهره بردارى رسیدن 
مراحل اول این پروژه، در پایان شــش ماهه اول 
سال جارى، میزان برداشت آب معادل 15 درصد 

کاهش خواهد یافت.
مختار بخشیان با اشاره به عملکرد نواحى مختلف 
تولیدى این شرکت گفت: در فروردین ماه میزان 
تولید آهن اسفنجى به 685 هزار و 137 ُتن رسید 
و میزان تولیــد تختال در ناحیه فوالدســازى و 
ریخته گرى مداوم نیز به 615 هــزار و 300 تن 

افزایش یافت.
وى با بیان اینکــه در همین مــاه، تولید کالف 
گرم 496 هزار 556 ُتــن را تجربه کرد، ادامه داد: 
رکوردشکنى هاى کارکنان در مجتمع فوالد سبا 
نیز با عبور از مرز 100 هزار ُتن کالف گرم ادامه 

یافت.
وى خاطرنشــان کــرد: اهمیــت و ارزش این 
افتخارات از آنجایى دوچندان شــده که با وجود 
افزایش تولیــد در همه خطوط، شــاهد کاهش 
25 درصدى برداشت آب و کاهش 10 درصدى 
مصرف آن هســتیم که در شــرایط کنونى، این 

دستاورد مهم نیز در جاى خود قابل توجه است. 

کاهش 15 درصدى 
مصرف آب در 
فوالد مبارکه

دانشگاه علمى- کاربردى اصفهان در صدد اجراى طرح همگام است

بررسى فرصت هاى تجارى و سرمایه گذارى 
اصفهان و آلمان

«نه به پالستیک» را  باید از خودمان شروع کنیم

رئیس سازمان قضائى نیروهاى مسلح اصفهان تأکید کرد؛

لزوم توجه ضابطان به بحث پیشگیرى از وقوع جرم
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مدیر امور درآمد شهردارى اصفهان از اجراى مرحله دوم 
انتشار اوراق مشــارکت خط دوم قطارشهرى اصفهان 
تا پایان اردیبهشت ماه ســال جارى خبر داد و گفت: این 
اقدام، با موافقــت اولیه بانک مرکزى انجام مى شــود. 
نادر آخوندى اظهار کرد: سال 96 مجوزى در بودجه کل 
کشور وجود داشت که بر اســاس آن مى توانستیم براى 
انتشار اوراق مشارکت قطارشــهرى اقدام کنیم. وى با 
بیان اینکه در این مجوز اعالم شد 50 درصد اصل و سود 
اوراق مشارکت را دولت پرداخت مى کند، افزود: با توجه 
به پرداخت 50 درصد اصل و سود توسط دولت در وضعیت 
کنونى اقتصادى، انتشار اوراق مشارکت براى خط دوم 

قطارشهرى اصفهان، اقدامى ارزشمند به شمار مى رفت، 
از این رو در سال گذشته براى دریافت مجوزهاى الزم 
اقدام کردیم. وى بــا بیان اینکه در حــال حاضر بانک 
مرکزى موافقت اولیه مرحله دوم انتشار اوراق مشارکت در 
سال جارى را صادر کرده است، گفت: در این راستا مرحله 
دوم انتشار اوراق مشارکت خط دوم قطارشهرى اصفهان 

تا پایان اردیبهشت ماه امسال اجرا مى شود.
آخوندى خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اوراق مشارکت 
قبلى با نرخ 16 درصــد و 18 درصد به فــروش رفت، 
نرخ فعلى 20 درصد سود بســیار خوب و در بازار فعلى، 

سرمایه گذارى مطمئنى براى مردم است.

با علف هاى هرز و شته در بیش از 21هزار و 500 هکتار 
از مزارع اصفهان مبارزه شد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان 
گفت: همزمان با گرم شدن هوا، از توسعه علف هاى هرز 
در بیش از 12هزار و 150هکتار از مزارع کلزاى اســتان 

جلوگیرى شد.  
حسنعلى رحیمى، روش هاى مبارزه با علف هاى هرز را 
زراعى و شــیمیایى عنوان کرد و افزود: علف هاى هرز 
در مصرف آب، نور و مواد غذایى با کلزا رقابت مى کنند و 
موجب پایین آمدن کیفیت روغن  این محصول مى شود.

وى گفت: پیش بینى مى شــود تا اواسط اردیبهشت، با 

رشــد علف هاى هرز در بیش از 20هزار هکتار از مزارع 
استان مبارزه شود. 

وى از مبارزه با شته در بیش از 9500هکتار از اراضى گندم 
و کلزاى این استان خبر داد وافزود: به دلیل گرم شدن هوا، 
امکان شیوع شته در اراضى وجود دارد که کشاورزان باید 

مراقبت کنند.
رحیمى با بیان اینکه شــته ها با تغذیه از شیره، ساقه و 
جوانه گیاه و غالت، باعث پوك شــدن و کاهش شدید 
وزن و بازده محصول می شوند، افزود: شته روسى ،سبز 
و مومى از معروف ترین نوع آفات در مزارع کلزا و گندم 

استان هستند.

انتشار اوراق مشارکت 
قطارشهرى تا پایان ماه

مبارزه با آفات و علف هاى 
هرز در نصف جهان

سامانه بارشى، امروز از 
اصفهان خارج مى شود

مدیـر اداره پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان با بیان اینکه سـامانه بارشـى امروز از استان 
خارج مى شود، گفت: براى امروز، آسمانى نیمه ابرى تا 
تمام ابرى، گاهى بارش هاى رگبارى باران، همراه با 

رعد و برق پیش بینى مى شود.
حسـن خدابخش افزود: بـراى امـروز در مناطقى که 
بارش اتفـاق افتـاده اسـت، مـه صبحگاهـى و افت 

محسوس دما پیش بینى مى شود.
وى گفت: وزش باد به نسبت شدید تا شدید نیز وجود 
دارد که در برخى مناطق مى تواند همراه با گرد و خاك 

هم باشد.

اصالح الگوى آبیارى 
زمین هاى کشاورزى کاشان

معـاون اسـتاندار و فرمانـدار کاشـان گفـت: بیش از 
3100هکتار از زمین هاى کشـاورزى این شهرستان 
زیر پوشـش روش هاى آبیـارى نوین و تحت فشـار 

قرار گرفته اند.
حمیدرضـا مؤمنیـان بیـان کـرد: 5500 هکتـار 
از  مجمـوع  در  کشـاورزى،  هـاى  زمیـن  از 
روش هـاى نویـن آبیـارى اسـتفاده مـى کننـد 
و نزدیـک بـه 4700 هکتـار از سـایر زمین هـا نیز از 
سـوى دولـت در دسـت مطالعه بـراى اجـراى طرح

است.

خبر

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به احسان جمیل- کریم بن رشید دادخواستى به: مطالبه به طرفیت شما 
در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 688/96 ش4ح ثبت و براى روز شنبه مورخ 
97/3/7 ساعت 4/30 عصر تعیین وقت گردیده اســت، با توجه به مجهول المک ان بودن خوانده و به 
درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت 
رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 101 شعبه چهارم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/116
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خانم سارا صفى خانى- خواهان خانم ملیحه زلقى دادخواستى با موضوع 
مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 854/96 ش10ح 
ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 97/3/9 ساعت 9/30 صبح تعین وقت گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به  دفتر شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در 
این شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 150 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/117
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى جابر حمزه لو 1- مســعود نیک بهرامى دادخواستى به خواسته: 
تقاضاى صدور حکم مبنى به الزام به انتقال قطعى یک دستگاه اتوموبیل پراید به طرفیت شما در شوراى 
حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 1029/96 ش 4ح ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 97/3/7 
ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان 
و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر 
شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این 
شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 3064 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک)  /2/118
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى فرهاد فراســت- خواهان سید احسان حسینى نژاد دادخواستى با 
موضوع مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 819/96 
ش9ح ثبت و براى روز شنبه مورخ 97/2/27 ساعت 5 عصر تعین وقت گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت آگهى و یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در 
این شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 3063 شعبه نهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک)  /2/119
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139604002141000096/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600175 شــماره 
ابالغیــه: 139705102141000011 تاریخ صــدور: 97/1/14  آگهى ابالغ اجرائیه شــماره پرونده 
139604002141000096/1 و شــماره بایگانى: 9600175 بدینوســیله به بدهکار شرکت تعاونى 
فنى مهندســى ماهان الکتریک پارتاك تاریخ ایجاد: 1390/08/19 شناسه ملى: 45891 فاقد آدرس 
در متن ســند رهنى که برابر گزارش مورخ 1396/12/03 مامور ابالغ مربوطه ابالغ واقعى در آدرس 
اعالمى متعهد له در آدرس کیلومتر 12 جاده علویجه شهرك صنعتى بزرگ اصفهان خیابان کارآفرینان 
12 پالك 24 (خیابان کارآفرینان 12 ســمت چپ پالك یک به آخر مانده) نیز مقدور نگردیده ابالغ 
میگردد که برابر سند رهنى شماره سند: 8870، تاریخ سند: 1391/08/21 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى 
225 شاهین شهر بستانکار بانک توسعه تعاون شعبه شاهین شهر درخواست صدور اجراییه به کالسه 
139604002141000096/1 را نمــوده که برابر آن مبلــغ 984/000/000 ریال اصل بدهى و مبلغ 
85/000/000 ریال سود و 46/100/000 ریال خسارت تاخیر تا تاریخ 1396/05/01 و مبلغ خسارت 
روزانه 45/350 ریال موضوع الزم االجرا تا تاریخ تسویه حساب اضافه میگردد مى باشد لذا طبق ماده 18 
آیین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مراتب فقط در یک نوبت در روزنامه ******* چاپ ** **** 
جهت اطالع شما درج و منتشر و پس از انتشار آگهى در روزنامه اجرائیه ابالغ شده محسوب مى گردد 
لذا چنانچه نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید بنا به تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى تمامى مورد 
وثیقه ششدانگ پالك ثبتى بشماره 406/2802 واقع در بخش 16 اصفهان از طریق مزایده فروخته و 
از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتى استیفا خواهد شد. م الف: 115 مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى شاهین شهر /2/120
مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده 960569 از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر محکوم علیهم  شرکت کیمیا جاوید 
به پرداخت مبلغ 140/722/770 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له مبلغ /1/000/000 بابت 
هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه 
که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شــده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 
5 تن پلى اتیلن ســبک خطى (HDPE) با گرید EX3- قیمت موارد مذکور در حال حاضر هر کیلو 
68/000 ریال میباشد و ارزش کل مواد توقیفى /340/000/000 ریال مى باشد با توجه به اینکه نظریه 
کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش 
اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 97/2/23 ســاعت 8 الى 9 صبح محل برگزارى 
مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که 
باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فى 
المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن 
معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى 

مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 
پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز 
انجام مزایده درخواســت کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، 

تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 120 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر /2/121
مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده 960116 ح 2 اجرا از شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر محکوم علیه شرکت گیتى 
پسند به پرداخت مبلغ 400/132/731 ریال بابت اصل خواسته در حق محکو م له مبلغ 19/756/636 
بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم 
علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 
39/900 متر لوله 16 میلیمتر پنج الیه (PEX-AL-PEX) از قرار هر متر 16500 ریال- جمعا به 
ارزش 6/583/500/000 ریال با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر 
مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 
97/2/17 ساعت 9 الى 9:30 صبح محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر 
محل بازدید از اموال توقیفى: با این اجرا هماهنگ شود مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که 
باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شــد. برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را 
فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى 
ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه 
هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست 
حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود 
و در روزانجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحیول، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 124 محسن منتظرى- مدیر اجراى احکام مدنى شعبه 

دوم دادگسترى شاهین شهر /2/122
حصر وراثت

پروانه على عباسى بشماره شناسنامه 238 با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره پرونده 97- 56 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان 
محمدرضا صفائى فرزند حسن به شماره شناسنامه 72 در تاریخ 97/1/4 درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از: 1- پروانه على عباسى فرزند على شماره شناسنامه 238 نسبت با متوفى همسر 2- 
جواد صفائى فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 3- 127002225 نسبت با متوفى فرزند پسر 3- محسن 
صفائى فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 51000021470 نسبت با متوفى فرزند پسر 4- زهرا صفائى 
فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 2- 510017777 نســبت با متوفى دختر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد تاریخ نشر نخستین اگهى ظرف مدت یک ماه به شــوراى تقدیم و اال گواهى صادر خواهد 
گردید. م الف: 131 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/123

حصر وراثت
آقاى ســهراب مرادیان جزى بشماره شناسنامه 73 با استناد به شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره پرونده 55/97 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که 
شادروان مرحوم حیدر مرادیان جزى فرزند رضا  به شماره شناسنامه 33 در تاریخ 1396/8/1 درگذشته و 
ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- رضا مرادیان جزى فرزند حیدر شماره شناسنامه 58 نسبت 
با متوفى فرزند 2- عباس مرادیان جزى فرزند حیدر شــماره شناسنامه 154 نســبت با متوفى فرزند 
3- فردوس مرادیان جزى فرزند حیدر شماره شناســنامه 12 نسبت با متوفى فرزند 4- محترم مؤذنى 
فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 403 نسبت با متوفى همســر 5- مرتضى مرادیان جزى فرزند حیدر 
شماره شناسنامه 57 نسبت با متوفى فرزند 6- مصطفى مرادیان جزى فرزند حیدر شماره شناسنامه 7810 
نسبت با متوفى فرزند 7- سهراب مرادیان جزى فرزند حیدر شماره شناسنامه 73 نسبت با متوفى فرزند 
8- تیمور مرادیان جزى فرزند حیدر نسبت با متوفى فرزند 9- رسول مرادیان جزى فرزند حیدر شماره 
شناسنامه 177 نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد تاریخ نشر نخستین اگهى 
ظرف مدت یک ماه به شوراى تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 126 شعبه اول شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/124
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000079 مورخ 1397/01/30 خانم لیال برهانى فر به 
شماره شناسنامه 1436 کدملى 1284924467 صادره از اصفهان فرزند مهدى بر ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 17/85 مترمربع مفروزى از پالك شماره 6347 الى 6353- اصلى واقع در بخش 
2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/02/04 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/19 م الف: 2147 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /2/125 
حصر وراثت

آقاى مجید هارونى بشماره شناسنامه 2833 با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشــماره پرونده 57/97 تقدیم این شورا نموده و چنین اشــعار داشته است شادروان 
عبدالعلى هارونى فرزند شکرخدا به شماره شناســنامه 158 در تاریخ 96/10/19 درگذشته و ورثه وى 
در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- سعید هارونى فرزند عبدالعلى شماره شناسنامه 535 نسبت با متوفى 

فرزند 2- مجید هارونى فرزند عبدالعلى شماره شناسنامه 2833 نسبت با متوفى فرزند 3- وحید هارونى 
فرزند عبدالعى شماره شناسنامه 1646 نسبت با متوفى فرزند 4- فیروزه هارونى فرزند عبدالعلى شماره 
شناسنامه 602 نسبت با متوفى فرزند 5- فاطمه شــیرانى بیدآبادى فرزند شعبانعلى شماره شناسنامه 
42334 نسبت با متوفى همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف 
مدت یک ماه به شــوراى تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 129 شــعبه ا ول شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر /2/139
حصر وراثت

سجاد سلیمانى راد بشماره شناسنامه 10019 با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره پرونده 97/59 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است شادروان امین 
سلیمانى راد فرزند غالم على به شماره شناسنامه 2829 در تاریخ 97/1/15 درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتد از: 1- فاطمه ســروش فرزند على اکبر شماره شناسنامه 148 نسبت با متوفى همسر 
2- سجاد سلیمانى راد فرزند امین شماره شناسنامه 10019 نسبت با متوفى فرزند 3- سعید سلیمانى 
را د فرزند امین شماره شناسنامه 2560061759 نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مذبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شوراى تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م 

الف: 135 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر /2/140
مزایده

شماره صورتمجلس: 9709003759600024 شماره پرونده: 9309983759101631 شماره بایگانى 
شعبه: 940099 تاریخ تنظیم: 1397/01/28 در پرونده کالسه فوق محکوم علیهم خانم گوهر محمدى 
و تانیا باقرى همگى وراث مرحوم شــاهین رضا باقرى محکوم به پرداخت 722 قطعه سکه تمام بهار 
آزادى در حق خانم نفیسه نظرى نژاد فرزند براتعلى و مبلغ 155/000 ریال بات حق االجراى دولتى در 
حق صندوق دولت شده است که در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار شامل پالك 
ثبتى 38171/301 بخش 16 ثبت اصفهان شده است که حسب اســتعالم واصله از اداره ثبت اسناد و 
امالك به شماره 103/96/796/26 مورخ 96/03/06 میزان ششدانگ از پالك فوق در مالکیت رسمى 
مرحوم شاهین رضا باقرى بوده و طبق نظریه کارشناس دادگســترى ششدانگ ملک به شماره ثبتى 
38171 فرعى از 301 اصلى بخش 16 ثبت اصفهان به نشانى شاهین شهر گلدیس خ ابوذر فرعى 18 
شرقى نیم فرعى بلوك 8 کدپستى 8315647666 به ارزش 1/360/000/000 ریال توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى ارزیابى شده است و نظریه ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت ملک در 
اجراى ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى بررسى شده که طبق گزارش مامور اعزامى به محل ملک 
خالى از سکنه بوده و ملک موقت به محکوم علیهم تحویل شده و در اجراى ماده 51 قانون فوق الذکر 
با توجه به میزان طلب محکوم له و احتساب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى مقدار ششدانگ ملک در 
روز پنج شنبه مورخ 97/02/20 ساعت 9 الى 9:30 صبح در دادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحد 
اجراى احکام مدنى از طریق مزایده در معرض فروش گذاشته مى شود. محکوم له حاضر است با حفظ 
حقوق مرتهن ملک را در مزایده خریدارى نماید و یا در صورت خرید شخص ثالث بدواً از مبلغ وصول 
شده حقوق بانک مسکن پرداخت گردد و بانک طى نامه شماره 1308 مورخ 96/07/13 موافقت نامه 
خود را اعالم نموده است. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به خریدارى که باالترین قیمت را پیشنهاد 
کند فروخته مى شود. برنده مزایده باید 10 درصد قیمت نهایى مزایده را همراه داشته تا به حساب سپرده 
دادگسترى به شماره 21712902777002 نزد بانک ملى شاهین شهر واریز نماید و مابقى را حداکثر 
ظرف یک ماه پرداخت کند و درصورتى که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاى اموال را نپردازد سپرده 
او پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد. متقاضیان خرید مى توانند 
در مدت پنج روز قبل از روزى که براى فروش معین شده است به این شعبه مراجعه و با معرفى این اجرا 
اموالى را که آگهى شده مالحظه نمایند. محکوم له مى تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید و تسلیم 
مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. آگهى  مزایده عالوه بر انتشار در روزنامه 
در قسمت اجرا و محل فروش الصاق مى شود. م الف: 133 اجراى احکام شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر /2/141
فقدان سند مالکیت

تاریخ: 103/97/32/26 شماره: 97/1/14 خانم فروغ خسروى و آقاى رضا پهلوان فرزندان حسین به 
استناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است اسناد مالکیت 
دفترچه اى خود بشماره هاى 054515 و 054516 و 054517 را که بمیزان جمعا ششدانگ (هر کدام 
دو دانگ) بوده به شــماره پالك ثبتى 321/1172 واقع در بخش 16 حوزه ى ثبتى اصفهان (شاهین 
شهر) که در دفتر 374 صفحات  368 و 371 و 374 ذیل ثبت 90608 و 90610 و 90612 بنام نامبردگان 
ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند انتقال 109856 مورخ 1382/03/06 دفتر 26 شاهین 
شهر مالکیت یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و ملک داراى اسناد رهنى 210225 و 210226 
و 210228 مورخ 1392/04/10 در بانک مسکن در دفتر 26 شاهین شــهر بوده و نحوه ى گم شدن 
جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه ى قانون ثبت، مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 

137 ناصر صیادى صومعه- رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /2/142
ابالغ

شماره پرونده: 501/96 ش 10ح تاریخ رســیدگى: 1396/10/30 مرجع رسیدگى: شعبه دهم حقوقى 
شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان: آقاى على عالمى فرزند بختیار به نشانى اصفهان خ رودکى 
کوچه بهار 72  پالك 38 طبقه اول خواندگان: 1- آقاى فرهاد فراست فرزند عباس 2- خانم زهره شفیع 
زاده فرزند هرمز هردو به نشانى مجهول المکان خواسته: تقاضاى صدور حکم مبنى بر الزام خواندگان 
به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و تنظیم و انتقال سند رسمى یک دستگاه خودرو سوارى پژو پارس 
به شماره انتظامى 53- 431 ل84 مقوم به مبلغ 11/000/000 ریال و مطالبه هزینه دادرسى گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 

کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاکنندگان زیر تشکیل است و با 
توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى على عالمى فرزند بختیار به طرفیت خواندگان: 
1- آقاى فرهاد فراست فرزند عباس 2- خانم زهره شفیع زاده فرزند هرمز به نشانى هر دو مجهول المکان 
به خواسته تقاضاى صدور حکم مبنى بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و تنظیم و 
انتقال سند رسمى یک دستگاه خودرو سوارى پژو پارس به شماره انتظامى 53-431 ل84 مقوم به مبلغ 
11/000/000 ریال و مطالبه هزینه دادرسى شورا با بررســى اوراق پرونده و مالحظه مدرکیه پیوست 
(قولنامه) که حاکى از وقوع بیع و انتقال خودرو فوق االشاره به خواهان است و پاسخ استعالم اداره راهور به 
شماره 1452/13/12/7/735 به تاریخ 96/8/17 که مالکیت مورد معامله را به نام خوانده ردیف دوم اعالم 
نموده است و خواندگان در جلسه شورا حاضر نشده و دفاعیاتى به عمل نیاورده لذا شورا دعوى خواهان را 
محمول بر صحت دانسته و به استناد به مواد 220-362 قانون مدنى خواندگان را محکوم به حضور در 
یکى از دفاتر اسناد رسمى جهت فراهم نمودن مقدمات و انتقال یک دستگاه خودرو سوارى پژو پارس به 
شماره انتظامى 53-431 ل84 نام خواهان و پرداخت مبلغ 217/500 ریال بابت هزینه دادرسى در حق 
خواهان را صادر و اعالم مى دارد همچنین خوانده ردیف اول محکوم به پرداخت مبلغ 2/800/000 ریال 
بابت خالفى اتومبیل تا تاریخ 95/2/22 ضمنا وفق قولنامه مورخ 95/2/22 که خوانده ردیف اول ذیل آن 
را امضا و تأیید کرده است از تاریخ 95/9/10 لغایت اجراى حکم روزانه محکوم به پرداخت مبلغ 100/000 
ریال مى باشد راى صادره غیابى ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 151 رضوانى قاضى 

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/143
ابالغ

شماره دادنامه: 9709973760100035 شماره پرونده: 9609983761801045 شماره بایگانى پرونده: 
961883 تاریخ تنظیم: 1397/01/20 شاکى: خانم فروغ ســوارى فرزند سعد به نشانى شاهین شهر، 
فردوسى ف 7 شرقى، ساختمان مدرن واحد 6 پ 8 متهم: آقا ى مصطفى دلبر فرزند محمود به نشانى 
فعال مجهول المکان اتهام: امتناع از اســترداد طفل. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى مصطفى دلبر 
فرزند محمود دایر بر  امتناع از استرداد طفل (فرزند مشترك) موضوع شکایت خانم فروغ سوارى، نظر به 
محتویات پرونده، شکایت شاکى و اظهارات او در جلسه دادرسى متشکله این دادگاه، بدین مضمون که 
متهم طفل پنج ساله (بنیامین دلبر) که قانونا در حضانت مادر خود مى باشد به همراه خود از کشور خارج 
نموده و استرداد او خوددارى مى نماید و با توجه به مؤداى اظهارات گواهان و النهایه توجها به اینکه متهم 
به رغم استحضار از وقت دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده، دادگاه وقوع بزه انتسابى را 
محرز دانسته مستندا به ماده 632 قانون تعزیرات حکم به محکومیت نامبرده به تحمل یکصد روز حبس 
تعزیرى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
محکمه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م 

الف: 156 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (101 جزایى سابق) /2/144
حصر وراثت

خانم هما پبدنى به شماره شناسنامه 4- عنبر با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شماره پرونده 58/97 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان 
ایرج امیدى پور فرزند لطفعلى به شماره شناسنامه 150 در تاریخ 1397/1/16 درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از: 1- آرش امیدى پور فرزند ایرج شماره شناسنامه 557 نسبت با متوفى فرزند 
2- آرمان امیدى پور فرزند ایرج شماره شناسنامه 2377 نسبت با متوفى فرزند 3- آسادخت امیدى پور 
فرزند ایرج شماره شناسنامه 2060 نسبت با متوفى فرزند 4- هما پبدنى فرزند حسینقلى شماره شناسنامه 
4- عنبر نسبت با متوفى همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد تاریخ نشر آگهى ظرف مدت 
یک  ماه به شوراى تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 159 شعبه اول شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر /2/145
ابالغ تجدیدنظرخواهى

شماره ابالغنامه: 9710103759200377 شماره پرونده: 9509983759201434 شماره بایگانى شعبه: 
951464 تاریخ تنظیم: 1397/01/29 ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى به خانم 1- فرزانه 
حجتى فرزند یداله 2- ن یال زجاجى فرزند شاهرخ 3- شرکت سانیدو تجارت ایرانیان تجدیدنظرخواه بانک 
سرمایه به شماره ثبت 262377 تجدیدنظر خواندگان 1- فرزانه حجتى فرزند یداله 2- نیال زجاجى فرزند 
شاهرخ 3- شرکت سانیدو تجارت ایرانیان نسبت به دادنامه شماره 9609973759201313 در پرونده 
کالسه 951464 شعبه دوم حقوقى شاهین شــهر تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین 
دادرسى  مدنى به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى را 
دریافت و چنانچه پاسخى دارد کتباً به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاى مهلت مقرر 
قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. استان اصفهان، شهرستان شاهین 
شهر، میدان امام حسین(ع)، خیابان شهید منتظرى، خیابان شهید توالیى، دادگسترى شاهین شهر. م 

الف: 140 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /2/146
حصر وراثت

آقاى محمدرضا مدیرى بشماره شناسنامه 405 با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره پرونده 97- 61 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است شادروان کبرى 
زرد فرزند بشناسنامه شماره 465 در تاریخ 96/9/22 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از: 1- محمدرضا مدیرى فرزند غالمرضا شماره شناســنامه 405 نسبت با متوفى فرزند پسر 2- صغرا 
مدیرى فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 2788 نسبت با متوفى فرزند دختر 3- معصومه مدیرى فرزند 
غالمرضا شماره شناسنامه 954 نسبت با متوفى فرزند دختر 4- ناهید مدیرى فرزند غالمرضا شماره 
شناسنامه 694 نسبت با متوفى فرزند دختر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهى ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید.  م الف: 152 شعبه اول 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر /2/152

مدیرعامل شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان گفت: ذخیره گوشتى استان 
مطلوب است و از این بابت، در تأمین گوشــت ایام ماه مبارك رمضان مشکلى 

نداریم.
على اکبر نجفى با اشــاره به اینکه آمادگى الزم را در تأمین گوشت قرمز و سفید 
اســتان اصفهان در ایام ماه مبارك رمضان داریم،گفت: بیش از 4000 ُتن مرغ 
منجمد داخلى و نزدیک به 500 تن گوشت منجمد گوساله وارداتى (برزیلى) در 

سردخانه ها موجود است.
وى با اشاره به پیش بینى افزایش قیمت گوشت در ایام ماه رمضان افزود: به نظر 
نمى رسد در این باره شاهد افزایش قیمت باشیم، چرا که گوشت دام عشایر بختیارى 

از شهرستان هاى فریدونشهر، چادگان و فریدن به اصفهان وارد مى شود.
■■■

مدیرعامل شرکت پشتیبانى امور دام با بیان اینکه سال گذشته 400 تن گوشت 
گرم گوسفندى وارد شد، افزود: از ابتداى امسال هم در هر هفته 10 تن و ماهیانه 40 
تن گوشت گرم گوسفندى از استرالیا وارد استان اصفهان مى شود و این گوشت ها 
در فروشگاه هاى زنجیره اى و بیشتر در فروشگاه هاى 13گانه کوثر عرضه مى شود.
نجفى سرانه مصرف گوشت را 12 کیلوگرم خواند و گفت: مصرف گوشت در برخى 
ایام مانند نوروز، ماه هاى محرم و صفر، ایام بازگشــت حجاج و رمضان افزایش 
مى یابد، با توجه به این موضوع، امسال نیز همانند سال هاى قبل، به وسیله واردات 

گوشت هاى گرم گوسفندى استرالیایى، بازار ماه رمضان را تنظیم مى کنیم.
■■■

مدیرعامل شرکت پشتیبانى امور دام با اشــاره به معضل خشکسالى که بر روند 
تولید محصوالت دامى تأثیر گذاشته است، گفت: در هشت سال گذشته وضعیت 
مراتع به دلیل خشکسالى مناسب نبوده، از این رو، دولت تصمیم گرفته مقدارى از 
گوشت مورد نیاز کشور را وارد کند، با توجه به اینکه ذائقه مردم گوشت هاى گرم 
را مى پسندد، گوشت گرم از مناطقى مانند آســیاى میانه، ارمنستان، گرجستان، 

قرقیزستان، شمال کشور و... وارد شده است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان:

مشکلى در تأمین گوشت ماه رمضان نیست
مدیر مرکز اصفهان شناســى و خانه ملل گفت: 
اولین نمایشگاه مشاغل و ِحَرف سنتى اصفهان، 
در قالب 20 غرفه ازدیروز تا نهم اردیبهشت ماه در 

راه شاهى برگزار مى شود.
 رضا روحانى با بیان اینکه در این نمایشــگاه به 
صورت ورك شــاپ تعدادى از مشــاغل وِحَرف 
سنتى اصفهان نیز اجرا مى شود، افزود: در اولین 
نمایشگاه مشــاغل و حرفه هاى سنتى اصفهان 
که در قالب 20 غرفه برگزار مى شــود، مشاغلى 
همچون قفل ســازى، فلزکارى، چیت ســازى، 
رنگرزى، مرصع کارى، ســوخت چرم، نقاشــى 
روى استخوان، گچبرى، الیه چینى طال و نقره و 
قلمکارى و برخى دیگر از مشاغل معرفى خواهد

 شد.
روحانى گفت: این نمایشگاه در تقویم رویدادهاى 
شــهردارى اصفهان به ثبت رسیده است و از این 
پس، نمایشگاه مشــاغل و ِحَرف سنتى اصفهان 
به صورت ســاالنه و همزمان بــا هفته فرهنگى 

اصفهان برگزار خواهد شد.
اولین نمایشگاه مشــاغل و ِحَرف سنتى اصفهان 
تا نهم اردیبهشت ماه همزمان با هفته فرهنگى 
اصفهان در راه شاهى، واقع در خیابان استاندارى 
برگزار مى شود و عالقه مندان مى توانند صبح ها 
ساعت 8 تا 14 و بعد از ظهرها ساعت 16 تا 20 از 

این نمایشگاه بازدید کنند.

برگزارى 
نمایشگاه مشاغل و 
ِحَرف سنتى اصفهان 
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طوفان شن و ماسه در آران 
وزش باد شدید در آران و بیدگل، موجب طوفان شن و 

ماسه در این شهرستان شده است.
طوفان و وزش تندباد با سـرعت بیش از 50 کیلومتر 
از صبح شـنبه اول اردیبهشـت تادیروز همراه با گرد 
و خـاك مناطـق مختلـف شهرسـتان آران و بیدگل 
را فراگرفتـه بـود.  دید افقى بـر اثر شـدت طوفان در 
مناطق مختلف شهرسـتان آران و بیدگل به زیر 100 
متر رسیده است. پیش بینى شده است گرد و خاك و 

طوفان شن تا امروز  ادامه داشته باشد.

مراجعه 2950 نفر به 
پزشکی قانونی در یک ماه

مدیر کل پزشـکى قانونى اسـتان اصفهان گفت: در 
اسفند ماه سـال گذشـته، 2951نفر به علت صدمات 

ناشى از نزاع به مراکز پزشکى قانونى مراجعه کردند.
على سلیمان پور با اشـاره به کاهش آمار مراجعین به 
دلیل نزاع در سـال 1396 اظهار کرد: در سال 1396 
تعداد 37 هـزار و 751 نفر به دلیل صدمات ناشـی از 
نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه 
کردند و این رقم در مقایسـه با مدت مشابه سال قبل 

معادل3/2 درصد کاهش یافته است.
وى افزود: این در حالى اسـت که مراجعیـن به دلیل 
نزاع 32 درصد از حجم مراجعان معاینات بالینى مراکز 
پزشکى قانونى اسـتان اصفهان را تشکیل مى دهند. 
سـلیمان پور گفت: همچنیـن از کل مراجعیـن نزاع، 
12 هـزار و 167 نفـر زن و 25 هـزار و 584 نفـر مرد

 بوده اند. 

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: سازمان میراث فرهنگى در زمینه 
ثبت ارزش هاى دفاع مقدس، به عنوان میراث ملى در کل 

کشور ورود پیدا کرده است تا این آثار ماندگار حفظ شود.
فریدون اللهیارى افزود: ممکن است یک نسل که بگذرد، 
به دلیل باالرفتن ســن وارد دوره اى از زندگى شویم که 
دیگر این جانبازان حضور نداشــته باشند و بایستى نقش 
ایثارگرایانه و حماسه سازانه آنان را مستندسازى کنیم تا 

براى آیندگان نیز حفظ شود.
مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان با اشاره به اقدامات 
میراث فرهنگى در حوزه دفاع مقدس گفت: ارزش هاى 

دفاع مقدس هم به لحاظ فیزیکى و هم معنوى و ناملموس، 
جزو ارزش ها و مواریث فرهنگى کشور حساب مى شود.

اللهیارى با اشاره به استفاده از ظرفیت هاى دفاع مقدس در 
المان هاى شهرى خاطرنشان کرد: شهر اصفهان به عنوان 
شــهرى که در دفاع مقدس نقش مؤثرى داشته شناخته 
مى شود لذا در المان هاى شهرى نیز باید نام و یاد جانبازان 

استفاده شود.
وى افزود: هرچند برخى خیابان ها به نام این افراد اختصاص 
یافته، اما باید توجه کرد بعضى از جانبازان ما قادرند به عنوان 
اسطوره در همه تاریخ ماندگار شوند که باید روى این افراد 

کار شود تا دیده و شناخته شوند.

مسئول دفتر کودکان و نوجوانان اداره کل بهزیستى استان 
اصفهان گفت: به منظور افزایش سرانه مطالعه و تشویق 
کودکان بــه کتابخوانى، روزهاى دوشــنبه هر هفته در 
مهدهاى کودك استان اصفهان به عنوان «دوشنبه هاى 

کتابخوانى» تعیین شده است.
عفت نجف پور اظهار کرد: معاونت فرهنگى وزارت ارشاد 
و سازمان بهزیستى، در راســتاى افزایش سرانه مطالعه، 
با تشــویق کودکان به خواندن کتاب و ترویج فرهنگ 
کتابخوانى در خانواده ها، روزهاى دوشنبه را به عنوان روز 

کتابخوانى در مهدهاى کودك اختصاص داده اند.
وى افزود: در راستاى افزایش ســرانه مطالعه در کشور، 

سازمان بهزیستى با همکارى معاونت امور فرهنگى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى، تفاهمنامه اى را امضا کردند که 
در این تفاهمنامه، همکارى با هدف تشــویق کودکان 
به کتابخوانــى و ترویج فرهنگ مطالعــه در خانواده ها 

منعقد شد.
مســئول دفتر کودکان و نوجوانان اداره کل بهزیســتى 
استان اصفهان با بیان اینکه کودکان را باید در مهد کودك 
با کتابخوانى آشــنا کرد، گفت: بهترین جامعه هدف که 
براى فرهنگســازى در جامعه مى توان بــر روى آن کار 
کرد، کودکان زیر شش سال است، چرا که در این زمان، 

شخصیت اصلى آنان شکل مى گیرد.

اجراى«دوشنبه هاى 
کتابخوانى» در مهدهاى کودك 

ورود میراث فرهنگى به 
ثبت ارزش هاى دفاع مقدس 

ابالغ قرار تأمین
کالسه پرونده: 703/96 شماره دادنامه: 647- 96/10/18 تاریخ رسیدگى: 96/11/16- 10/30 صبح 
مرجع رسیدگى: شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر خواهان: عباس قربانى فرزند 
مرتضى ش ملى 1270022326 نشانى: اصفهان سین برخوار خ سعدى ك شهید قربانى پ 1 خوانده: 
فتح اله بصیر طریقت فرزند عزیز ش ملى 2679062477 نشــانى: اصفهان خ شــیخ صدوق شمالى 
ك شهید فیاضى کدپســتى 8179943159 خواسته: صدور قرار تامین خواســته گردشکار: با بررسى 
محتویات پرونده در وقت فوق العاد ه و اینکه خواهان ضمن تقدیم دادخواست درخواست تامین خواسته 
نیز نموده اســت با توجه به مراتب فوق و مالحظه نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى اعالم و 
به شــرح ذیل مبادرت به صدور قرار مى نماید. قرار تامین خواسته: درخصوص درخواست آقاى عباس 
قربانى فرزند مرتضى به طرفیت اقاى فتح اله بصیر طریقت فرزند عزیز به خواسته قرار تامین خواسته 
معادل 7/000/000 ریال بابت یک فقره چک 11460- 96/3/2 موسسه مالى و اعتبارى کوثر با توجه 
به محتویات پرونده و نظریه مشورتى شورا و مالحظه مستندات درخواست خواهان و با عنایت به این 
که خواهان به موجب فیش ســپرده به شماره خســارت احتمالى طرف دعوى را تودیع نموده است لذا 
درخواست وى وارد تشخیص و مســتندا به ماده قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394/08/10 بند 
(الف-ب-ج-د) ماده 108 و مواد 115 و 116 و 117 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى قرار تامین خواسته معادل مبلغ 7/000/000 ریال/ توقیف از اموال بالمعارض خوانده صادر 
و اعالم مى گردد. قرار صادره ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این شــعبه مى باشــد/ 
همچنین قرار صادره پس از ابالغ قابل اجرا مى باشد. م الف: 117 مجتبى رضوانى- قاضى شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/147
ابالغ

شماره پرونده: 678/96 ش10ح شــماره دادنامه: 21- 97/1/27 تاریخ رسیدگى: 96/12/26 مرجع 
رسیدگى: شعبه دهم شــوراى حل اختالف شاهین شــهر خواهان: آقاى عباس قربانى فرزند مرتضى 
به نشانى سین برخوار خیابان سعدى کوچه شــهید قربانى پالك 1 خوانده: آقاى فتح اله بصیر طریقت 
طلب فرزند عزیز به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 7/000/000 ریال بابت یکفقره چک 
شماره 11460 مورخ 1396/3/2 عهده موسسه مالى اعتبارى کوثر شعبه سعادت آباد با احتساب خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسى بدوا صدور قرار تامین خواسته گردشکار: خواهان دادخواستى بخواسته فوق 
بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى 
در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و 
تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: درخصوص 
دعوى خواهان آقاى عباس قربانى فرند مرتضــى بطرفیت خوانده آقاى فتح اله بصیر طریقت طلب به 
خواس ته مطالبه مبلغ 7/000/000 ریال بابت یکفقره چک شماره 11460 مورخ 1396/3/2 عهده موسسه 
مالى اعتبارى کوثر شعبه سعادت اباد با احتساب خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى بدوا صدور قرار 
تامین خواسته خواهان به استناد یک فقره چک که از ناحیه بانک برگشت شده مطالبه مبلغ 7/000/000 
ریال تقدیم نموده نظر به این که على رغم ابالغ قانونى و ضمائم آن (دادخواست خواهان و مستندات 
تقدیمى شامل چک برگشت شده از ناحیه بانک) و اینکه خوانده در جلسه شورا حاضر نشده و نسبت به 
دعوى خواهان ایراد و دفاعى را بعمل نیاورده و دلیلى بر برائت خود به شورا اقامه نکرده است که همگى 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مى نماید شورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه شده 
با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه 
خواسته ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198- 519- 522 و 515 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 313 
و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/950/000 ریال هزینه دادرسى و الصاق تمبر و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 
وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا احکام که حین اجراى حکم محاسبه خواهد 
شد از تاریخ تقدیم دادخواست 96/10/5 لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد رأى 
صادره غیابى ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم محترم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 118 مجتبى رضوانى- قاضى شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/148
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709973760300013 شماره پرونده: 9609983761300294 شماره بایگانى شعبه: 
961468 تاریخ تنظیم: 1397/01/18 شاکى: خانم نجمه قربانى کلخواجه فرزند امیر به نشانى شاهین 
شهر خ حافظ جنوبى فرعى 6 غربى پ 7 متهم: آقاى رضا رشیدیان فرزند محمد به نشانى مجهول المکان 
اتهام: 1- توهین 2- تهدید گردشکار: در این پرونده در مورخ 1395/12/11 خانم نجمه قربانى فرزند 
امیر شکایتى تحت عنوان توهین- تهدید از طریق ارسال پیامک از خط 09131034996 علیه  آقاى رضا 
رشیدیان فرزند محمد تقدیم دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر نموده و توسط دادستان محترم 
دادسراى مزبور به شعبه دوم دادیارى ارجاع دستورات مقدماتى صادر و اقدامات قانونى معمول- اظهارات 
شاکى و شهود توسط دادیار محترم شعبه مذکو ر استماع و نهایتا با قرار جلب به دادرسى و کیفرخواست 
پرونده به دادگاه ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. این دادگاه نیز پرونده را در نوبت رسیدگى قرار 
داده و پس از جرى تشریفات قانونى و بررسى جمیع محتویات پرونده ختم دادرسى را اعالم و به شرح 
ذیل با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به ادله موجود مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى رضا رشیدیان فرزند محمد دائر بر الف: توهین ب: تهدید 
موضوع شکایت خانم نجمه قربانى فرزند امیر دادگاه با عنایت به شکایت شاکى- تصویر متن پیام ها ضم 
پرونده – جوابیه استعالم از مخابرات که خط به نام آقاى نادر رشیدیان فرزند محمد بوده است- اظهارات 
آقاى نادر رشیدیان فرزند محمد در دادســرا و اظهار مبنى بر تحت تصرف و استفاده بودن خط از ناحیه 
متهم- عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه على رغم اقدامات قانونى و عدم ارائه دفاعیه در قبال اتهام 
هاى وارده- اظهارات شهود مبنى بر مورد استفاده بودن خط 09131034996 توسط متهم سالیان قبل 
حدود 12 سال کیفرخواست صادره از سوى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر بنابراین ارتکاب بزه 
یاد شده سوى وى را محرز و مسلم دانسته با استناد به مواد 608-669 قانون مجازات اسالمى مصوب 
1375 و 134 قانون مرقوم مصوب 1392 از جهت ارتکاب بزه ردیف اول مشارالیه را به تحمل هفتاد و 
چهار ضربه شــالق تعزیرى درجه 6 و از جهت ارتکاب بزه ردیف دوم به تحمل دو سال حبس تعزیرى 
درجه 6 محکوم مى نماید و اعالم مى دارد نظر به تشابه درجه مجازات ها یکى از آنها (دو سال حبس) 

قابل اجراست چنانچه مجازات قابل اجرا به یکى از علل قانونى تقلیل یابد یا تبدیل شود یا غیرقابل اجرا 
شود مجازات بعدى قابل اجرا خواهد بود راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین دادگاه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 87 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو 

شهرستان شاهین شهر /2/150
مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده 960451ح2 اجرا و به موجب اجرائیه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر 
محکوم علیه شرکت صنایع فلزى بنیاد پوشــش اصفهان به پرداخت مبلغ 280/516/446 ریال بابت 
اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولت محکوم 
گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط 
کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده اســت. صورت اموال مورد مزایده: 1- ده  دستگاه جوش 
 (PARS MIG-EL631) الکترود- رکتیفایر با مارك گام الکتریک- زردرنگ چرخدار- مستعمل
فاقد کابل وانبر و متعلقات (با توجه به تعطیلى شــرکت، امکان تست تجهیزات میسر نبود) قیمت پایه 
هر دستگاه پنج میلیون و دویســت هزار ریال 5/200/000 ریال جمعا به مبلغ پنجاه و دو میلیون ریال 
52/000/000 ریال 2- لوله کشى گاز طبیعى شرکت شامل لوله هاى 1/2 و 3/4 و 1 و 2 و 3 و 4 اینچ، به 
صورت روکار و به وزن حدود 15000 کیلوگرم و با توجه به مستعمل بودن لوله ها و هزینه هاى دمونتاژ 
لوله کشى و جداسازى عایق هاى مربوطه قیمت پایه هر کیلوگرم پانزده هزار ریال 15000 ریال قیمت 
کل دویست و بیست و پنج میلیون ریال(225/000/000 ریال) 3- تعداد 8 عدد رگوالتور با مارك گاز 
سوزان در سایزهاى مختلف و مستعمل قیمت پایه جمعاً چهار میلیون ریال (4/000/000 ریال) جمع کل 
قیمت پایه دویست و هشتاد و یک میلیون ریال (281/000/000 ریال) با توجه به اینکه نظریه کارشناسى 
به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق 
مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 97/2/23 ساعت 9 الى 9:30 صبح محل برگزارى مزایده: اجراى 
احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: شهرك صنعتى مورچه خورت با 
هماهنگى این اجرا مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد 
فروخته خواهد شد. برنده مزایده مى بایســت 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته 
باشند تا عنداللزوم به حســاب ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب 
ســپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزیده به صندوق

 دولت واریز مى گردد کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از 
مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده 
درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده 
شرکت داده شوند. م الف: 154 منتظرى مدیر اجراى احکام شعبه دوم دادگسترى دادگسترى شاهین 

شهر /2/151
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9609973760202835 شــماره پرونده: 9509980366300286 شماره بایگانى 
شعبه: 960448 تاریخ تنظیم: 1396/12/26 شــاکى: خانم قمرسلطان خسروى جزى فرزند اسداله با 
وکالت آقاى حمیدرضا خلیلى جزى فرزند محمدحسین به نشانى شاهین شهر خیابان عطار نبش فرعى 
8 شرقى ساختمان کوثر طبقه اول واحد اول متهمین: 1- آقاى جهانگیر مظفرى فرزند على با وکالت 
آقاى خدارحم اسدیان فرزند حسن به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، سه راه 
ســیمین، جنب پمپ بنزین مجتمع آرش ط 2 واحد 206، 2-آقاى داریوش بیابانگر به نشانى مجهول 
المکان 3-آقاى على محبى نورالدین وند فرزند ابراهیم با وکالت آقاى حسین حبیبى فرزند على به نشانى 
استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خ توحید، حدفاصل پل وحید و باغ دریاچه مجتمع 
امین ط 5 واحد 4 اتهام: تحصیل مال از طریق نامشروع و تظاهر به وکالت. راى دادگاه: در خصوص اتهام 
آقایان 1- داریوش (کورش) بیابانگرد (علیرضا کشولى) 2- جهانگیر مظفرى فرزند على 3- على محبى 
نورالدین وند 4- حسین حبیبى فرزند على متهم ردیف اول تا سوم دائر بر ادعاى اعمال نفوذ بر خالف حق 
و مقررات قانونى نزد مقامات قضایى و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان پانصد و پنجاه میلیون 
ریال و همچنین متهم ردیف اول و دوم دائر بر دخالت در امر وکالت و متهم ردیف چهارم دائر بر معاونت در 
اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانونى و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت 
خانم قمر سلطان خسروى با وکالت آقاى حمیدرضا خلیلى مختصرا بدین شرح که متهمین ردیف اول تا 
سوم با مراجعه به خانم قمر سلطان خسروى ادعاى ذى نفع بودن در دادگسترى و وعده دادن به ایشان 
نسبت به اخذ وجه مذکور جهت آزادى فرزند شاکیه به نام فریدون الیکى اقدام نموده و طى بازرسى از 
کیف تحت تصرف آقاى على محبى نورالدین وند در جلسه رسیدگى با اجازه ایشان سربرگ هاى مربوط 
به امر وکالت آقاى حسین حبیبى و برگ هاى صورت مجلس و اظهارات شهود دادگسترى یافت گردید 
علیهذا توجها به محتویات پرونده و دستور واریز وجوه به حســاب متهم ردیف اول به میزان چهارصد 
میلیون ریال به موجب فیش بانکى پیوســت، اظهارات آقاى جهانگیر مظفرى مبنى بر حضور  آقایان 
داریوش بیابانگرد و على محبى نورالدین وند در منزل شــاکیه و دفاعیات بالوجه متهم ردیف چهارم 
انتساب بزه محرز و مسلم مى باشد و مستندا به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس، ارتشاء و 
کالهبردارى ماده یک قانون اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات ماده 5 قانون وکالت و مواد 126، 127 و 
134 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1392 با توجه به اینکه مجموع اقدام هاى متهمین ردیف اول 
تا سوم تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد مى گردد و سایر جرایم مقدمه ارتکاب بزه مذکور مى باشد 
هر یک از متهمین را به تحمل دو سال حبس تعزیرى و رد مال به صورت تضامنى به میزان پانصد و پنجاه 
میلیون ریال در حق شاکیه محکوم مى نماید و متهم ردیف چهارم را که مجموع اقدامات ایشان معاونت 
در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مى باشد را به تحمل شش ماه حبس تعزیرى محکوم مى نماید. 
آراى صادره در خصوص متهم ردیف دوم تا چهارم حضورى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد و در خصوص متهم ردیف اول 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد و در خصوص متهم ردیف 
اول غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 94 فتحى فرد دادرس 

شعبه 102 کیفرى  دو شاهین شهر /2/153

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710103640700618 شماره پرونده: 9609983640700864 شماره بایگانى شعبه: 
960882 ابالغ دادخواست و ضمائم به خانم عظیمه محمدى عبده وند فرزند شکرخدا- خواهان آقاى 
مظاهر باقرى فرزند عباس دادخواســتى به طرفیت خوانده فوق به خواسته مبلغ 165/000/000 ریال 
بابت چک شماره 129502/241841 و مبلغ 75/000/000 ریال بابت چک شماره 129503/241842 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983640700864 شعبه 4 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان لنجان (زرین شــهر) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/06 ساعت 9:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان 
اصفهان- شهرستان زرین شهر- خیابا ن آیت ا... کاشانى- ساختمان دادگسترى. م الف: 139 شعبه 4 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /2/154
احضار متهم

شماره نامه: 9610113642201075 شــماره پرونده: 9609983642200687 شماره بایگانى شعبه: 
960713 احضار متهم مصطفى صیادى شــهرکى- به این وســیله به جنابعالى ابالغ مى گردد آقاى 
روح  اله رئیسى فرزند حسینعلى شکایتى علیه شما دایر بر پیش فروش ساختمان بدون رعایت مقررات 
قانونى پیش فروش ساختمان مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه چهارم دادیارى دادسراى عمومى 
و انقالب لنجان به کالسه 960713 ثبت و تحت رسیدگى است بنا به اعالم و درخواست شاکى به لحاظ 
مجهول المکان بودن شما با استناد ماده 115 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به اتهام و 
دفاع ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهى در این شــعبه حاضر شوید ضمن اعالم آدرس جدید خود 
از موضوع شکایت بطور کامل مطلع شــده در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد 
آمد. م الف: 142 شفیع زاده- دادیار شعبه چهارم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان 

(زرین شهر) /2/155
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم- سید احمدقلى قربانى دورکى دادخواستى به مبلغ 9/100/000 ریال بطرفیت 
حسین برقى زاده که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به کالســه 592/96 در شعبه هشتم 
حقوقى شوراى 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 دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 97/3/21 
ساعت 5/30 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 148 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک) /2/156 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى محمدرضا جعفریان دادخواستى به مبلغ 60/000/000 ریال به طرفیت 
آقاى رضا یزدان زاده که  اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 484/96 در شعبه هشتم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده 
ب راى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 97/3/21 ساعت 
5 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 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: 151 شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /2/157

احضار متهم
شماره ابالغنامه: 9710103640900756 شــماره پرونده: 9609983641802002 شماره بایگانى 
شعبه: 970114 احضار متهم محمد عبداللهى در پرونده کالسه 970114 براى محمد عبدللهى به اتهام 
سرقت تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 
97/3/20 ساعت 12 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم در 
اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در 
صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسید گى غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 152 شعبه 101 دادگاه 

کیفرى دو شهر لنجان (101 جزایى سابق) /2/158
اخطار اجرایى

شماره: 96- 1396/11/28 به موجب راى شماره 403 تاریخ 96/8/23 حوزه هفتم شوراى حل اختالف 
شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه على حاچمى فرزند عبدالعزیز به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال بابت وجه چک 113475 بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و سى هزار ریال بابت خسارت دادرسى و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از سررسید چک در 95/7/3 لغایت زمان وصول محکوم به در حق خواهان محسن یاقوت 
فرزند اسداله به نشانى فوالدشهر، بلوار مدرس، خ دنا  پ 52 و نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت و به 
لحاظ غیابى بودن راى صادره اجراى حکم توسط دایره اجرا منوط به معرفى ضامن معتبر از سوى محکوم 
له مى باشد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 154 شعبه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /2/159

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه: 9710113640200117  شــماره پرونده: 9609983640200929 شماره بایگانى شعبه: 
960950 جناب آقاى ابراهیم جعفرى نسب فرزند محمد بدینوسیله نظر به مجهول المکان بودن شما 

باستناد ماده 73 ق آ د م بدینوسیله به شما ابالغ مى گردد دعوى آقاى بندر خاکى بختیاروند فرزند داود 
على به طرفیت شما مبنى بر اعتراض ثالث اجرایى به کالسه بایگانى 960950ح2 در این دادگاه ثبت و 
مورخ 1397/03/27 ساعت 10 وقت رسیدگى تعیین گردیده است. مراتب به شما ابالغ تا جهت اطالع از 
مفاد دادخواست در این دفتر حاضر و ضمن اعالم آدرس دقیق محل سکونت خود و تحویل نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم از موضوع مطلع و در موعد مقرر جهت رسیدگى حاضر شوید. م الف: 155 شعبه دوم 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /2/160
حصروراثت 

رضا میرزائى داراى شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه 97/38 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباس میرزائى بشناسنامه 5 در تاریخ 
1369/11/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به : 1. رضا میرزائى ش ش 6 ، 2. مجید میرزائى ش ش 243 ، 3. زهرا میرزائى ش ش 75 ، 4. طیبه 
میرزائى علویجه ش ش 34 ، (فرزندان متوفى)، 5. صغرا نقوى علویجه ش ش 5209 ، (همسر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 369/م الف رئیس شعبه 2 شوراى 

حل اختالف مهردشت2/161
اجرائیه

 شــماره:9610423730200607 شــماره پرونده: 9609983730200843 شماره بایگانى شعبه: 
960855 مشخصات محکوم له: مجتبى سفرى فرزند نعمت اهللا نشانى: استان اصفهان- شهرستان 
نجف آباد- شــهر نجف آباد- صالح آباد- بلوار شــهید منتظرى جنوبى- کوى شــهید ســلیمان 
عباســى- پ2- کد پ8516948781، کد ملى: 1091103844، تلفن همــراه:09131334977 ، 
مشخصات محکوم علیه ها:1. محمدرضا غالمى فرزند عبدالرضا، 2. سجاد خرمى اصل فرزند محمد 
به نشانى:1. اصفهان- تیران پشــت فرماندارى بلوار صادقیه مقابل دامپزشکى خ رسالت ك مدرس 
منزل دوم سمت راست جنب کد پ 8531754867 ، 2. مجهول المکان. وکیل محکوم له: مجتبى 
حقیقى نجف آبادى فرزند محمدعلى به نشــانى نجف آباد خیابان امام کوى ارشــاد مقابل حسینیه 
ارشاد ابتداى کوچه شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد طبقه ســوم واحد6. محکوم به: بسمه تعالى 
بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609973730201436 
محکوم علیهم محکوم اند به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ســیصد میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیرتادیه برابر تورم شــاخص بانک مرکزى از تاریخ (95/03/10 
– 95/12/01 – 96/03/31 – 95/10/01 – 95/11/01) چک ها تا زمان وصول آنکه محاســبه 
آن با اجراى احکام است و محکوم علیه سجاد خرمى اصل فرزند محمد را به پرداخت هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق محکــوم له و پرداخت مبلــغ 000/000/ 65 ریال بابت نیم 
عشــر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقــع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبــارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق

 حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجــراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 361/م الف  قلى زاده-رئیس شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/2/162

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان معصومه نوروزى دادخواســتى به خواســته الــزام خوانده مطالبه به طرفیــت خوانده مینا 
نصراصفهانى به شوراى حل اختالف شعبه هفتم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 1343/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/3/8 ساعت 4 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 336/ م الف شعبه هفتم 

شوراى حل اختالف نجف آباد/2/163
احضار متهم

شماره: 96/5742/220301/35 نظر به اینکه آقاى آقایان 1- آرش تیمورى 2- محمد سالمى به اتهام 
افتراء و تهمت و مزاحت ملکى از طرف این دادسرا به شکایت آقاى رضا ارجمند فرزند محمدحسن تحت 
تعقیب  مى باشد و ابالغ و احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در 
اجراى ماده 174 ق.آ.د.ك مراتب به نامبرده ابالغ تا به مدت یک ماه از تاریخ نشر آگاهى در این شعبه 
جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود و در صورت عدم حضور پس از تاریخ مذکور اقدام قانونى 
معمول خواهد شد.  م الف: 122 حسین حاجى قربانى- دادیار شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب 
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رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: کیفیت 
آب آشامیدنى این کالنشــهر، مطابق با استانداردهاى 

بهداشتى، سالم است و در این زمینه نگرانى وجود ندارد.
طاهــره چنگیز افــزود: آب اصفهــان از نظــر میزان 
آلودگى هاى میکروبى و مقدار نیترات موجود در آن، در 

حد قابل قبول و مطابق با استانداردهاى بهداشتى است.
وى نامطلوب شــدن طعم و رنگ آب در برخى از نقاط 
اصفهان را، به دلیل کاهش غلظت این مایع حیاتى دانست.

جزئیاتى درباره قطعى 2روزه آب اصفهان
با توجه به قطعى دو روزه آب در شهر اصفهان، سخنگوى 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: در دو روز 
شنبه و یک شنبه این هفته، با توجه به اینکه آب ورودى به 
تصفیه خانه یا به قولى آبى که از سد خارج شده، تقریباً 30 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده بود، آب 
کمترى تحویل شرکت آب و فاضالب شد که با مشکل 

مواجه شدیم.
اکبــر بنى طبا اظهار کــرد: موضوع افت فشــار و اینکه 
بعضًا در طبقات فوقانى و حتى همکــف برخى مناطق 
اصفهان، قطعى آب رخ داد، واقعیتى اســت که شــاهد 

بودیم.
وى افزود: به علت اینکه منابع داخلى یا منابع محلى شهر 
اصفهان براى تأمین آب شــرب، حداکثر 10 درصد بوده 
است، وقتى آب تصفیه خانه یا آب خروجى سد زاینده رود 
کم مى شود، طبیعتًا اثر خیلى زیادى بر شبکه توزیع آب 

اصفهان دارد و ما خودمان مى پذیریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى استان اصفهان:

 آب اصفهان سالم است
جاسوسى و سرقت از 500 تلفن همراه  در اصفهان

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: فردى که با 
انگیزه جاسوسى، به گوشــى 514 نفر نفوذ کرده و به 
اطالعات خصوصى و اطالعات حساب بانکى آنها دست 

یافته بود، دستگیر شد.
سردارمهدى معصوم بیگى بیان کرد: فردى که با انگیزه 
جاسوسى به گوشى 514 نفر نفوذ کرده و به اطالعات 
خصوصى، گفتگوهاى اینترنتى، متن پیامک ها، رمز 
ایمیل هاى شــخصى و اطالعات حساب بانکى آنها 
دست یافته بود، در عملیات کارآگاهان پلیس فتا دستگیر 
شد.وى افزود: در پى شکایت سه نفر از شهروندان به 
پلیس فتاى فرماندهى انتظامى استان اصفهان، مبنى 
بر اینکه فردى ناشــناس به صورت اینترنتى اقدام به 
سرقت ده میلیون تومان از حســاب بانکى آنها کرده 
است، بررسى موضوع در دســتور کار کارشناسان این 

پلیس قرار گرفت.
سردار معصوم بیگى گفت: با توجه به اینکه سرقت ها 
به صورت اینترنتى صورت گرفته بود، در بررسى هاى 
به عمل آمده، مشــخص شــد مالباختگان در یکى از 
درگاه هاى پرداخــت الکترونیکى جعلى، یک نوع نرم 

افزار خریدارى کرده اند و از این طریق، اطالعات بانکى 
شاکیان براى فرد سارق، ارسال شده و وى با در اختیار 
داشتن این اطالعات، توانسته است به حساب آنها نفوذ 
کند.وى در ادامه افزود: ســرانجام کارشناسان پلیس 
فتاى استان اصفهان با انجام اقدامات تخصصى ویژه 
ردپاى سارق را در یکى از استان هاى کشور شناسایى 
کرده و طى عملیاتى با هماهنگى مقام قضائى، وى را در 

مخفیگاهش دستگیر کردند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با بیان اینکه برخى 
با تبلیغ فروش نــرم افزارهاى غیــر قانونى مانند نرم 
افزارهاى هک تلگرام، فیلترشــکن و... اقدام به فریب 
کاربران کرده و آنها را با ایــن ترفند به دام مى اندازند، 
گفت: بــا توجه به اینکــه خرید اینگونه نــرم افزارها 
غیرقانونى است، قربانیان اقدام به شکایت نمى کنند 
همین موضوع زمینه را براى جسارت بیشتر مجرمان 
و نفوذ به اطالعات کاربران فراهم کرده است؛ برهمین 
اســاس پلیس فتا با جدیت اینگونه جرائم را در فضاى 
مجازى رصد و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد

 کرد.
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رئیس ســتاد آزمون هاى اســتان اصفهان گفت: تعداد 
داوطلبان زن در استان اصفهان 27 هزار و 322 نفر و برابر 
با  53/49 درصد و تعداد آقایان 23 هزار و 155 نفر برابر 

با46/51 درصد است.
محمد رضا ایروانــى با بیان اینکه آزمون کارشناســى 
ارشد 97 در دو روز پنج شــنبه و جمعه برگزار مى شود، 
اظهار کرد: در سال گذشــته این آزمون در چهار نوبت 
برگزار شــد، اما امســال طى سه جلســه، در دو نوبت 
صبح و بعــد از ظهر پنج شــنبه و صبح جمعــه برگزار 

مى شود. 
وى افــزود: آمــار کل داوطلبــان اســتان اصفهــان 

51 هــزار و 77 نفــر اســت و در ســال گذشــته 
61 هــزار و 888 نفــر داوطلــب بودندکه ایــن آمار، 
نشــان دهنــده کاهــش آمــار تعــداد داوطلبــان 

است.
ایروانى گفت: در استان اصفهان عالوه بر شهر اصفهان، 
در شاهین شهر، گلپایگان، نجف آباد و کاشان نیز آزمون 

برگزار مى شود.
رئیس ستاد آزمون هاى استان اصفهان ادامه داد: کارت 
آزمون تا فردا منتشر مى شود؛ همچنین باجه رفع نقص 
کارت آزمون استان اصفهان به جز شهر کاشان، از صبح 

امروز تا ظهر جمعه در دانشگاه اصفهان فعال است.

15تعاونى اســتان مجوز فعالیت دریافت کردند. مدیر 
تعــاون اداره کل تعــاون،کار و رفاه اجتماعى اســتان 
اصفهان گفت: از ایــن تعداد، پنج تعاونــى راه اندازى 
شده اســت و فعالیت ده تعاونى دیگر، تا چند روز آینده 

آغاز مى شود. 
علیرضا تیغ ساز با بیان اینکه این تعاونى ها در حوزه هاى 
خدمات و صنعت مجوز فعالیت دریافت کرده اند، اظهار 
کرد: با راه اندازى این تعاونى ها، زمینه اشتغال 240نفر 
به طور مستقیم فراهم مى شود. وى از اعطاى تسهیالت 
روســتایى نیز خبرداد و افزود: این تسهیالت به منظور 
جلوگیرى ازمهاجرت و توسعه اشتغال پایدار در روستاها، 

به 80تعاونى تا پایان امسال اعطا مى شود. 
تیغ ســاز میزان اشــتغال مســتقیم در این واحدهاى 
روســتایى را، بیــش از 500نفر دانســت و گفت: این 
تســهیالت با ســود 6 درصد در اختیار متقاضیان قرار 

مى گیرد.
مدیر تعاون اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان با اشــاره به اینکه پارسال ســه تعاونى توسعه 
عمران شهرستان در اســتان راه اندازى شد، افزود: این 
واحدها در حوزه هاى کشاورزى،گردشــگرى و انرژى 
خورشیدى در شهرســتان هاى تیران و کرون، نایین و 

چادگان راه اندازى شده است. 

کاهش 10هزارنفرى داوطلبان 
آزمون کارشناسى ارشد 

صدور مجوز تشکیل تعاونى 
در اصفهان

افزایش بازده آبیارى نوین
در بیـش از 12 هـزار و 790 هکتـار از زمیـن هـاى 
کشاورزى اسـتان اصفهان روش هاى آبیارى نوین 

اجرا شد.
مدیر آب و خاك و امور فنى مهندسـى سازمان جهاد 
کشاورزى اسـتان اصفهان اظهار کرد: سال گذشته 
بیـش از دو هـزارو 206 میلیـارد ریـال اعتبـار براى 
طرح هـاى آب و خـاك در این اسـتان مصوب شـد 
که هـزارو 577 میلیارد ریـال آن تخصیص و هزینه 

شد.
حمیـد رضا باقرصاد با اشـاره بـه اینکه بـا انجام این 
اقدامـات، افزایـش 0/6 درصـدى بـازده آبیـارى را 
در اسـتان داشـتیم، افـزود: درحـدود 430 میلیـارد 
ریـال در شـبکه هـاى آبیـارى و زهکشـى حـوزه 
زاینـده رود  هزینـه شـده که باعـث بهره ورى سـه 
میلیون مترمربعى بهره ورى در آب کشـاورزى شده 

است.

افزایش 58 درصدى 
تولید شمش طال در موته

تولید شـمش طال در مجتمع طالى موتـه اصفهان 
58درصد افزایش یافت.

مدیرعامل مجتمع طالى موته اصفهان اظهار کرد: 
پارسـال 602کیلوگرم شـمش طال در ایـن مجتمع 
تولید شـد که ایـن میزان، 58درصد بیشـتر از سـال 

قبل از آن است.
علیرضـا طـاالرى، میـزان تولیـد شـمش طـالى 
مجتمـع طـالى موتـه را در اسـفند پارسـال 
44کیلوگـرم عنوان کـرد و افزود: این میـزان تولید، 
10درصـد بیشـتر از مدت مشـابه سـال قبـل از آن 

است. 

احداث مساجد جدید در 
برزن هاى فوالدشهر

مدیرعامل شـرکت عمران  شـهر جدید فوالدشـهر 
از احداث مسـاجد جدید در برزن هاى این شهر خبر 

داد.
حمید رضـا شـیروانى، مدیـر عامل شـرکت عمران 
شهرجدیدفوالدشـهر اظهـار کرد: اولویـت کارى ما 
در سـال جدید در مباحث فرهنگى، احداث و تکمیل
مسـاجد در بـرزن هـاى فرهنـگ و ایثـار  (ناحیه 2 
فوالدشـهر)  و برگزارى مسـابقه طراحـى و احداث 
بناى مزار شهداى گمنام در برزن هاى مذکور خواهد

 بود . 
وى در ادامه بیان کـرد: براى افزایـش رضایتمندى 
سـاکنان فوالدشـهر، کیفـى سـازى در سـاخت و 
بهره بـردارى اماکن عمومـى باقیمانده مـورد تعهد 
مانند پارك ها و فضاهاى سبز و فضاهاى ورزشى  را 

در دستور کار خود قرار داده ایم.

خبر

مدیرعامل شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان با اعالم 
شرایط سد زاینده رود، گفت: نیروگاه سد زاینده رود به علت 
کاهش شدید تراز آب، از دى ماه سال گذشته امکان تولید 

را از دست داده است.
مســعود میرمحمدصادقى در این خصوص اظهار کرد: 
با توجه به شــرایط موجود، بعید به نظر مى رسد تا شروع 
زمستان ســال جارى بتوان نیروگاه سد زاینده رود را وارد 
مدار کرد و این موضوع، یــک رکورد تاریخى در تعطیلى 

نیروگاه سد زاینده رود است.
وى درخصوص نیروگاه کوهرنگ کــه هم اکنون فعال 
اســت، گفت: به دلیل کاهش ورودى ها، میزان تولید در 
این نیروگاه نیز به شــدت کاهش یافته که امید مى رود 

این نیروگاه در سال جارى بتواند به تولید خود ادامه دهد.
■■■

مدیرعامل شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان، حجم 
آب ورودى از ابتداى سال آبى به ســد زاینده رود را 198 
میلیون مترمکعب اعالم کرد و افزود: سال گذشته ورودى 
آب به سد 543 میلیون مترمکعب، همچنین در میانگین 

درازمدت 637 میلیون مترمکعب بود.
■■■

وى حجم آب ذخیره مخزن سد زاینده رود در بیست و هفتم 
فروردین ماه امسال را 156 میلیون مترمکعب اعالم کرد و 
گفت: سال گذشته در زمان مشابه، حجم آب ذخیره شده در 
مخزن سد 334 میلیون مترمکعب و در میانگین بلندمدت 
884 میلیون مترمکعب بــود که خــود بیانگر وضعیت 

نامطلوب منابع آبى در استان اصفهان است.
■■■

میرمحمدصادقى تصریح کرد: عالوه بر کالنشهر اصفهان، 
به لحاظ تقسیمات سیاسى سه استان یزد، چهارمحال و 
بختیارى و مرکزى براى مصارف شرب و بعضاً صنعت، به 

آب رودخانه زاینده رود وابسته هستند.
وى در خصوص اینکه ذخیره آب تا چه زمانى کفاف شرب 
را مى دهد، اظهار کرد: تأمین آب شرب و زمان اتمام آن، به 
آورد سد در ماه هاى آتى، نحوه جلوگیرى از برداشت هاى 
کشاورزان در طول مسیر و میزان تحقق صرفه جویى در 

مصارف شرب و صنعت بستگى دارد.
■■■

مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى اصفهان با بیان اینکه 
به نظر مى رسد در سال جارى و در ادامه روند فعلى، آورد 
سد زاینده رود از مجموع حداقل مطلق هاى ماهانه تجربه 

شده در 50 سال اخیر نیز کمتر باشد، گفت: در این صورت، 
حجم آب موجود در صورت عدم محدودیت، به ســختى 
قادر خواهد بود تا پاییز امسال و شروع بارش ها کفاف شرب 
را بدهد که به این منظور، عالوه بر صرفه جویى، استفاده از 

منابع محلى نیز در دستور کار قرار گرفته است.

 نیروگاه سد از مدار تولید برق خارج شده است

حجم سد زاینده  رود به سختى به پاییز برسد

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: بزرگ ترین 
محموله هروئین و مورفین در اســتان اصفهان 
کشف شده که در تاریخ استان اصفهان بى سابقه 

بوده است.
ســردار مهدى معصوم بیگى اظهار کرد: یکى از 
اولویت هاى مهم که در نیروى انتظامى اســتان 
اصفهان طراحى شده اســت، «قرارگاه عملیاتى 
اقدام و عمل» اســت که مأموریت این قرارگاه، 
تجمیع ظرفیت هاى نیروى انتظامى استان براى 
خدمت مؤثر در شهرستان هاست. وى با بیان اینکه 
در سال جدید 12 اولویت در استان اصفهان تعریف 
شده اســت، افزود: یکى از موضوعات، مبارزه با 

کاالى قاچاق و حمایت از کاالى ایرانى است.
سردار معصوم بیگى خاطرنشان کرد: در فروردین 
ماه سال جارى در حوزه مواد مخدر بیش از 3700 
کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان اصفهان کشف 
شده است که براى استان اصفهان، به عنوان یک 
اســتان مرکزى آمار قابل توجهى است. فرمانده 
انتظامى اســتان اصفهان ادامه داد: بزرگ ترین 
محموله هروئین و مورفین در اســتان اصفهان 
امسال کشف شــده که در تاریخ استان اصفهان 

بى سابقه بوده است. 

کشف بزرگ ترین 
محموله هروئین و مورفین 

تاریخ استان

مینیاتوریســت اصفهانى، این بار از هسته خرما براى به 
تصویرکشیدن آثارش استفاده کرده است.

این هنرمند اصفهانى که درحدود 17سال سابقه ترسیم 
و نگارش آثار مینیاتور را دارد، از پنج سال پیش نقاشى بر 

روى هسته خرما را آغاز کرد.
بزم، شکارگاه، بناهاى تاریخى و گل و مرغ، از موضوعات 
آثار مینیاتورى اســت که «محمد صاحبى» با تراشیدن 
هسته هاى خرما و تکنیک آبرنگ آنها را نگارش مى کند.

این اســتاد مینیاتور، امــروزه به جز هســته خرما، آثار 
خود را بــر روى برنج، بلــور نمک و تارمو نیز ترســیم 

مى کند.
وى قصد دارد در صــورت حمایت مســئوالن میراث 
فرهنگــى، ایــن آثــار مینیاتور را بــه نام خــود ثبت 

کند.

مرکز تحقیقــات و مطالعات بین المللى ســنگ ایران 
در دانشــگاه آزاد اســالمى واحد خمینى شــهر ایجاد 

مى شود.
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى اســتان اصفهان ورود 
دانشگاه به حوزه صنعت ســنگ کشور را مهم برشمرد 
و اظهار کرد: دانشــگاه آزاد اســالمى به دنبال تدوین 
اطلس سنگ و ایجاد پایگاه داده ها و صدور شناسنامه 
علمى براى صنعت سنگ ایران اســت و در این راستا، 
مرکز تحقیقــات و مطالعات بین المللى ســنگ ایران 
در دانشــگاه آزاد اســالمى واحد خمینى شــهر ایجاد 

مى شود.
احمد آذین افــزود: وظیفه این مرکز، تشــکیل هیئت 
اندیشــه ورزى بــا حضــور صاحبنظران دانشــگاه و 
فعاالن صنعت ســنگ کشــور، به منظور تهیه اطلس 

نقشــه هاى ســنگ ایران و خروج صنعت ســنگ از 
روش هاى قدیمى و ســنتى به ســوى فناورى و بهره 
گیــرى از روش هاى علمى، به منظور اســتفاده بهینه 
از معادن و ذخایر ســنگ کشــور، کاهش هزینه ها و 
افزایــش بهره ورى و توســعه صادرات ســنگ ایران 

است.
دبیر هیئت امناى دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان 
افزود: عالوه بر بــه کارگیرى امکانــات واحد خمینى 
شــهر، ســایر ظرفیت هاى موجود در دانشــگاه هاى

آزاد اسالمى اســتان اصفهان نیز به سمت تحقق این 
هدف در خمینى شــهر ســوق داده خواهد شــد، زیرا 
خمینى شهر قطب سنگ کشور و هم اکنون در نیمه راه 
است و همه باید کمک کنیم تا این مسیر با موفقیت طى 

شود.

نصــف جهــان  اصفهان 10 درصــد کل ارزش تولیدات 
دارویى کشــور را تولید مى کند. هر چند ایران تا پیش از 
پیروزى انقالب اســالمى از واردکنندگان دارو به شمار 
مى رفت اما پس از آن داروســازى نیز همچون ســایر 
بخش ها دچار دگرگونى شــد و تولید داروهاى مختلف 
در داخل شروع شد تا جایى که اکنون بر اساس آمارها، 
ایران در زمینه تولید دارو در بیش از 96 درصد داروها به 
مرحله خودکفایى رسیده است. در چند سال اخیر  براساس 
آمارهاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، ایران 
در حوزه تولید داروهاى نوترکیب در رده هفتم جهان قرار 
دارد و در تولید کلى دارو در ســکوى 10 کشور برتر دنیا 

ایستاده است.
در حال حاضر 250 شرکت دارویى در ایران فعال است که 
از این تعداد 120 شرکت داروسازى گیاهى و 130 شرکت 
داروسازى صنعتى است. در ســال 68 تنها یک شرکت 
داروسازى در اصفهان فعال بود و این در حالى است که 

اکنون این تعداد به 12 مورد رسیده و سومین استان بزرگ 
تولیدکننده دارو در کشور است.

گفتنى است 880 کارخانه و کارگاه تولید موادغذایى در 
استان فعال هستند که 43 کارخانه و کارگاه تولید لوازم 
آرایشى فعال هستند و 70 درصد از وسایل پزشکى مانند 

باند و چسب زخم در اصفهان تولید مى شود.

نقش اصفهان در تولید دارو  ایجاد مرکز تحقیقات و مطالعات بین المللى سنگ در 
دانشگاه آزاد خمینى شهر 

نگارگرى بر روى 
هسته خرما در اصفهان 

شهردارى درچه در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر محل امالك با مشخصات زیر را از طریق مزایده به بخش خصوصى به صورت اجاره 
بهاء و مالکیت واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد به امور مالى شهردارى درچه مراجعه نمایند.

تاریخ چاپ آگهى مزایده: چاپ نوبت اول 1397/02/04 و نوبت دوم 1397/02/11
تاریخ دریافت اسناد مزایده: از زمان نشر آگهى نوبت دوم به مدت 10 روز

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شهردارى: تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1397/03/23
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایى پیشنهادات: ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1397/02/25 در ساختمان ادارى شهردارى درچه 

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

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

آگهى تجدید مزایده

 رضا واعظ مقدم- شهردار درچه رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

نوبت اول

میزان سپرده شرکت مبلغ پایه اجاره ماهیانه یا فروش به ریالآدرس محلشماره مصوبهموضوعردیف
مدت اجارهدر مزایده به ریال

یک باب مغازه تجارى به متراژ 30 1
درچه خیابان شهید نواب صفوى 96/1049/شمترمربع به صورت اجاره بهاء

جنب ساختمان آتش نشانى
4/500/000 براى سال اول و 15٪ افزایش 

سه سال10/000/000نسبت به سال قبل براى دو سال دیگر

فروش قسمتى از جوى متروکه به 2
درچه خیابان شهید مطهرى بعد 96/1037/شمساحت 13/45 مترمربع

-10/000/0007/000/000 ریال براى هر مترمربعاز کوى تشهد

شهردارى فالورجان به استناد مصوبه شماره 5/782 مورخ 96/12/09 شوراى محترم اسالمى شهر فالورجان در نظر دارد 
زمین واقع در فالورجان- بلوار طالقانى- مقابل ساختمان شهردارى محل توقف سابق تاکسى هاى خطوط شهرى به متراژ 
تقریبى 1100 مترمربع را طبق شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسى جهت پارکینگ عمومى به متقاضیان واجد شرایط به 

صورت اجاره به مدت یکسال شمسى واگذار نماید.
قیمت پایه مزایده:

الف) قیمت پایه اجاره زمین روبروى ساختمان شهردارى براساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 10/500/000 ریال مى باشد.
ب) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پ یشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/02/13 به 

دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
ج) پیشنهادهاى واصله رأس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 97/02/15 در شهردارى قرائت و سپس برنده مشخص خواهد شد.

د) کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهردارى، ارزش افزوده، چاپ آگهى و... به عهده برنده مزایده مى باشد.
و) شهردارى (کمیسیون) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید. 

آگهى مزایده

جواد نصرى- شهردار فالورجانجواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت  دوم


