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چطور به مهارت خودکنترلى 
دست یابیم؟

مدیران باید مترو را تا صفه ُهل بدهند!
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سرنوشت32 خدمه نفتکش ایرانى 

در هاله اى از ابهام

ویسى از آنجا هم اخراج مى شود؟

نابغه 10 ساله ایرانى
از «ولوو» پذیرش دارد! 
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اجازه ندارم بگویم 
چند نفر در اصفهان 
بازداشت شده اند
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یک روانشناس گفت: یکى از مسائلى که افراد براى تقویت 
کنترل و بازدارى هیجانى شان مى توانند انجام دهند، یادگیرى 

خودکنترلى و مهارت کنترل ذهن است. براى دستیابى به چنین 
مهارتى باید مشکالتى که در زندگى برا ى شان مى افتد، 

دسته بندى کنند.

  وقتى رد پاى فالن گــروه را پیدا کردیم
 نمى توانیم مسئله را باز کنیم

 عمده نگرانى هاى مــردم در همه جاى 
کشور و از جمله اصفهان هم مسئله نگرانى 

از آینده جوانان است
 به نظر مــن دولت باید با مــردم خیلى 
روراست باشد و ریشه هاى این حوادث را 

باز کند
 در اصفهان دانش آموزى بازداشت نشده 

است 
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به محرم نویدکیا گفتم خواب دیدم گل مى زنمبه محرم نویدکیا گفتم خواب دیدم گل مى زنم

گفتگوى نصف جهان با محمد نصرتىگفتگوى نصف جهان با محمد نصرتى
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شهردار اصفهان:اگر تا پایان سال خط مترو به صفه نرسد، تصمیم دیگرى خواهیم گرفت
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«حیدر خوش مرام» «حیدر خوش مرام» 
5050 ساله شد  ساله شد 

«خانم کوچیک» سکوتش را  شکست!
شــبکه آى فیلم، به بهانه پخش مجموعه تلویزیونى «پس از باران» با مرجان 
محتشم، بازیگر نقش «خانم کوچیک» در این ســریال، به صورت اختصاصى 
مصاحبه اى انجام داده است. این گفتگو اولین مصاحبه مرجان محتشم بعد از 11 

سال سکوت است. بخش هایى از آن را در صفحه 3 بخوانید.

خانم
ه آىف
م، بازیگ
هاى ان
کوت

«خ«خ
شــبکــبکه
محتحتششم
صمصاحاحبه
ساللسک
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اولین گفتگوى استاندار درباره وقایع اخیر
اصفهانى ها سهمیه آسیا مى گیرند؟

ذوب آهن احتماالً ،
 سپاهان خیلى سخت!
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اســتاد علــوم ارتباطــات گفــت: در چهار دهــه اخیر 
سیاستگذاران ایرانى درباره ماهیت و کارکرد رسانه بسیار 
ســر در گم بوده اند و براى آن کارکردى مثل منبر فرض 

کرده اند. 
دکتر مهدى محسنیان راد در گفتگو با اعتمادآنالین افزود: 
آنها با خودشان تصور کردند که رسانه اى مانند صداوسیما، 
هم از نظر رفتار مخاطب و هم میزان تأثیرپذیرى مخاطب 
مانند منبر است. فردى که باالى منبر نشسته هم، در نقش 
واعظ دائمًا مخاطب را نصیحت مى کند و او را از فالن چیز 
مى ترســاند یا به فالن چیز بشــارت مى دهد. وى گفت: 
همین نگاه به رســانه اى مانند صداوسیما باعث شده که 

رسانه ملى ما بیش از هر رسانه دیگرى در کل جهان مردم 
را نصیحت کند. 40 سال است صداوسیما مردم را نصیحت 
مى کند و سیاستگذارى کلى برنامه هایش به نوعى است 
که مردم را پامنبرى تصور مى کند. درحالى که مردمى که 
پاى صداوسیما مى نشینند به هیچ وجه رفتار پامنبرى ها را 
ندارند. این استاد برجسته دانشگاه اضافه کرد: آنها براى 
نصیحت شنیدن و گرفتن انذار و بشارت تلویزیون را روشن 
نمى کنند. عمده هدف مردم از روشــن کردن تلویزیون 
سرگرم شــدن و در مرحله بعد مطلع شــدن است. وقتى 
هردوى این انتظارات را به نحوى که باید، دریافت نکنند 

کم کم رسانه نفوذ خودش را از دست مى دهد.

سخنگوى ناجا با اشاره به اغتشاشات اخیر گفت: در بین 
دستگیر شدگان، افرادى که به پرچم مقدس جمهورى 
اســالمى ایران هتک حرمت کردند و مســببان اصلى 
رهایى خودروى آتش نشــانى به چشــم مــى خورند. 
در این بیــن 20 نفــر جان خــود را ازدســت دادند و 
در بین آنهــا پدر و پســرى بودنــد که با رها شــدن 
خودروى آتــش نشــانى توســط آشــوبگران جان 
باختنــد که ایــن حادثــه دل هــر ایرانى را بــه درد 

مى آورد.
به گزارس ایسنا، سردار سعید منتظر المهدى ادامه داد: 
نحوه جان باختن تعدادى نیز در یورش و حمله مسلحانه 

و تیر اندازى به مقرهاى نیروهاى مسلح علیرغم اقدامات 
هشــدارى و بازدارنده مبهم بوده که در حال بررســى

 است.
معاون اجتماعى ناجا عنوان کــرد: در این میان برخى 
از همکاران ما و دیگر رده هــاى نظامى، مورد صدمه و 
آسیب قرارگرفتند که متأسفانه یک نفر از این عزیزان به 

شهادت رسید.
وى افزود: تمامى دســتگیر شــدگان تحویل دستگاه 
قضائى شــدند که اغلب آنها در مراحــل قانونى به قید 
ضمانت رها شدند و لیدرهاى اصلى و تخریبگران اموال 

عمومى در بازداشت به سر مى برند.

40 سال است صدا و سیما 
مردم را نصیحت مى کند

تأیید جان باختن 20 نفر در 
اغتشاشات اخیر

امنیتى کردن مدنظر نیست
  انتخاب | فرمانده سـپاه تهران بزرگ گفت: 
همه هماهنگى هـاى الزم با نیـروى انتظامى و قوه 
قضائیـه براى طرح گشـت هاى محله محور بسـیج 
صورت گرفته است. سردار محمدرضا یزدى با اشاره 
به برخى ادعاها مبنى بر تالش سـپاه بـراى امنیتى 
کردن تهـران، گفت: امنیتى کـردن پایتخت مدنظر 
هیچکس نیسـت واصـًال نیازى بـه امنیتـى کردن 

تهران وجود ندارد.

خیانت عربى
روزنامه «نیویورك تایمز» جزئیات    ایسنا |
یک نوار صوتى ضبط شده را منتشر کرد که موافقت 
ضمنى «عبدالفتاح سیسـى» رئیس جمهور مصر با 
تصمیم واشـنگتن مبنى بـر اعالم قدس بـه عنوان 
پایتخت رژیم صهیونیستى و انتقال سفارت کشورش 
به آنجا و نیز بازارگرمى براى تعیین رام ا... به عنوان 
پایتخـت جایگزیـن بـراى فلسـطینى هـا را برمال 
مى کند. سیسـى معتقد اسـت، هیچ فرقـى بین این 

دو شهر نیست!

طرحى به ضرر منافع ملى 
   جماران | ناصر ایمانـى تحلیلگـر اصولگرا  
در مورد مطرح شدن استعفاى رئیس جمهور توسط 
برخى افراد، اظهار داشت: من شکى ندارم که مطرح 
کردن این موارد قطعًا در امتداد جریان اغتشاشگران 
است و براى این است که نشان دهد نظام جمهورى 
اسـالمى در نقطه ضعف افتاد؛ تا حدى که استعفاى 
رئیس جمهور مطرح شده است. دوم اینکه استعفاى 
آقاى روحانى را به ضرر منافع ملى کشـور مى دانم. 
آقاى روحانى رئیس جمهور قانونى کشـور هستند و 

باید با قدرت و قوت کار خودشان را ادامه دهند.

جشن تولد دیپلمات خندان 
   جام جم آنالین | دیـروز تولد محمـد جواد 
ظریف بود؛ وزیر امور خارجه دولت حسن روحانى که 
به دالیل مختلفى که همه ما مى دانیم  بسـیار مورد 

متوجه رسـانه ها و مردم اسـت. دیروز دوستداران 
و حامیانـش سـالگرد تولد 58 سـالگى وى را در
 سایت هاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى به 
او تبریک گفتند . محمد جواد ظریف در هفدهم 
دى 1338 در تهـران متولد شـد.مادرش دختر 

مرحوم حاج میرزا على نقى کاشانى از تجار بزرگ 
تهران و پدرش از تجار بنام اصفهان بود.

احمدى نژادى ها در مشهد
  انتخاب | روزنامه «وقایع اتفاقیه» نوشت: در 
میان احکامى که ابراهیم رئیسـى در طول مدتى که 
از ریاستش بر آسـتان قدس رضوى مى گذرد صادر 
کرده اسـت،  چهره هاى اصولگراى بسیارى صاحب 
منصب شـده اند کـه البته سـابقه اجرایى مشـترکى 
هم داشـته اند به نـام «عضویـت در دولـت محمود 
احمدى نژاد». احمدى نژادى ها همانطور که در ستاد 
انتخاباتى رئیسى دست باال را داشتند در آستان قدس 
رضوى هـم احـکام بى شـمارى گرفته اند کـه البته 
بیشـترین میزان حضور آنهـا در سـازمان اقتصادى 
رضـوى اسـت؛ جایـى کـه تصمیم گیـرى در مورد 
نزدیک به 40 هلدینگ اقتصـادى را رصد و در مورد 

آنها تصمیم گیرى مى کنند.

نوه خاله قذافى!
  آفتاب نیوز | سـیدمحمدعلى ابطحـى در 
واکنش به اظهارات اخیر محسـن رضایى که مدعى 
شده بود برادرزن «صدام» در ناآرامى هاى اخیر ایران 
نقش داشته است، نوشـت: «چه خوبه آقاى محسن 
رضایى یک مصاحبه مطبوعاتى بگـذارد و ماجراى 
توطئـه دسـت داشـتن بـرادر زن صـدام در حوادث 
اخیر را توضیح دهـد. یهو باجناق و نـوه خاله قذافى 
و مبارك و ملک عبدا... دسـت به کار توطئه نشوند. 
خدا رحمتش کند دکتر شـریعتى را. همیشه مخالف 

بد دفاع کردن بود.»

خبرخوان
کسى احضار نشده 

  باشگاه خبرنگاران جوان | در پى 
انتشار خبرى در شــبکه هاى مجازى مبنى بر 
احضار چند تن از بازیگران سینما توسط حراست 
وزارت ارشاد، مهرداد آگاهى، رئیس مرکز روابط 
عمومى و اطالع رسانى وزارت ارشاد گفت: چنین 
خبرى به هیچ وجه صحت ندارد، هیچ تماســى 
و هیــچ دعوتى از هیچ هنرمند ســینما صورت 

نگرفته است.

96 درصد خشکسالى
   ایسنا | شاهرخ فاتح، رئیس مرکز ملى 
خشکسالى و مدیریت بحران سازمان هواشناسى 
اظهار داشت: بر اساس شــاخص بلندمدت 84 
ماهه، حدود 96 درصد از مســاحت کل کشور با 
خشکسالى هاى مختلف بلندمدت اعم از خفیف، 

متوسط، شدید و بسیار شدید مواجه است.

معضل 9000 کسب و کار 
  عصر ایران| جدیدترین آمــارى که از 
مرکز رسانه هاى دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اعالم شده نشان مى دهد 9هزار کسب و 
کار خرد اینترنتى که درگیر قطع شدن ارتباطشان 
از تلگرام هستند در یک هفته اخیر با مشکالتى 

مواجه شده اند.

 فروشنده هاى مجازى
دبیر انجمن صنفى کســب و     ایلنا |
کارهاى اینترنتى گفت: بر اساس اعالم مراجع 
معتبر، 200 تا 300 هزار فروشــنده اینترنتى در 
ایران وجود دارد که 50 هزار فروشنده در سایت ها 

در حال فعالیت هستند.

ممنوعیت تدریس زبان 
مهدى    خبرگزارى صدا و سیما |
نوید ادهم، دبیر کل شورایعالى آموزش و پرورش 
گفت: متأسفانه دیده مى شود در برخى دبستان ها 
کالس هاى آموزش زبان انگلیســى به عنوان 
کالس هاى فوق برنامه دایــر مى کنند و براى 
تشــکیل این کالس ها از اولیاى دانش آموزان 

شهریه مى گیرند که این تخلف است.

تصمیم شتابزده نگیریم
   ایسنا | معاون آموزش ابتدایى وزارت 
آموزش و پرورش، مسئولیت جبران عقب ماندگى 
درسى دانش آموزان در پى تعطیالت چند روزه 
ناشى از آلودگى هوا را بر عهده معلمان دانست و 
گفت: هرگونه تصمیم شتاب زده در زمینه طرح 
تعطیلى یکماهه مدارس در زمستان را کارگشا 

نمى دانیم.

فاجعه
   خبر آنالین | صادق زیبــا کالم گفت: 
در یک همایشى بحثى مطرح شد و آن این بود 
که یک و نیم میلیون دانشجوى ایران در گیر و 
دار ویزا گرفتن هستند و قطعًا اینها دانشجویان 
علوم سیاسى فالن دانشــگاه دورافتاده نیستند 
بلکه صنعتى شریف و... هســتند و این براى ما 

فاجعه است.

سیمکارت هاى الکچرى!
   ایسنا | غالمحســین اظهرى فعال 
صنفى بازار سیمکارت هاى تلفن همراه گفت: 
سیمکارت هاى دائمى و معمولى با پیش شماره 
0912 با کد یک تا پنج میلیون و 200 هزار تومان 
نیز قیمت دارند. اما براى شماره هاى استثنایى و 
اصطالحًا رند بعضى خطوط حتى با قیمت هاى 
500 میلیون و یک میلیارد تومان هم به فروش 

رفته است.

نصف جهــان انتشار تصویر از آیت ا...هاشمى شاهرودى 
روى تخت بیمارســتان در حالى که حجت االســالم 
والمســلمین رمضانى مدیر مرکز اسالمى هامبورگ  و 
پروفســور ســمیعى جراح معروف مغز در کنار او بودند، 
هرچند باعث پایان حدس و گمان ها درباره محل بسترى 
شــدن رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام شد اما 

بحث هاى جدیدى را هم موجب شد. 
روز شــنبه دوم دى ماه بود که غیبت آیت ا...هاشــمى 
شاهرودى در جلسه هفتگى مجمع تشخیص مصلحت 
نظام خبرســاز شــد. همان روز فرزند وى با اشــاره به 
تعطیلى دروس رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
براى تکمیل دوره درمان، از ســالمتى کامل وى خبر 
داد و اظهار داشــت: «دروس ایشــان چند روزى براى 
تکمیل دوره درمــان تعطیل خواهد بود. ایشــان براى 
تکمیل دوره درمان، ســفرى به خارج از کشور کردند و 
به زودى بازمى گردند اما هیچ جاى نگرانى وجود ندارد و 

خوشبختانه در سالمت کامل هستند.»  
این در حالى بود که نه بیمارى و نه کشور محل بسترى 
شدن هاشمى شــاهرودى مشــخص نبود تا روز شنبه 
همین هفته که آن عکس معروف در رســانه ها منتشر 
و مشخص شــد این مقام بلندپایه ایران در آلمان تحت 
معالجه است. درباره بیمارى هاشمى شاهرودى هم روز 
شنبه روزنامه هاى «بیلد» آلمان به نقل از وزارت خارجه 
آلمان خبر داد که آیت ا... محمود هاشــمى شاهرودى 
در کلینیکى در هانوفر بــراى درمان تومور مغزى تحت 

درمان است.

آیت ا...نمى خواست به آلمان برود
در همین حال رئیــس دفتر رئیس مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام دیروز توضیحاتى درباره علت این ســفر 
داد. به گفته پرویز داوودى، این سفر بنا به توصیه مؤکد 
پزشکان و برخالف میل آیت ا... هاشمى شاهرودى انجام 
شده است و اگر ضرورت پزشکى اقتضا نمى کرد، هیچ 

دلیلى براى اعزام ایشان به آلمان نبود. وى با بیان اینکه، 
تمام بخش هاى درمان آیت ا... هاشــمى شاهرودى در 
ایران انجام شــده و به دستور پزشــکان ایرانى، ایشان 
مجبور به عزیمت به آلمان شــده اند، تأکید کرد: براى 
انجام مرحله نهایى درمان، پزشکان ایرانى تأکید کردند 
که آیت ا... هاشمى شــاهرودى باید عازم آلمان شوند و 
ایشان مجبور شدند که تأکید پزشــکان را بپذیرند و بر 

همین اساس این سفر انجام شد.

پروفسور هم توضیح داد
اما به دنبال انتشار تصویر آیت ا...هاشمى شاهرودى در 
کنار پروفسور سمیعى، دفتر این جراح معروف در مرکز 
بین المللى علوم اعصاب هانوفر آلمان هم اطالعیه اى 
صادر کرد و در آن به برخى شایعات پاسخ داد. در بخشى 
از این اطالعیه آمده: «اگر چه آقاى هاشمى شاهرودى 
در آلمان بسترى هستند، بیمار پروفسور سمیعى نبوده و 
نیستند و اخبار مبنى بر پذیرش آقاى شاهرودى در منزل 
پروفسور کامًال نادرســت مى باشد.» در بخش دیگرى 
از اطالعیه دفتر پروفسور ســمیعى بدون هیچ توضیح 
مشخصى آمده اســت: «سوءاســتفاده از نام و عکس 
افرادى مثل پروفسور سمیعى که سابقه 50 ساله کارى 
ایشان چیزى جز خدمت به مردم و علم و دورى از هرگونه 
فعالیت سیاسى و اقتصادى نبوده است، براى رسیدن به 
اهداف کوتاه مدت بســیار غلط و فقط به منظور محدود 
کردن خدمات رسانى پروفسور سمیعى به ایرانیان انجام 

مى گیرد.»
دفتر پروفسور ســمیعى همچنین اشــاره کرده که هر 
پزشــکى که در معالجه بیمارش جنــس، نژاد، گرایش 
جنســى، سیاســى و یا هر مؤلفه دیگرى را لحاظ کند 
بایــد کار طبابــت را کنــار بگــذارد.  افــرادى که از 
پزشــکان تقاضاى معالجه نکردن بیمــارى به دالیل 
فوق را دارند درك درســتى از وظیفه و قســم پزشکى

 ندارند. 

انتشار 2 اطالعیه همزمان در ایران و آلمان درباره بیمارى رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

توضیح «دفتر» تکذیب «پروفسور»

17 دى ماه جســد غالمرضا تختى در یکى از اتاق هاى 
هتل آتالنتیک تهران پیــدا و بعد ها روایت هاى فراوانى 
از آخرین ساعت زندگى تختى و پایین آوردن جسدش از 
پله هاى هتل آتالنتیک تهران منتشر شد. همین روایت ها 
هتل آتالنتیک را مدت ها سرخط خبرها کرده  و آن را تا 
مرز تعطیلى برده بود. هتلى که برخى مى گویند صاحبش 
دوست تختى و برخى مى گویند همدست ساواك بوده 
است. از تونل هاى پنهانى پشــت هتل که محل ورود 
مأموران ساواك بوده نیز داستان هایى زیادى وجود دارد.

هتل آتالنتیک حاال به اسم «اطلس» شناخته مى شود. 
اگر به این هتــل بروید و بخواهید ســراغ صاحب آن را 
بگیرید، کارمندان مى گویند صاحب هتل در سفر است. 
همه مى دانند مراجعان دى مــاه که دنبال صاحب هتل 
هستند، آمده اند تا قصه تختى را روایت کنند. او چندین 
بار درباره مرگ تختى در این هتل صحبت کرده و حتى 
تونل هاى ادعا شده را به خبرنگاران نشان داده است اما 
توضیحات کسى که در آخرین دقایق با تختى بوده هنوز 

از ابهامات مرگ تختى کم نکرده است.
«اتاق 23»، اتاقى اســت که گفته مى شود تختى در آن 
خودکشى کرد. حاال نظم شــماره بندى اتاق هاى هتل 
را برهم زدند و برخى مى گویند آن اتاق براى همیشــه 

بسته شــده تا خاطره خودکشــى تختى هرگز باز نشود. 
در هتل هیچ نشانى از تختى نیست و کارمندان در پاسخ 
به ســئوالى در این باره، صدایشــان را به حداقل ممکن 

مى رسانند.  
هزاران عابر پیــاده که هر روز از کنار این ســاختمان رد 
مى شوند، نمى دانند  سال 46 پشت یکى از این پنجره ها،
 غالمرضا تختى آخرین نگاهــش را به تهران و زندگى 
کرده و پس از آن به زندگى پایان داده اســت. اتفاقى که 
تنها آن اتاق شاهدش بوده و هنوز راز مرگ او را در خود 

نگه داشته است.

راز اتــاق 23 

برنامه «حاال خورشید»، صبح شنبه را با یک غافلگیرى براى مخاطبانش 
آغاز کرد. نوجوان ده ســاله نابغه اى میهمان این برنامه بود. «حسین 
عطایى» که در کرج زندگى مى کند تا به حال شش اختراع ثبت شده 
دارد و در کل 16 اختراع در کارنامه خــود دارد. نوآورى هاى وى باعث 
شگفتى شرکت هاى پیشرو در تکنولوژى شده است تا آنجا که برندهاى 
معروف خودروسازى مانند «تسال» و «ولوو» خواهان جذب او هستند. این 
در حالى است که خودروسازان داخلى احتماًال اصًال او را نمى شناسند چرا که 

طبق ادعاى رضا رشیدپور هیچگونه پذیرشى براى او نفرستاده اند!
رضا رشیدپور مجرى برنامه «حاال خورشید» در این گفتگو با اشاره به لزوم شکست مدیریت 
در هم تنیده کشور و باز شدن فضا براى شکوفایى استعداد جوانان و نوجوانان، مالقات با این 
پسر ده ساله را یکى از افتخارات خود برشمرد. حسین عطایى در این برنامه به والدین راه موفقیت فرزندانشان 

را به سادگى عنوان کرد.

نابغه 10 ساله ایرانى
         از «ولوو» پذیرش دارد! 

علیرضا کاظمى، معاون آموزشى و پژوهشى وزارت آموزش 
و پرورش در گفتگو با اعتمادآنالیــن از تعداد دانش آموزان 
بازداشت شــده اظهار بى اطالعى کرد مشروح گفتگو در 

ادامه مى آید:
از  بخشــى  ظاهــراً 

هــاى بازداشــتى 
 ناآرامــى هــاى اخیر 
دانش آموز بودند؛ شما 

آمارى دارید؟ 
نخیر من آمارى ندارم.

آمــار بازداشــتى هاى 
دانش آمــوز را از چه 

کســى باید 
بگیریم؟

ببینید. به این شنیده ها
و گفته ها نمى شــود 

اعتماد کرد. ممکن است در این بین دانش آموز هم بازداشت 
شده باشند؛ کما اینکه از همه اقشار جامعه هستند. 

یعنى وزارت آموزش و پرورش حتى این 
موضوع را پیگیرى نکرده است؟

این آمار و اطالعاتى که شــما مى گویید، در اختیار 
مراجع امنیتى و انتظامى است. 

فرماندار مشهد به ما اعالم کرد که از 
63 درصد بازداشتى ها در این شهر که 
بین 15 تا 25 سال سن داشتند بخشى 

دانش آموز هستند. 
اینها مسائل امنیتى اســت و قاعدتاً حراست باید 
اطالع داشــته باشــد. ایــن اطالعات 
محرمانه اســت که اگر هم 
برســد بــه دســت ما 

نمى رسد. 

به گزارش پایگاه اطالع رسانى و خبرى جماران به نقل از 
روزنامه «رأى الیوم»، یک ویدئو در شبکه هاى اجتماعى 
پخش شده است که در آن «سید حسن نصرا...» دبیر کل 
حزب ا... لبنان در حال بازى فوتبال دیده مى شود. این ویدئو 
توسط فعاالن به شکل گسترده دست به دست شد و برخى 
گفتند کسانى که با نصرا... فوتبال بازى مى کنند تعدادى از 

رهبران حزب ا... هستند.
سید حسن نصرا... در گفتگوى اخیرش با شبکه تلویزیونى 
«المیادین» از حقوق ماهیانه خود و عالقه هایش هم پرده 
برداشــت. دبیر کل حزب ا... لبنان در گفتگو با المیادین در 
برنامه «لعبه االمم» گفت کــه وى در ماه هزار و300 دالر 

حقوق مى گیرد و این مبلغ برایش کافى است و هزینه هایش 
را نیز تأمین مى کند. نصرا...در این گفتگو به ورزش پرداخت 
و اعالم کرد که فوتبال را دوست دارد و هر از چند گاهى برخى 
از مسابقات فوتبال را دنبال مى کند. دبیر کل حزب ا... لبنان 
همچنین به ایمان و باور خود به هنر و موسیقى  البته در حد 
و حدود حالل آن و قدرت آنها براى تأثیرگذارى شــان بر 
مخاطبان اشاره کرد. نصرا... همچنین عشق و عالقه خود به 
مطالعه کتاب را نیز فاش کرد ولى گفت که وى از مدتى پیش 
به دلیل سرگرم بودنش به بررسى و مطالعه گزارش ها درباره 
اوضاع منطقه در حال حاضر که آن را حساس توصیف کرد، 

از مطالعه کتاب دور شده است.

ت و اگر ضر

ن
    

زندگى خصوصى سید حسن نصرا...

روزنامه پرخواننده عرب زبان «القدس العربى» در خبرى عجیب مدعى شده است محمود احمدى نژاد به اتهام تحریک 
ناآرامى هاى اخیر، بازداشت و حصر خانگى شده است. به گزارش آفتاب نیوز، روزنامه مدعى شده که یک منبع آگاه و قابل 
اعتماد این موضوع را اطالع داده است.  اخیراً فرمانده سپاه گفته بود که اعتراض هاى خیابانى با فراخوان سایت وابسته به 
یکى از مسئوالن سابق کشور آغاز شده است. با این حال، ادعاى این روزنامه عرب زبان در حالى است که برخى رسانه ها 
به نقل از یک منبع مطلع و نزدیک به احمدى نژاد نوشته اند: محمود احمدى نژاد بازداشت نشده و خبر رسانه هاى عربى در 
این خصوص نیز کذب است. همچنین به گزارش عصر ایران، سایت «النشره» لبنان نیز در خبرى مدعى بازداشت احمدى 

نژاد در شیراز و حصر خانگى او شده است.

احمدى نژاد بازداشت شده؟!

آمار دانش آموزان بازداشتى در اختیار کیست؟

از  بخشــى 
هــاى ى 
هــاى اخیر 
 بودند؛ شما 

د؟ 

اشــتى هاى 
وز را از چه 

ید

ر یرى پی وعر و
ا این آمار و اطالعاتى که شــما مى گویید، در

مراجع امنیتى وانتظامى است. 
فرماندار مشهد به ما اعالم کرد ک
63 درصد بازداشتى ها در این شه
5 تا25 سال سن داشتند بخ 5بین 15

دانشآموز هستند. 
اینها مسائل امنیتى اســت و قاعدتاً حراست
اطالع داشــته باشــد. ایــن اطال
محرمانه اســت که اگ
برســد بــه دســ

نمى رسد. 
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شبکه آى فیلم، به بهانه پخش مجموعه تلویزیونى «پس از باران» 
با مرجان محتشم، بازیگر نقش «خانم کوچیک» در این سریال، به 
صورت اختصاصى مصاحبه اى انجام داده است. این گفتگو اولین 
مصاحبه مرجان محتشم بعد از 11 سال سکوت است. بخش هایى 

از آن را بخوانید.
با گذشــت بیش از 17 ســال، هنوز سریال 
«پس از باران» و شــخصیت هایش در دل 
مردم جاى دارند. کمتر هموطنى را مى توان 
سراغ گرفت که با شخصیت «خانوم کوچیک» 
همدردى نکرده باشــد، با گذشت این همه 
ســال و تکرار چندباره این سریال هنوز هم 
تماشاى این سریال براى مردم جذابیت دارد.

 راز این مانــدگارى را کجا باید جســتجو 
کرد؟ شــما چطور با این مجموعــه همراه 

شدید؟
متن «پس از باران» مثل همه فیلمنامه هایى که در اختیار من قرار

 مى گرفــت کامل نبود و پایــان کار از قبل مشــخص نبود، البته 
شــخصیت  ها مشــخص بودند. من از همان ابتداى کار بازیگرى 
تصمیم گرفتــم که گزیــده کار و کم کار باشــم؛ مى خواســتم 
براى دل خــودم کار کنــم. ابتدا مثل یــک رمــان، فیلمنامه را 
مطالعــه کــردم و توانســتم با شــخصیت «خانــم کوچیک» 
ارتباط برقرار کنم و بعد هــم با تردیدهاى بســیار زیاد حضور در 
مجموعه را پذیرفتم. کار در شهرســتان و طوالنــى بودن پروژه 
بــر تردیدهایــم اضافه مى کــرد، امــا پذیرفتم. از همــان آغاز
مى دانســتم چه من بازى کنم و چه بازى نکنم این شــخصیت 
ماندگار مى شــود و با مــردم ارتباطــى خاص برقــرار مى کند.
 احساســم مى گفت که کار بــه دل مــردم مى نشــیند؛ اما در 

مورد خودم واینکه تا چه اندازه موفق بودم مردم باید قضاوت کنند.
براى بسیارى از مخاطبان سریال این سئوال 
مطرح بود که واقعاً شما اهل گیالن هستید که 
تا این حد خوب و باورپذیر در نقش یک دختر 
گیلکى صحبت کردید، چهره شما هم البته به 
مردم آن دیار شباهت داشت و نوع پوشش و 

گریم مناسب هم مزید علت بود...
بنده اصالتاً تهرانى هستم و پیش از حضور در این مجموعه شناخت 
چندانى راجع به زبان گیلکى نداشــتم؛ البته در حین تولید سریال 
هم معلمى براى زبان گیلکى نداشــتم! از ابتداى کار به من گفته 
بودند نیازى به داشتن لهجه نیست، مثل بقیه بازیگران... اما وقتى 
ضبط شــروع شــد گفتند حتماً باید با لهجه گیلکى صحبت کنى 
(مى خندد)؛ با این حال دســت مرا باز گذاشــتند و آقاى سلطانى 
کارگردان محترم گفت توقع لهجه غلیظ گیلکــى از من ندارند و 
فقط مى خواهند گویش رقیقى باشد تا شخصیت «خانم کوچیک» 
بتواند با همه ارتباط برقرار کند. خودم خیلى سعى کردم این گویش 

تصنعى از کار در نیاید و به قول معروف توى 
ذوق کســى نزند و همه مخاطبان در 
هر شهر و دیارى بتوانند با این لهجه 
ارتباط برقرار کنند. اعتراف مى کنم 
برایم مهم بود، وقتى بعد از سال ها این 

مجموعه پخش مى شود مردم 
احساس خوبى داشته باشند. البته 
یکى دو بار در مــورد یک واژه از 

زنده یاد ملک مطیعى ســئوال کردم، 
مابقى حاصل تالش خودم بود و بس...
و  طوالنى  غیبــت 
سکوت شــما بازار 

شایعات را داغ کرده 
اســت، فکر نمــى کنید 

که زمانش رســیده تا دالیل 
کم کارى و ســکوت چندین ساله را 
براى عالقه مندانتان شفاف بگویید؟

روحیه خلوت گزینى من در کــم کارى و غیبت طوالنى مدتم 
بى تأثیر نبود. از ســویى شــایعات بى پایه و افرادى که متأسفانه 
از آب گل آلود ماهى مى گیرند، دســت به دســت هم داد و باعث 
شــد براى پرهیز از حاشــیه ها ســکوت کنم. از ســال 85 هیچ 
مصاحبه اى نداشــتم تا به امروز که با شبکه آى فیلم گفتگو کردم. 
در این مدت تأکید داشــتم اگــر حرفى ندارم باید ســکوت کنم، 
اما این بازار مکاره دنیاى مجازى باعث شــد عــده اى از زبان من 
حرف هایى بزنند که عارى از حقیقت بــود و من از همین تریبون
از مردم عذرخواهى و اعالم مى کنم از ســال 91 درگیر مشکالت 
شخصى زیادى بودم، ابتدا پدرم را از دست دادم، مدت کوتاهى بعد 
دست اجل برادرم را از من گرفت و هشــت ماه پیش هم مادرم به 
رحمت خدا رفت. این سال ها و روزهاى سخت مرا تنها کرد وخودم را 
بى پشتوانه دیدم، از طرفى فرصت براى عده اى مهیا شد تا با شایعات 
بى اساس اسباب آزار و اذیت مرا مهیا کنند، با این حال مردم آنقدر 
آگاه بودند که شایعات را باور نکنند و همیشه من را مورد لطف خود 

قرار دادند.
از سریال خاطره  انگیز «پس از باران» که این 
روزها از شــبکه آى فیلم بازپخش مى شود 
خاطره خاصى که بــراى مخاطبان ما جالب 

باشد، تعریف مى کنید؟
دخترى که در کوه و جنگل زندگى بــى پیرایه اى را تجربه مى کند 
و بعد مجبور به ازدواج با خان آن دیار مى شــود. ُخب این روایت ها 
به دنبال هم فیلمبردارى نشــده، مثًال صبح قسمتى که از ارباب به 
شــدت کتک خورده و آســیب دیده را باید بازى مى کردم و عصر
 در حالــى که هنوز در دل طبیعت شــعر مى خوانــم و رؤیاهایم را 
با کوه و دشــت و جنگل قســمت مى کنــم... حفــظ حس این 

لحظات بــراى بازیگر بســیار دشــوار اســت، به ویژه نقشــى 
که تا ایــن حد چالش حســى دارد. همه اینها وقتى پشــت ســر
هم نیســت هم ســختى دارد و هم شــیرینى. آب و هواى سرد

زمســتان و محلى که مــا فیلمبــردارى مى کردیم و لوکیشــن 
ســریال که چقدر زیبا و دســت نیافتنى بود، اینها دنیایى از خاطره 

است.
بازگشت به دنیاى تصویر برایتان 

چقدر مهم است؟
در حال حاضر تالش مى کنم آرامشــم را به دست 
بیاورم و بعد از زخمى که با از دست دادن عزیزانم بر 
پیکرم نشسته بتوانم مثل سابق مقاوم باشم. اما دلم 
مى خواهد نوشته هایم چاپ شود. زنده یاد على معلم 
نازنین بارها از من خواست این نوشته ها را منتشر کنم 

که هربار این کار را بــه تأخیر انداختم اما
 فکر مى کنم زمان آن رسیده تا 

با نوشته هایم با مردم سخن 
بگویــم. شــاید براى 

بازیگرى نیاز به مجال 
دیگرى دارم.

  در دیدار با بهرام بیضایى از او پرسیدیم 
چرا نمى آیید؟ جواب داد چه تضمینى وجود 

دارد که کار کنم؟ اینها حالم را بد مى کند.
 خیلى سینماى ما حقیر شده است. دیگر 

رغبتى براى بازیگرى ندارم.
 من بلدم با فیش حقوقى ام زندگى کنم.

 بازیگــر خوب بودن فقــط بازى خوب 
نیست.

 من در بازیگــرى آمده ام خودم را 
پیدا کنم. بازیگــرى براى من 

وظیفه است.
 داریم تماشــاچى را به 
ساده نگرى سوق مى دهیم.

 هر وزارتخانه اى براى 
خودش اختیارى دارد. تنها 
وزارتخانه اى که مستقل 
نیســت و به همه جا باید 
جواب پس بدهــد وزارت 

ارشاد است.
 االن رقابتى وجود دارد که 
چه کسى پر فروش است؟ آیا 
قبالً وضعیت کمدى ما این بود؟

 چه دلیلى دارد ســالى صدتا 
فیلم بســازیم؟چه کمکى به 

سینماى ما مى کند؟
 مردم ایران نشان داده اند 
هرجا به آنها توجه نشــان 
دادید و احترام گذاشتید به 

میدان آمده اند.
 به علت اتفاقات این روزها 
دل من بــه درد مى آید. باید ببینیم 
مردم به کجا رســیده اند که این 

اتفاقات افتاده است.
 فیلم خانه کاغذى بخاطر همین 
اتفاقات قربانى شد. اینها حال من 

را بد مى کند.
 همیشه یاد گرفته ایم خودمان را 
سانسور کنیم. اما این تکیه کالم من 
اســت که مى گویم همیشه توپ را 
توى زمین دولت نیاندازیم.هر چند 
این ســئوال را دارم که اصًال  آقاى 
روحانى خانه سینما و اهالى سینما را 

مى شناسد؟
 داریم تماشــاچى را به ســمت و 
سویى هدایت مى کنیم که انگار قرار 

نیست دیگر فیلم جدى ببیند.
 من پرکارترین و پرپیشــنهادترین 
هنرپیشه ام اما کار نمى کنم. مخاطب 
براى من مهــم اســت و نمى گویم 
مخاطب کیلویى چند و پولم را بگیرم 

و بروم.

شــهرام الســمى، مجرى و بازیگر درباره آخرین فعالیــت هنرى خود گفت: در حال حاضر مشــغول کار در مشــهد هســتم. من براى همیشــه

 از تهران رفتــم و دلیل کوچ من از تهران به دلیل بیکارى هاى بســیار در تهران بود؛ متأســفانه دوســتان، مــا را نادیده گرفته بودنــد و کامًال رها 
کردند.

بازیگر نقش «قلقلى» در خصوص کارهاى جدید خود عنوان کرد: تصمیم گرفتم از تهران کوچ کنم. این روزها در حال تمرین تئاتر و تدریس در کالس 
آموزشى بازیگرى هستم. همچنین تعدادى اجراى تئاتر دارم که در مشهد روى صحنه خواهند رفت.

بیکارى بیرون آمده ام و حضورم در مشهد بسیار خوب است.وى درباره وضعیت کار خود در مشهد اظهار داشت: به پیشنهاد دوستانم به مشهد آمدم و براى خروج از تهران تصمیم قطعى را گرفتم . از شرایط 

السمى در خصوص پیشنهاد کار سینمایى خاطرنشان کرد: آقاى غالمرضا آزادى کارگردان «سندباد و سارا» کار جدیدى را به من پیشنهاد 
داد. براى انتخاب مشکلى ندارم، چراکه براى فیلمبردارى به تهران مى آیم و سپس  به مشهد بر مى گردم.

پخش دوباره «پس از باران»، مرجان محتشم را پس از 11 سال به حرف آورد

«خانم کوچیک» سکوتش را       

وف توى 
ن در 
جه 
کنم 
 این 

دم،
س...
و 
ر 

رده 
ى کنید 

ده تا دالیل 
ت چندین ساله را 
شفاف بگویید؟

غیبت طوالنى مدتم  و
 و افرادى که متأسفانه 
ت هم داد و باعث 
5ل85 هیچ 
دم.

 سال به حرف آورد

تش را       
شکست!

حرف هاى خاص
 پرویز پرستویـــى

پرویز پرستویى بازیگر مطرح سینما در گفتگو 
با برنامه «سى وپنج» جیرانى حرف هاى بحث 
برانگیزى زده اســت. مهمتریــن بخش هاى 

اظهارات پرستویى را بخوانید:

پوران درخشنده کارگردان مطرح سینماى 
ایران یکى از اعضاى هیئت انتخاب جشنواره 
سى و ششــم بود. او با اشــاره به اینکه 
فیلم هاى با کیفیتى در جشنواره 
سى وششــم حضور دارند 
تأکید کــرد فیلم هایى 
که بیــرون مانده اند 
الزم  کیفیــت  از 

برخوردار نبودند.
درخشنده درباره 
ب  نتخا ا

فیلم هاى این دوره گفت: نتیجه یکســال 
تالش، خالقیت و انگیزه فیلمسازان جوان 
وکارگردانان باتجربه فیلم هایى اســت که 
در جشنواره فجر به نمایش گذاشته خواهد 
شد. ما ثمره یکسال ســینماى ایران را در 
جشنواره سى و ششم خواهیم دید. فیلم هایى 
با ژانرهاى متفاوت حضور دارند. اما فیلم هایى 
که در بخش مسابقه قرار گرفتند قطعاً کیفیت 
بهترى نســبت به فیلم هایى کــه بیرون 

مانده اند، دارند.
او ادامه داد: «هیئت انتخاب با هیچ شخص یا 
گروهى توافق نداشته و همچنین مشکلى هم 
با کسى ندارد. فیلم ها دیده شدند و از این میان 
فیلم هاى برتر انتخاب شده اند. ما براساس 

کیفیت فیلم ها تصمیم گیرى کردیم. عمومًا 
فیلم هایى رأى مى آورند و فیلم هایى هم نه!

درخشنده درباره فیلم هایى که خارج از بخش 
مســابقه مانده اند گفت: فیلم فوق العاده اى 
ندیدم تا بخواهد مرا مجاب کند که بخاطر 
آن با هیئت انتخاب بحــث و گفتگو کنم. 
فیلم هایى که راه پیدا کرده اند همه فیلم هاى 
با کیفیتى هســتند. هر کدام از ما در هیئت 
انتخاب درباره کیفیت فیلم ها بحث کردیم 
و سعى داشتیم یکدیگر را متقاعد کنیم. اما 
فیلمى خارج از بخش مسابقه نبوده است که 
مرا متعجب کند. از فیلم هایى که در بخش 

مسابقه حضور دارند بسیار راضى هستم.
عضو هیئــت انتخاب جشــنواره ســى و 

ششــم درباره فیلم اولى هــا گفت: 
خیلى تالش کردیــم فیلم اولى هاى 
بیشترى در بخش مسابقه حضور پیدا 
کنند، اما بیش از ایــن امکانپذیر نبود. 
زیرا بــراى ما کیفیت آثــار بیش از هر 

چیز دیگرى حائز اهمیــت بود در عین 
حال محدودیت تعداد فیلم هم داشتیم. 

ســال هاى گذشــته بخش هاى دیگرى 
هم بودنــد، اما در ایــن دوره فقط 22 فیلم 
اجازه داشــتند که حضور پیدا کنند و کمى 
کار ما در این زمینه ســخت شده بود. البته 

فیلم هایى اند که قطعًا براى مخاطبان 
جالب خواهند بود، اما اکنون نمى 

توانم نامى از آنها ببرم.

پوران درخشنده توضیح مى دهد

فیلم ها براى جشنواره فجر چگونه انتخاب شدند 
پوران درخشنده کارگردانمطرح سینماى
ایران یکى از اعضاى هیئت انتخاب جشنواره
با اشــاره به اینکه سىو ششــمبود. او
جشنواره فیلم هاى با کیفیتى در
سى وششــم حضور دارند
تأکید کــرد فیلم هایى
که بیــرون مانده اند
الزم کیفیــت  از

برخوردار نبودند.
درخشنده درباره
ب نتخا ا

پوران درخشنده توضیح مى دهد

فیلم ها براى ج

و محلى که مــا فیلمبــردارى مى کردیم و لوکیشــن 
که چقدر زیبا و دســت نیافتنى بود، اینها دنیایى از خاطره 

برایتان  بازگشت به دنیاى تصویر
چقدر مهم است؟

ضر تالش مى کنم آرامشــم را به دست 
د از زخمى که با از دست دادن عزیزانم بر 
سته بتوانم مثل سابق مقاوم باشم. اما دلم 
 نوشتههایم چاپ شود. زندهیاد على معلم

ا از من خواست این نوشتهها را منتشر کنم 
ن کار را بــه تأخیر انداختم اما

نم زمان آن رسیده تا 
یمبا مردم سخن
شــاید براى
از به مجال 

رم.

 دردیدار با بهرام
چرا نمى آیید؟ جواب
دارد که کار کنم؟ این
 خیلى سینماى ما

رغبتى براى بازیگرى
 من بلدم با فیش
 بازیگــر خوب بو

نیست.
 من در بازیگ
پیدا کنم
وظیفه
 دا
ساد
 ه
خود
وزا
نیس

جواب
ارشاد
 االن
چه کس
قبالً وض
 چه دلی
فیلم بس
سینماى
 مردم
هرجا
دادید
میدان
 به عل
دل من بــه
مردم به کج
اتفاقات افتا
 فیلم خانه
اتفاقات قرب
را بد مى کند
 همیشه یا
سانسور کنیم
اســت که م
توى زمین د
این ســئوال
روحانى خانه
مى شناسد؟
 داریم تماش
سویى هدایت
نیست دیگر فیل
منپرکارتری
هنرپیشه ام ام
براى من مهـ
مخاطب کیلو

و بروم.

برانگیزى زده اســت
اظهارات پرستویى ر

رباره فیلم اولى هــا گفت: 
ش کردیــم فیلم اولى هاى 
ر بخش مسابقه حضور پیدا 
شاز ایــنامکانپذیر نبود.

ى ما کیفیت آثــار بیش از هر 
ى حائز اهمیــت بود در عین 
ودیت تعداد فیلم هم داشتیم. 

ى گذشــته بخش هاى دیگرى 
2د، اما در ایــن دوره فقط 22 فیلمم
ىىکمىىى ـتند که حضور پیدا کنند و 
ن زمینه ســخت شده بود. البته 

اند که قطعًا براى مخاطبان 
هند بود، اما اکنون نمى 

 از آنها ببرم.

حســین یارى، بازیگر ســینما و تلویزیون کــه اکثریت مردم 
ایــران وى را بــه علت بــازى بــه یادماندنــى اش در نقش 
«حیدر خوش مرام» مى شناسند، شمع تولد 50 سالگى خود را 

خاموش کرد.
یارى از جمله بازیگران کم کار اما گزیده کار سینما و تلویزیون 
است که اکثر آثارى که در آنها به ایفاى نقش پرداخته به نوعى 

در ذهن مخاطبان جاودانه شده است.
وى 16 دى 1346 در شــهر مالیر به دنیا آمد. بازیگرى را از سال 
1358 در سن 12 سالگى با نمایش «گندم هاى خونین» آغاز کرد 
و در سال 1360 به گروه تئاتر حوزه اندیشه و هنر اسالمى پیوست. 
در سال 1362 براى نخستین بار بازیگرى جلوى دوربین فیلم هاى 

16 میلیمترى «وارث» و «سرباز کوچک» را تجربه کرد.
وى همچنین یک دوره یکساله را در واحد دوبالژ صدا و سیما 
گذراند و در این مدت، گفتار متن حدود 20 فیلم مستند را اجرا کرد.

یارى با فیلم هاى دفاع مقدس شناخته شد که در این ژانر موفق 
بود و براى بازى در فیلم «آخرین مرحله» جایزه سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را از چهاردهمین جشنواره فیلم 

فجر دریافت کرد.
پس از کســب این جایزه بــازى درفیلم  هــاى متنوعى نظیر 
«ســرعت» و «دنیاى وارونه» را تجربه کرد و با فیلم «بلوغ» 
تحســین منتقدان را برانگیخت و دیپلم افتخار بهترین بازیگر 
نقش اول مرد را براى بازى در این فیلم از هجدهمین جشنواره 

فیلم فجر به دست آورد.
اما بازى حسین یارى در نقش «حیدر خوش مرام» در مجموعه 
«شب دهم» که نوروز 1381 و مقارن با ماه محرم از شبکه اول 
سیما پخش شد او را به اوج محبوبیت و شهرت رساند.«هوش 
سیاه»، «شب دهم»، «فرســتاده»، «مردان آنجلس»، «مثل 
هیچکس» و«برادر» از جمله ســریال هاى تلویزیونى هستند 
که یارى در آنها بازى داشته است. وى این روزها مشغول بازى 

در سریال «از یادها رفته» به کارگردانى بهرام بهرامیان است.
یارى در سال هاى اخیر بیشتر در شبکه نمایش خانگى مشغول 
بوده و بسیار معدود در سینما ظاهر شده است. با وجود این از جمله 
فیلم هاى وى در سال هاى اخیر مى توان «به یادم تورا فراموش»، 

«مزار شریف»، «سعادت آباد» و «پدر آن دیگرى» اشاره کرد. 
یارى یکى از غایبان جشنواره فیلم فجر امسال خواهد بود و بدون 
شک نمى تواند براى کسب دومین سیمرغ تالش کند. یارى در 
عرصه شبکه خانگى اما فعالیت پر رنگى را در سال هاى گذشته 
به ثبت رسانده و در آثارى همچون «قلب یخى»، «عاشقانه» و 

«عالیجناب» نقش پررنگى داشته است.

راى همیشــه
رها و کامًال ـد

کالس یس در

 شرایط

نهاد

«قلقلى» از تهران کوچ کرد

«حیدر خوش مرام» 50 ساله شد 
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پاس پروین و گلزنى غفور جهانى باعث شد ایران در سال 1978 براى اولین بار طعم شیرین صعود به جام جهانى را بچشد. 20 سال بعد 
پاس  على دایى و گلزنى خداداد عزیزى در حماســه ملبورن دومین صعود ایران به جام جهانى را رقم زد. اما نوبت رسید به جام جهانى 2006 

آلمان، آن سال ها یک در میان به جام جهانى صعود مى کردیم و مثل این سال ها نبود که با داشتن «کارلوس کى روش»  دو دوره پشت سر هم در 
این تورنمنت بزرگ حاضر باشیم.

  رقابت هاى مقدماتى جام جهانى 2006 آلمان ، سانتر زیباى فریدون زندى با ضربه سر مدافع شماره 20 وقت تیم ملى باعث شد ایران سومین 
جشن صعود خود به جام جهانى را برگزار کند. محمد نصرتى مدافع پیش تاخته ایران که جانشین رحمان رضایى محروم شده بود در آن بازى جزو 

بهترین بازیکنان ایران بود و با ضربه سر خود 3 امتیاز شیرین که حکم صعود تیم ایران به جام جهانى را داشت، براى تیم ملى به دست آورد. این در حالى 
بود که کمتر کسى فکر مى کرد نصرتى در این مسابقه گلزنى کند .

حاال سال ها از آن گل تاریخى گذشته و نصرتى آخرین سال و یا سال هاى فوتبال خود را پشت سر مى گذارد. او حاال بازیکن نفت تهران است و تالش 
مى کند با همه مشکالت موجود این تیم قدیمى تهران را در لیگ برتر نگه دارد.

اظهارت نصرتى در گفتگو با نصف جهان را در مورد فوتبال اصفهان و سایر موضوعات از دست ندهید.

کالم اول
ُخب فکر مى کنم وقتى یک روزنامه اصفهانــى با من گفتگو مى کند و اگر 
قرار باشد موضوع فوتبال باشد باید از سپاهان و ذوب آهن گفته شود. اگر هم 
موضوع غیر فوتبالى باشد هم از زاینده رود، جاهاى قشنگ اصفهان و  غذاهاى 
خوشمزه این دیار، لهجه قشنگ اصفهانى ها و خیلى موضوعات زیادى است 
که در مورد اصفهان مى توانیم در مورد آن با همدیگر صحبت کنیم. من در 
ابتدا به همه مــردم اصفهان و هواداران فوتبال این شــهر که گفتگوى مرا 

مى خوانند سالم عرض مى کنم و امیدوارم همیشه خوش و خرم باشند.

سپاهان
 بله دیگر، همانطور که گفتــم وقتى صحبت از اصفهان مى شــود اولین 
موضوعى که در حوزه ورزش باید در مورد آن صحبت کرد سپاهان و ذوب 
آهن اســت. من حتى فکر مى کنم که این دو تیم به ویژه سپاهان  فراتر از 
موضوع فوتبال به نماد غرور و عظمت مردم استان اصفهان تبدیل شده اند. در 
مورد سپاهان فکر مى کنم منهاى دو سال اخیر در ده چهارده سال گذشته، این 
مجموعه بهترین باشگاه ایران بوده است، زیرا هم از نظر ساختار باشگاهى و 
هم از نظر سازمان دهى کلى، باشگاه بسیار کاملى است و همچنین مى توان 
از تیم فوتبال سپاهان نیز به عنوان بهترین  باشگاه ایرانى از لحاظ ساختار یاد 
کرد. هر چند این مجموعه هم نواقصى داشته ولى خب از خیلى از باشگاه هاى 
ما بهتر و منسجم تر عمل کرده، من امسال که شنیدم این تیم نتوانست مجوز 
حرفه اى براى لیگ قهرمانان آسیا را بگیرد خیلى تعجب کردم که چرا اینطور 
شد. در این سال ها قسمت نشد بازیکن این تیم باشم و به فوتبال اصفهان بیایم 
ولى این موضوع را به عینه دیدم که خیلى از بازیکنان بزرگ فوتبال ایران در 
مقاطع مختلف دوست داشتند که به اصفهان و سپاهان بیایند و در این تیم 
بازى کنند. خود من هم در مقاطعى مى توانستم به این تیم بیایم ولى شرایط 

در نهایت به سمت و سویى رفت که این موضوع عملى نشد.

ذوب آهن
در مورد ذوب آهن باید بگویم این تیم هم بزرگ و ســاختارمند است. فکر 
مى کنم در ســال هاى اخیر و کًال به علــت اینکه ســپاهان در اصفهان 
محبوبیت بیشترى دارد این تیم تحت تأثیر موفقیت ها و هواداران سپاهان، 
موفقیت هایش کمتر دیده شــده، شــما ببینید این تیم فکر مى کنم چهار 
قهرمانى در جام حذفى دارد و در سال هاى اخیر هم تقریباً در فصول زیادى 
مدعى قهرمانى لیگ برتر بوده هر چند هنوز نتوانسته به این کاپ دست پیدا 
کند. شاید اگر ذوب آهن در استانى دیگر غیر اصفهان بود بیشتر هوادار داشت 
و قهرمانى ها و پیروزى هایش خیلى بیشتر دیده مى شد  و مثل حاال اینقدر در 
سایه سپاهان نبود. به هر حال االن  این تیم  مربى بزرگى مانند قلعه نویى را 
دارد و  مى تواند در لیگ امسال کارهاى بزرگى انجام دهد. در مجموعه باید به 
مردم اصفهان تبریک گفت که  دو تیم بزرگ که هر دو سابقه نایب قهرمانى 

در آسیا را دارند در شهرشان وجود دارد و قدر این تیم ها را بدانند.

 هواداران اصفهانى
 در عمده دیدارهایى که  به اصفهــان آمده ام منهاى برخى موارد جزئى، آن 
چیزى که از هواداران اصفهانى دیده ام فرهنگ باال و تعصبى ستودنى بوده 
است. هواداران سپاهان هواداران بســیار متعصب و خوبى هستند، من در

تیم هاى دیگر نیز بوده و از نزدیــک با هواداران تیم هــاى دیگر برخورد 
داشته ام، اما هواداران سپاهان با سر دادن شعار معروف ما سپاهانیم و حاال حاال 
قهرمانیم در همه ورزشگاه ها تعصب خود را نسبت به تیم محبوب خودشان 
نشان مى دهند و البته این شعارشان انرژى ویژه اى براى قهرمانى و پیروزى به 
تیم محبوبشان مى دهد. امیدوارم روزهاى تلخ سپاهان هر چه زودتر به پایان 

برسد و این تیم بخاطر هوادارانش هم که شده زودتر اوج بگیرد.

اصفهان و احساس غرور
راستش من با شــنیدن نام اصفهان احســاس غرور مى کنم، زیرا من در 
کشــورهاى دیگر دیده ام که هنگامى که نام اصفهان به زبان مى آید همه 

به نیکى از این شــهر یاد مى کنند و به دلیل توریســتى بودن این شهر و 
مکان هاى تاریخى زیباى آن هر ساله بسیارى از مردم از کشورهاى دیگر 
براى دیدن از این شــهر زیبا به اصفهان مى آیند. در کل اصفهان یک شهر 
توریستى و با منابع تاریخى بسیار زیباســت و من به عنوان یک ایرانى به 
داشتن چنین شــهرى در کشــور خود مى بالم. در مورد اصفهان کًال زیاد 
مى توان صحبت کرد. شهر شــما آنقدر خوبى دارد که ساعت ها موضوع 
بحث و گفتگو و تعریف و تمجید باشــد. در مورد غذاهــاى اصفهانى هم 
که اول گفتگو با شما به آن اشــاره کردم این را بگویم که تنوع غذایى در 
شهرستان ها بسیار باالست و اصفهان نیز از این موضوع مستثنى نیست و 

فکر  مى کنم اصلى ترین غذاى سنتى اصفهان بریان باشد که بسیار خوشمزه 
نیز است. جالب است که بگویم من بریان اصفهان را براى اولین بار در یک 
رستوران در دبى خوردم و بسیار بسیار هم خوشــمزه بوده است.  حاال این 
همه تعریف و تمجید کردم و حرف زدم ولى باید بگویم که متأســفانه من 
هیچ زمان براى تفریح  و گشت و گذار به اصفهان نیامده ام، زیرا در این چند 
سال اخیر یا مشغول بازى هاى لیگ و یا مشــغول بازى هاى ملى بوده ام، 
اما امیدوار هستم که در ســال هاى آینده که وقت آزاد بیشترى پیدا خواهم 
کرد از همه شــهرهاى زیباى ایران از جمله شــهر زیبا و تاریخى اصفهان 
دیدن کنم. اصفهان را باید یکى دو هفته در آن حاضر شد و یک دل سیر از 

مکان هاى دیدنى اش بازدید کرد!

رنگ
خوب من قرمز هستم و پرسپولیس را هم خیلى دوست دارم. هر چند االن 
دوســت دارم براى بقاى نفت جانانه براى این تیــم بجنگم و بخاطر مردم 

اصفهان به رنگ زرد هم عالقه ویژه اى دارم.

 خداحافظى 
 نمى دانم کى از فوتبال خداحافظى مى کنم اما خیلى دوست داشتم اگر قرار 
است خداحافظى کنم با پیراهن پاس تهران این خداحافظى صورت بگیرد که 
ظاهراً این آرزو را باید به گور ببرم! چه بالهاى بدى بر سر پاس تهران آوردند. 

  سخت ترین بازى 
 در جام جهانى2006 بازى با پرتغال، آن دیدار واقعاً ســخت بود و بازیکنان 
پرتغال خیلى ما را اذیت کردند. وقتى برنامه قرعه کشى جام جهانى روسیه 
دیدم که دوباره ایران با پرتغال همگروه شده به یاد آن بازى افتادم و امیدوارم 

این بار با تدبیر کى روش بتوانیم از این دیدار جام سالم به در ببریم.

بهترین رفقا
 بهترین دوستان من خیلى ها بودند و هســتند، آرش برهانى، جواد نکونام، 

کریم انصارى فرد، دقیقى،  مهرداد پوالدى و چند نفر دیگر. 

گل صعود به جام جهانى آلمان
 با گذشت ســال ها از آن گل طعم شــیرینش را که منجر به صعود به جام 
جهانى آلمان شد را هنوز حس مى کنم. از اینکه همه مردم ایران خوشحال 
شدند، خیلى حال خوبى داشتم.ایرانى ها استحقاق این پیروزى، این صعود 
و این شادى را داشتند و خدا را شکر که با شکســت بحرین این اتفاق افتاد 
و به جام جهانى صعود کردیم.  وقتى صحنه گل را مرور مى کنم احســاس
 وصف ناپذیرى دارم. من همیشه در زمان ارسال ضربات ایستگاهى براى 
رسیدن به محوطه جریمه مى دویدم ولى در آن لحظه با طمأنینه خاصى به 
سمت منطقه جریمه تیم بحرین رفتم. در حالى که این مسیر را طى مى کردم 
چند بار ذکر یا زهرا(س)، یا حسین(ع) و صلوات را تکرار کردم که هاشمیان 
نیز شاهد این مسئله بود.جالب است بدانید شب قبل از آن بازى خواب دیدم 
که تیم ملى گل زده است و خوشحالى من بیش از سایر نفرات تیم است به 
همین دلیل فکر کردم این گل را خودم مى زنم. این قضیه را با  محرم نویدکیا و 
هاشمیان هم در میان گذاشتم. وقتى هم که در اوایل مسابقه ضربه سرم به تیر 
دروازه خورد در دلم گفتم خوابت داشت تعبیر مى شد محمد. اما در آن صحنه 

بسیار خوشحال شدم زیرا مردم 
ایران را خوشحال کردم.

محرم نویدکیا
واقعــًا مــرد پــر افتخــار و 
شایســته اى در فوتبــال ایــران 
اســت که برخــالف همــه افتخارات 
باشگاهى اش به اســتحقاقى که  در فوتبال 
ملى داشــت نرســید. او مى توانســت ســالیان 
ســال در تیم ملى فوتبال ایران بدرخشــد و در یکى از 
تیم هاى نامدار اروپا هم بازى کند. اما متأسفانه مصدومیت 
این فرصت ها را از او گرفت. اما به هر حــال او با باال بردن

9 کاپ باشگاهى لیگ برتر و حذفى پر افتخارترین کاپیتان 
باشگاهى ایران است و امیدوارم اگر مى خواهد مربیگرى 
کند، در این راه هم موفق و پیروز باشــد. واقعًا شخصیت 
متین و دوســت داشتنى داشــت و خیلى دلم مى خواهد 

دوباره او را ببینم.

کرانچار و قلعه نویى
در مورد قلعه نویى گفتم که وى مرد بزرگى اســت و هر 
چند در نیم فصل بــا ذوب آهن نتوانســت انتظارات را 
بر آورده کند، ولى خوب شــما دیدید که در نیم فصل 
دوم تیمش متحول شــد و مى تواند حتى براى نایب 
قهرمانى بجنگد. به هر حال او پر افتخارترین مربى 
در لیگ برتر ایران اســت و طبیعى است که با هر

نتیجه اى کنار نیاید. بــراى او آرزوى موفقیت 
دارم. در مورد آقاى «زالتکــو کرانچار» هم 
وى سابقه روشنى دارد. در همان جام جهانى 
2006 که ما صعود کــرده بودیم، تیم ملى 
کرواسى هم با هدایت وى به این تورنمنت 
صعود کرد. کرانچار دوبار در حذفى و لیگ 
برتر سپاهان را قهرمان کرده و امیدوارم 
وى بتواند سپاهان را از بحران خارج 
کند و همچنان در فوتبال ایران 

ماندگار باشد.

حرف آخر
حرف آخر نمــى دانم چه بگویــم. خیلى 

حرف ها را زدم. خب در مــورد فوتبال اصفهان 
خیلى صحبت کردیم. همانگونه که گفتم متأسفانه 

تا حاال فرصت نشد که در فوتبال اصفهان حضور داشته 
باشم و شاید دیگر این فرصت مهیا نشــود. ولى به هرحال 

براى دو تیم سپاهان و ذوب آهن و هواداران این دو تیم آرزوى 
موفقیت دارم. راستى در مورد اصفهان این را هم بگویم که این 
شهر هنرمندان زیادى دارد که  باید از آنها هم به نیکى یاد کرد. من 
هنرمندان این شهر در عرصه تئاتر و سینما که در عرصه طنز تبحر 
زیادى داشته و دارند را خیلى دوست دارم و با دیدن CD فیلم ها و 
نمایش هاى آنها، از کارهایشان لذت مى برم. سالم مرا به همه 
مردم اصفهان برسانید. از شما ممنونم که این گفتگوى خوب و 

جالب را ترتیب دادید.

به محرم نویدکیا گفتم خواب دیـــدم گل مى زنم

هافبک ملى پوش تیم ســپاهان مقابل ذوب آهن 
غایب خواهد بود. على کریمــى هافبک باتجربه و 
ملى پوش سپاهان که در بازى با پارس جنوبى جم از 
ناحیه همسترینگ پا دچار کشیدگى شد، نمى تواند 
تیمش را مقابل ذوب آهن در دربى شــهر اصفهان 

همراهى کند.
کریمى بعد از بازى با پارس جنوبى به اردوى تیم ملى 
فوتبال ملحق شد و پزشکان بعد از معاینه او متوجه 
شدند آســیب دیدگى او جدى اســت و نباید مقابل 

ذوب آهن به میدان برود.
دربى اصفهان میان سپاهان و ذوب آهن در چارچوب 
رقابت هاى هفته نوزدهم لیگ برتــر روز جمعه از 

ساعت 15 در ورزشگاه نقش جهان برگزار مى شود.

کمال کامیابى نیا تغییر سبک داده و مانند روزهاى 
خوب فصل گذشته اوج گرفته است. او این فصل در 
مقاطعى افت شدیدى کرده بود اما دوباره تبدیل به 
هافبک مرکزى مورد نظر «برانکو ایوانکوویچ» شده 
است. عملکرد خوب کامیابى نیا و تغییر سبک بازى 
او باعث شده «کارلوس کى روش» نیز یک بار دیگر 
او را به تیم ملى دعوت کند بازیکنى که مدت هاست 
در کنار تیم ملى است اما هنوز مورد اعتماد کى روش 

براى حضور در ترکیب اصلى قرار نگرفته است.
میل و اشــتیاق کامیابى نیا به گلزنى باعث شده در 
هر بازى پرســپولیس خود را صاحب موقعیت گل 
کند. کامیابى نیا این روزهــا مانند یک مهاجم خود 
را در فضاهاى خوب براى گلزنى قرار مى دهد و اگر 
گل نزند پاس گل مى دهد. مانند دیدار مقابل پارس 
جنوبى که کامیابى نیا بــه عنوان یک هافبک 
مرکزى در نقطه اى مناسب در محوطه 
جریمه قرار گرفت و پایه گذار 
گل 3 امتیازى پرســپولیس در 
ثانیه هاى پایانى بازى شد. این 
گرایش هجومى در کنار ســاختار 
دفاعى محکم پرســپولیس در میانه 
میدان باعث شــده او یک بار دیگر مورد 

توجه سرمربى تیم ملى قرار بگیرد.

یرین صعود به جام جهانى را بچشد. 20 سال بعد 
6هانى را رقم زد. اما نوبت رسید به جام جهانى 2006
اشتن «کارلوس کى روش»  دو دوره پشت سر هم در

دافع شماره 20 وقتتیم ملى باعث شد ایران سومین 
جانشین رحمان رضایى محروم شده بود در آن بازى جزو 

م جهانى را داشت، براى تیم ملى به دست آورد. این در حالى 

شششششششتالش ت سر مى گذارد. او حاال بازیکن نفت تهران است و 

ت ندهید.

 کنند و به دلیل توریســتى بودن این شهر و 
 هر ساله بسیارى از مردم از کشورهاى دیگر 
به اصفهان مى آیند. در کل اصفهان یک شهر 
سیار زیباســت و من به عنوان یک ایرانى به 
اصفهان کًال زیاد در مورد شــور خود مى بالم.

شــما آنقدر خوبى دارد که ساعت ها موضوع 
جید باشــد. در مورد غذاهــاى اصفهانى هم 
شــاره کردم این را بگویم که تنوع غذایى در
اینموضوع مستثنى نیست و  اصفهان نیز از

ى سنتى اصفهان بریان باشد که بسیار خوشمزه 
م من بریان اصفهان را براى اولین بار در یک 
یار بسیار هم خوشــمزه بوده است.  حاال این 
حرف زدم ولى باید بگویم که متأســفانه من 
زیرا در اینچند ت و گذار به اصفهان نیامده ام،

ى لیگ و یا مشــغول بازى هاى ملى بوده ام، 
ل هاى آینده که وقت آزاد بیشترى پیدا خواهم 
ى ایران از جمله شــهر زیبا و تاریخى اصفهان 
کى دو هفته در آن حاضر شد و یک دل سیر از 

کرد!

ولیس را هم خیلى دوست دارم. هر چند االن 
 جانانه براى این تیــم بجنگم و بخاطر مردم

ه ویژه اى دارم.

فظىمى کنم اما خیلىدوست داشتم اگر قرار
ن پاس تهران این خداحافظى صورت بگیرد که 
رم! چه بالهاى بدى بر سر پاس تهران آوردند. 

رتغال، آن دیدار واقعاً ســخت بود و بازیکنان
د. وقتى برنامه قرعه کشى جام جهانى روسیه 
همگروه شده به یاد آن بازى افتادم و امیدوارم 

م از این دیدار جام سالم به در ببریم.

 بودند و هســتند، آرش برهانى، جواد نکونام، 
رداد پوالدى و چند نفر دیگر. 

هانى آلمان
 طعم شــیرینش را که منجر به صعود به جام 
س مى کنم. از اینکه همه مردم ایران خوشحال 
م.ایرانى ها استحقاق این پیروزى، این صعود 
 شکر که با شکســت بحرینایناتفاق افتاد 
  وقتى صحنه گل را مرور مى کنم احســاس

یشه در زمان ارسال ضربات ایستگاهى براى 
 دویدم ولى در آن لحظه با طمأنینه خاصى به 
ن رفتم. در حالى که این مسیر را طى مى کردم 
کردم که هاشمیان سین(ع) و صلوات را تکرار

ب است بدانید شب قبل از آن بازى خواب دیدم 
وشحالىمن بیش از سایر نفرات تیم است به 
 را خودم مى زنم. این قضیه را با  محرم نویدکیا و 
 وقتى هم که در اوایل مسابقه ضربه سرم به تیر 
صت داشت تعبیر مى شد محمد. اما در آن صحنه 

بسیار خوشحال شدم زیرا مردم 
خوشحال کردم. ایران را

محرم نویدکیا
پــر افتخــار و واقعــًا مــرد

شایســته اى در فوتبــال ایــران 
اســت که برخــالف همــه افتخارات 
باشگاهى اش به اســتحقاقى که  در فوتبال 
او مى توانســت ســالیان ملىداشــت نرســید.

ســال در تیم ملى فوتبال ایران بدرخشــد و در یکى از 
تیم هاى نامدار اروپا هم بازى کند. اما متأسفانه مصدومیت 
این فرصت ها را از او گرفت. اما به هر حــال او با باال بردن
9 کاپ باشگاهى لیگ برتر و حذفى پر افتخارترین کاپیتان 
باشگاهى ایراناست و امیدوارم اگر مى خواهد مربیگرى

کند، در این راه هم موفق و پیروز باشــد. واقعًا شخصیت 
متین و دوســت داشتنى داشــت و خیلى دلم مى خواهد 

دوباره او را ببینم.

کرانچار و قلعه نویى
در مورد قلعه نویى گفتم که وى مرد بزرگى اســت و هر 
چند در نیم فصل بــا ذوب آهن نتوانســت انتظارات را 
بر آورده کند، ولى خوب شــما دیدید که در نیم فصل 
دوم تیمشمتحول شــد و مىتواند حتى براى نایب

قهرمانى بجنگد. به هر حال او پر افتخارترین مربى 
در لیگ برتر ایران اســت و طبیعى است که با هر
نتیجه اى کنار نیاید. بــراى او آرزوى موفقیت 
کرانچار» هم ددارم. در مورد آقاى «زالتکــو

وووووووووىسابقه روشنى دارد. در همان جام جهانى 
20066666666666666 که ما صعود کــرده بودیم، تیم ملى 
کرواسى هم با هدایت وى به این تورنمنت 
صعود کرد. کرانچار دوبار در حذفى و لیگ 
برتر سپاهان را قهرمانکرده وامیدوارم

وى بتواند سپاهان را از بحران خارج 
کند و همچناندر فوتبال ایران

ماندگار باشد.

حرف آخر
حرف آخر نمــى دانم چه بگویــم. خیلى 

حرف ها را زدم. خب در مــورد فوتبال اصفهان 
خیلى صحبت کردیم. همانگونه که گفتم متأسفانه 

حاال فرصت نشد که در فوتبال اصفهان حضور داشته  تا
باشم و شاید دیگر این فرصت مهیا نشــود. ولى به هرحال 

براى دو تیم سپاهان و ذوب آهن و هواداران این دو تیم آرزوى 
موفقیت دارم. راستى در مورد اصفهان این را هم بگویم که این 
شهرهنرمندان زیادى دارد که  باید از آنها همبه نیکىیاد کرد. من
هنرمندان این شهر در عرصه تئاتر و سینما که در عرصه طنز تبحرر
Dزیادى داشته و دارند را خیلىدوست دارم و با دیدن CD فیلم ها و
نمایش هاى آنها، از کارهایشان لذت مى برم. سالم مرا به همه 
مردم اصفهان برسانید. از شما ممنونم که این گفتگوى خوب و 

ترتیب دادید. جالب را

هافبک ملى پوش تیم ســپاهان
غایب خواهد بود. على کریمــىه
ملى پوش سپاهان که در بازىبا پار
ناحیه همسترینگ پا دچار کشیدگ
تیمش را مقابل ذوب آهن در دربى

همراهىکند.
کریمى بعد از بازى با پارس جنوبى
فوتبال ملحق شد و پزشکان بعد از
شدند آســیب دیدگى او جدى اسـ

ذوب آهن به میدان برود.
دربى اصفهان میان سپاهان و ذوب
رقابت هاى هفته نوزدهم لیگ بر
5ساعت 15 در ورزشگاه نقش جهان

سبکداده کمال کامیابى نیا تغییر
خوب فصل گذشته اوج گرفته است
مقاطعى افت شدیدى کرده بود ام
هافبک مرکزى مورد نظر «برانکو
است. عملکرد خوب کامیابى نیا و

او باعث شده «کارلوسکى روش»
او را به تیم ملى دعوت کند بازیکنى
در کنار تیم ملى است اما هنوز مورد
براى حضور در ترکیب اصلى قرار نگ
میل و اشــتیاق کامیابى نیا به گلز
هر بازى پرســپولیس خود را صا
کند. کامیابى نیا این روزهــا مانند
را در فضاهاى خوب براى گلزنى ق
گل نزند پاس گل مى دهد. مانند د
جنوبى که کامیابى نیا بــه عن
مرکزى در نقطه اى م
جریمه قرار گ
3گل 3 امتیازى
پایا هاى ثانیه
گرایش هجومى
دفاعى محکم پرسـ

میدان باعث شــده او یک
توجه سرمربى تیم ملى قرار

بهاره حیاتى- الهه مهرى دهنوى

گفتگوى نصف جهان با محمد نصرتى

ویسى از آنجا هم اخراج مى شود؟
نصف جهان نتایج نامطلوب استقالل خوزستان که منجر به رسیدن این تیم به رده پانزدهم جدول شد سرمربى این تیم را در آستانه جدایى قرار داده 

است.   قهرمان دوره پانزدهم رقابت هاى لیگ برتر با سرمربى اش در لیگ هفدهم شرایط مطلوبى ندارد. این تیم با بدترین نتایج دوران تاریخش 
حاال فقط تیم سیاه جامگان را پایین تر از خود در جدول مى بیند. آبى پوشان اهواز روز جمعه دهمین فصل شکست خود را در هجدهمین بازى تجربه 
کردند تا شرایط بد این تیم بدتر شود.مالک جدید باشگاه استقالل خوزستان که پیش از این هم نارضایتى اش از نتایج این تیم و کادر فنى را ابراز 

داشته بود، حاال ناراضى تر از گذشته است و شواهد نشان مى دهد احتمال جدایى ویسى از این تیم زیاد است.
هرچند از کورش بختیارى زاده و سهراب بختیارى زاده هم به عنوان گزینه هاى جایگزینى ویسى یاد مى شود، اما در صورتى که این اتفاق بیافتد 

و ویسى از استقالل خوزستان جدا شود، صمد مرفاوى و پرویز مظلومى جدى ترین گزینه ها براى جایگزینى وى هستند.
تیم فوتبال استقالل خوزستان در هفته هجدهم رقابت هاى لیگ برتر به مصاف سایپا رفت که در این دیدار با نتیجه 3 بر 2 شکست خورد. 

حاال به نظر مى رسد پس از اخراج از سپاهان، ویسى براى دومین سال پیاپى هم در آستانه اخراج قرار گرفته است.

و 3130 ل چهاردهم

 در آستانه جدایى قرار داده 
ن نتایج دوران تاریخش 
جدهمین بازى تجربه 
تیمو کادر فنى را ابراز 

که این اتفاق بیافتد 

کست خورد. 

تبریزى جشن تولد خود را با اولین گل نیم فصل جشن گرفت. مرتضى تبریزى اولین گل خود با پیراهن ذوب آهن را در هفته سوم 
نیم فصل دوم به ثمر رساند تا شاگردان قلعه نویى برد با ارزشى را در خانه کسب کنند.

مهاجم اول ذوبى ها در دیدار با پیکان زننده اولین گل تیم قلعه نویى بود تا در نهایت ذوب آهن موفق شــد در هفته 
هجدهم برد با ارزشى را کسب کند و تعداد گل هاى زده خود را در لیگ برتر به 7 برساند. تبریزى که بهترین 
گلزن ذوبى هاست، گل با ارزش خود را در شب تولد خود به ثمر رساند تا جشن تولد 27 سالگى 

گل جشن بگیرد.خود را با 
جارى هر چند بهترین گلزن تیم خود محسوب مى شود اما کادرفنى ذوب آهن در نقل و انتقاالت تبریــزى در فصــل 

عمل شدند و این احتمال وجود دارد که به زودى یک مهاجم به این تیم اضافه شود تا تبریزى براى جذب مهاجمان زیادى وارد 
باتجربه و قدیمى از همین حاال براى خرید هاى احتمالى ذوب آهن خط و نشان بکشد.

خط و نشان تبریزى براى ذوب آهن

ورزشورزشزشزش

را با اولینگل نیم فصل تبریزى جشن تولدخود
نیم فصل دوم به ثمر رساند تا شاگردان قل
با پیک مهاجم اول ذوبىها در دیدار
هجدهم برد با ارزشى را ک
گلزن ذوبى ه

گل جشنبخود را با 
جارى هر چتبریــزى در فصــل 

وبراى جذب مهاجمان زیادى وارد  عمل شدند
باتجربه و قدیمى از همین حاال براى خرید هاى احتم

خط و نشان تبریزى براى

غیبت ستاره ملى پوش 
سپاهان در دربى اصفهان

جایزه به کمال!
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مسعود شجاعى سکوتش را شکست و خواستار حضور 
در تیم ملى فوتبال ایران شد. او در تازه ترین گفتگویش 
درحالى که به شدت متأثر بوده است، درباره ماجراى 
بازى مقابل نماینــده رژیم اشــغالگر قدس توضیح 

داده است.
به  گزارش  ایســنا  و  به نقل از «ال پاییس»، مســعود 
شــجاعى بازیکن ایرانى که در لیــگ یونان فعالیت 
مى کند گفتگویى را با رسانه  اســپانیایى انجام داده و 
خواستار حضور در ترکیب تیم ملى ایران در جام جهانى 

2018 شد.
به نوشته روزنامه اسپانیایى مسعود شجاعى در حالى 
که گریه مى کرده است، درباره احتمال بازگشت به تیم  
 ملى فوتبال ایران، گفت : من دوست دارم به تیم   ملى باز 
گردم. «کارلوس کى روش» من را خیلى دوست دارد 
و بازیکنان و فدراسیون فوتبال نیز من را خیلى دوست 
دارند. من از نظر فیزیکى و روحى شــرایط حضور در 

جام جهانى 2018 روسیه را دارم.
مسعود شــجاعى 33 ســاله بعد از پنج ماه سکوت در 
نهایت از فدراسیون فوتبال و کارلوس کى روش خواست 
تا او را به تیم   ملى دعوت کنند. او زمانى که در عضویت 
پانیونیوس بود با تیم مکابى رژیم صهیونیستى در لیگ 
اروپا بازى کرد و دولت ایران او را از حضور در تیم   ملى 

فوتبال ایران محروم کرد.
شــجاعى در ادامــه  درباره بــازى با نماینــده رژیم 
صهیونیستى،  اضافه کرد: من از سرمربى تیم خواستم 
تا در این بازى به میدان نروم و به او گفتم که یک قانون 
وجود دارد که به من اجازه نمى دهد برابر تیم هاى رژیم 
صهیونیســتى بازى کنم، ولى آنها این اجازه را به من 
ندادند و تنها عنوان کردند که در تل اویو بازى نکنم و 

مشکلى براى بازى در آتن ندارم.
وى اضافه کــرد: ما در بازى رفت با دو گل شکســت 
خوردیم و در بازى برگشــت مربى هم به من و هم به 
احســان حاج صفى بازى داد. وقتى به سران باشگاه 
گفتیم که در یونان هم نمى توانیم بــازى کنیم، آنها 
گفتند که این تیم ایران نیســت و مــا به همین دلیل 
مجبور شدیم به میدان برویم. اگر ما به دالیل سیاسى 
بازى نمى کردیم یوفا ممکن بود باشگاه را تا پنج میلیون 

یورو هم جریمه کند. آنهــا به ما گفتند که براى چنین 
بازى هایى شما را جذب کرده ایم.

شــجاعى در ادامه  صحبت هاى خود، بیان  کرد: شب 
قبل از مســابقه چندین تماس سعى کردم برقرار کنم 
و در صبح روز بازى خیلى زود بلند شــدم تا کســى را 
در فدراســیون فوتبــال ایران پیدا کنم، ولى کســى 
پاسخگوى من نبود. در 38 سال هیچ ورزشکار ایرانى 
برابر ورزشکاران رژیم صهیونیستى بازى نکرده بود، 
من و حاج صفى اولین افرادى بودیــم که این کار را 
انجام دادیــم ولى حاج صفى به تیم   ملى برگشــت و 

من برنگشتم.
بعد از این اتفاق محمدرضــا داورزنى، معاون ورزش 
حرفه اى و قهرمانــى وزارت ورزش و جوانان به انتقاد 
از این حرکــت پرداخت و در این رابطــه عنوان کرد 
که شــجاعى و حاج صفى دیگر به تیــم   ملى فوتبال 
ایران دعوت نخواهند شــد، چون آنها خط قرمزها را 
عبور کرده اند. احســان حاج صفى عذرخواهى کرد و 
در اینســتاگرام خود از این کار خود پوزش خواســت. 
کارلوس کى روش، سرمربى تیم   ملى فوتبال ایران هم 
به شجاعى توصیه کرد که در اینستاگرام عذرخواهى 
کند، ولى شجاعى آن را نپذیرفت و این کار را منطقى 

ندانست.
شــجاعى ادامه  داد: این یک سوء تفاهم بود، من یک 
قرارداد حرفه اى با پانیونیوس داشتم و در حال  حاضر 
نیز با آتن قرارداد دارم. خارج از کشور آن هم به مدت 12 
یا 13 سال است که بازى مى کنم. من مسعود هستم و 
هیچ وقت به دنبال نمایش نبودم. االن هم مى گویم که 
افتخار بزرگى است که بار دیگر پیراهن تیم   ملى فوتبال 

ایران را بر تن کنم.
کاپیتان ســابق تیم   ملى ایران در ادامه  صحبت هاى 
خود،  اضافه کرد: ما به جام جهانى 2018 روسیه صعود 
کردیم. روز بعد رئیس جمهور ایران، حسن روحانى ما 
را دعوت کرد و او از من پرســید به عنوان کاپیتان تیم 
چه نظرى براى بهبود وضعیت فوتبــال دارم، من به 
او گفتم آقاى رئیس جمهور! من چندین ســال در تیم  

 ملى فوتبال ایران حضور داشــتم و خیلى متأســف 
هستم که مادر من نتوانسته هیچ وقت من را در 

ورزشگاه هاى ایران ببیند.
او در ادامه  بیان  کرد: هفت ماه پیش 

قانونى در عربســتان ســعودى 
تصویب شد که بانوان اجازه ورود 
به ورزشگاه ها را مى داد. در حال  
حاضر ما تنها کشورى هستیم 
که در آن زنان به ورزشــگاه ها 
راه داده نمى شوند. وقتى در برابر 

سوریه که یک کشور اسالمى است 
بازى کردیم، زنان سورى توانستند به ورزشگاه 

بروند، ولى زنان ایرانى به ورزشگاه نرفتند. 
من از رئیس جمهور خواســتم تا کارى را 

انجام دهد تا اوضاع بهبــود پیدا کند. 
رئیس جمهور هم به ما گفت که باید 

این موضوع را مورد بررسى قرار 
دهد.

به نظر مى رســد عدم دعوت 
مســعود شــجاعى به تیم  

 ملــى فوتبال ایــران در 
حیطه وظایف کارلوس 

کى روش نبوده است 
و مقامات باال دست 

این اجازه را نداده 
اند که شجاعى 

بــه تیم   ملى 
ل  تبــا فو
دعــوت 

شود.

نصف جهان گلر اصفهانى  حاال به کابوس جدید 
پرسپولیسى ها تبدیل شده است. به ویژه اینکه  در 
مورد طلب خود با کنفدراسیون فوتبال آسیا هم نامه 

نگارى کرده است.
شــکایت مســعود همامــى از پرســپولیس 
بــا پیگیرى هــاى او و نامه نــگارى اش بــا 
کنفدراسیون فوتبال آســیا به نتیجه رسیده 
و باشگاه پرسپولیس موظف به پرداخت مبلغ 
700 میلیون تومان به این بازیکن شده است.  
خبرگزارى فارس در گزارشــى 
به این موضوع پرداخته 
و نوشته:ابتدا تصور 
مى شد علت 
م  محکــو
ن  شــد
باشــگاه 

پرسپولیس به پرداخت چنین مبلغ باالیى، جریمه شدن 
بابت دیرکرد است. خود مسعود همامى هم پیش از این 
مدعى شده بود که قراردادش با پرسپولیس بسیار کمتر 
از این مبلغ بوده و بخاطر دیرکرد به 700 میلیون تومان 
افزایش یافته است. اخیراً حمید درخشان هم که همامى 
در زمان حضور او به پرسپولیس پیوسته بود مدعى شد 
که مبلغ قرارداد این دروازه بان زیــر 200 میلیون بود و 
احتماًال پرسپولیس مثل پرونده ژوزه باید در این پرونده 

هم جریمه دیرکرد بدهد.
اما پاسخ مدیر روابط عمومى باشگاه پرسپولیس نشان 
مى دهد که ادعاى درخشان درباره مبلغ قرارداد همامى 
درســت نیســت. خمارلو در این باره به سایت  ورزش 
ســه مى  گوید:  قرارداد همامى با پرسپولیس یک و نیم 
ســاله بود که براى نیم فصل 230 میلیون و براى فصل 
بعدش 590 میلیون بود که جمع آن 820 میلیون تومان 
مى شــود. همچنین همامى هنگامى که قصد داشــت 
باشگاه پرســپولیس را ترك کند و به پیکان برود 200 

میلیون از جیبش مبلــغ رضایتنامه را به پرســپولیس 
پرداخت کرد. 

 اما ســایت آى اســپورت  هم در این بــاره  موضعى 
روشنگرانه دارد: فارغ از اینکه همامى براى پرسپولیس 
فقط یک بازى انجام داد که در آن اشتباهات بزرگى هم 
داشت، سئواالت دیگرى براى اذهان عمومى پیش آمده 
است. مثًال این که چرا براى بازیکنى در این سطح، چنین 
قراردادى با این مبلغ نجومى بسته شود؟ آیا براى چند 
بازیکن دیگر هم چنین قراردادهایى بسته شده است؟ 
مرور نام بازیکنانى که در آن مقطع و در زمان مدیریت 
حمیدرضا سیاسى و ســرمربیگرى حمید درخشان به 
پرسپولیس آمدند مى تواند تا حدودى به این سئواالت 

پاسخ دهد:
در نقــل و انتقاالت نیم فصل لیگ چهاردهم شــهاب 
زاهــدى، مهدى جعفرپــور، رضا خالقى فــر، مرتضى 
قدیمى پور، جونیور تادئو، مسعود همامى، بابک حاتمى، 
مبین میردورقى، علــى علیپور، محمــد رحمتى، امیر 

محمد مدنى و فرناندو گابریل به پرســپولیس پیوستند. 
از این جمع تنها على علیپور که امروز ستاره پرسپولیس 
است در همان مقطع هم نمایش هاى خوبى داشت و البته 
گابریل هم تا حدودى توانســت خودى نشان بدهد اما 
سایر بازیکنان همواره عملکردى ضعیف داشتند و درباره 
دالیل پیوستن آنها به پرسپولیس شائبه هایى مثل رابطه 
با دالل ها و البته ســود مالى براى بعضى از افراد حاضر 
در باشگاه مطرح بود. بازیکنى مثل تادئو با فیزیک بدنى 
متفاوت با فوتبالیست ها یک نیم فصل در این تیم ماند 
و فقط یک گل از روى نقطه پنالتى زد! مهدى جعفرپور 
هم فقط در چهار بازى به میدان رفت. بابک حاتمى هم 
با بازى هایى ضعیف و پراشــتباه در طول نیم فصل دوم 
روى اعصاب هواداران پرســپولیس بود. البته ماجراى 
مبین میردورقى را هم نباید فراموش کرد. بازیکنى که 
مشخص نشد بر چه اساسى با پرسپولیس قرارداد بست 
و فقط افشاگرى هاى برنامه 90 بود که باعث شد تا کار 
این بازیکن ناشناخته خیلى زود با پرسپولیس تمام شود. 

درباره او شــائبه هاى مالى زیادى مطرح بود و جمشید 
شاه محمدى مربى امیدهاى ســایپا هم این موضوع را 

تأیید کرده بود.
یکى از ســایت هاى هــوادارى پرســپولیس هم در 
امتداد گراش هاى افشــاگرانه رســانه ها در این باره 
نوشته:حاال که مشخص شــده قرارداد مسعود همامى 
نه زیــر 200 میلیون بلکــه بــاالى 800 میلیون بوده 
اســت، بد نیست حمید درخشــان و حمیدرضا سیاسى 
در این باره روشنگرى کنند. باید مشخص شود که این 
اختالف حداقل 600 میلیون تومانى از کجا آمده و این 
پول کجا رفته و چه کســى در این میان به نان و نوایى

 رسیده اســت. با توجه به اینکه درخشان درباره قرارداد 
جعفرپور هم چنیــن ادعایى را مطرح کرده اســت، به 
احتمال زیاد این اتفاقات در قرارداد او و چند بازیکن دیگر 
پرســپولیس در آن فصل رخ داده و پول هاى هنگفتى 
جابه جا شده که دوســتان باید در این باره روشنگرى 

کنند.

سعید نظرى

 باید دید تیم هاى ســپاهان و ذوب آهــن که در هفتــه نوزدهم رقابت 
هاى لیگ برتــر دربى اصفهــان را برگزار مــى کننــد، در پایان لیگ 
امســال موفق به کســب ســهمیه مى شــوند یــا خیــر. موضوعى 
که به نظــر مى رســد بــراى ذوب آهــن عملیاتــى تر از ســپاهان

 باشد.
اگر پرســپولیس را جزو یکى از ســه تیم باالیى جــدول در پایان فصل 
بدانیم و ســهمیه لیگ قهرمانان فصل آینده کشــورمان را نیز همچون 
قبل فرض کنیم، دو ســهمیه باقیمانده براى آســیا خواهیم داشــت. دو 
ســهمیه اى که مدعى هاى بســیارى دارد؛ از پارس و فــوالد که حاال 
در رده دوم و ســوم حضور دارند تا اســتقالل و ذوب آهن که همیشــه 
در قامــت مدعى ظاهر شــده انــد. البته تیــم هایى نظیر ســپاهان و 
تراکتورســازى نیز بــه دنبال جمــع و جور کــردن خــود و صعود به

 رده هاى باالیى جدول هســتند و کســب ســهمیه را جزو اهداف خود 
قرار داده اند که کارى بسیار ســخت براى این تیم هاست ولى قطعًا غیر 

ممکن نیست.
هم اکنون فوالد خوزســتان و پارس جنوبــى با 32 و 31 امتیــاز، دوم و 
سوم هستند. پس از آنها اســتقالل، ســایپا و پیکان با 4 امتیاز اختالف

 قرار دارند. پارس جنوبى و پیکان تهران اگــر عملکرد فعلى خود را ادامه 
دهند، بدون شک از این کورس کنار خواهند رفت و جاى خود را به دیگر 

تیم ها خواهند داد.
پس از آنهــا نیز ذوب آهن و گســترش فوالد با 26 امتیــاز حضور دارند. 
این دو تیم در هفته هاى اخیر عملکرد بســیار خوبى داشته و خود را کم 
کم به منطقه ســبز جدول نزدیک کرده اند. دوئلشــان را در هفته قبل، 
ذوب آهن بــرد تا حاال هر دو هــم امتیاز و با 5 امتیاز اختالف نســبت به

 پارس جنوبى در رده هاى هفتم و هشتم قرار داشته 
باشند.

البته صنعت نفت با 24 امتیاز نیز در رده نهم اســت و 
نمایش هاى این تیم نیز آبادانى هــا را به ادامه لیگ 
امیدوار کرده اســت.فراموش نکنیم از بین این هشت 
تیم، استقالل تهران و صنعت نفت آبادان در جام حذفى 

نیز شانس قهرمانى دارند و اگر یکى از آنها هم قهرمان 
لیگ شود و هم جزو سه تیم باالیى باشد، در آنصورت تیم 

چهارم لیگ هم راهى لیگ قهرمانان خواهد شد.به گزارش 
نصف جهــان، ذوب آهن در این فصل به لطف مشــکالت 

عدیده  نفت تهران و اینکه این باشگاه تهرانى نتوانست مجوز 
حرفه اى بگیرد به رقابت هاى پلى آف آسیا راه یافت. باید دید 

این تیم مى تواند براى فصل آتى لیــگ قهرمانان با جایگیرى 
در رتبه اى مناســب از طریق جدول لیگ ســهمیه بگیرد. ضمن 

اینکه در مورد ســپاهان فراموش نکنیم با توجه به دورى این تیم 
از آســیا اگر این فراق براى یک فصل دیگر تمدید شود و زردپوشان 

نتوانند ســهمیه بگیرند حســابى هواداران خــود را عصبانى
  مى کنند.

اشک هاى کاپیتان در گفتگو با روزنامه اسپانیایى

مسعود شجاعى:  مى خواهم
 به تیم ملى برگردم

 من 
دوست دارم به تیم   ملى 

باز گردم. «کارلوس کى روش» 
من را خیلى دوست دارد و 

بازیکنان و فدراسیون فوتبال نیز 
من را خیلى دوست دارند. من 
از نظر فیزیکى و روحى شرایط 
حضور در جام جهانى 2018 

روسیه را دارم.

گلر اصفهانى،   کابوس جدید پرسپولیس
نصف جهان گلر اصفهانى  حاال به کابو
پرسپولیسى ها تبدیل شده است. به ویژه
مورد طلب خود با کنفدراسیون فوتبال آسی

نگارى کرده است.
شــکایت مســعود همامــى از پرس ز پرس
بــا پیگیرى هــاى او و نامه و نامهنــگارى
کنفدراسیون فوتبال فوتبال آســیا به نتیج
و باشگاه پرگاه پرسپولیس موظف به پرد
70000 میلیون تومان به این بازیکن ش
گ خبرگزارى فارس در
به این موضو
و نوشته:ا

مى
م

با توجه به حضور على کریمى، سعید آقایى، مرتضى تبریزى، 
رشید مظاهرى و اکبر ایمانى در ساختمان PEC و شرکت 
آنها در برنامه ریکاورى مدنظر ســرمربى تیــم ملى به نظر 
مى رســد که این پنج بازیکن نفراتى هســتند که از فوتبال 

اصفهان براى رفتن به جام جهانى شانس دارند.
به گزارش ایمنا، بنا بر اعالم سایت رسمى فدراسیون فوتبال 
 18 بازیکن لیگ برتر و دو لژیونر شاغل در لیگ روسیه که در 
تعطیالت به سر مى برند با حضور در ساختمان PEC طبق 
خواست سرمربى تیم ملى به ریکاورى بدنى و ذهنى پرداختند.

سه بازیکن ذوب آهن شامل رشید مظاهرى، مرتضى تبریزى 
و اکبر ایمانى هم جزو این نفرات بودند. این سه بازیکن پس 
از دیدار برابر پیکان از اصفهان خود را به تهران رساندند تا به 
خواست «کارلوس کى روش» ریکاورى سه ساعته مدنظر او 

را پشت سر بگذارند.
دو بازیکن سپاهان نیز جزو اولین گروه از ملى پوشان 
بودند که روز جمعه این ریــکاورى را انجام دادند. 
على کریمى و سعید آقایى پس از دیدار با پارس 
 PEC جنوبى در بازگشت از بوشهر در ساختمان

تمرینات مشابهى را پشت سر گذاشته بودند.
به این ترتیب، به نظر مى رســد که با توجه به 
شرکت دادن کریمى، آقایى، مظاهرى، تبریزى 
و ایمانى در برنامه ریکاورى مدنظر سرمربى تیم ملى 
این پنج بازیکن نفراتى هستند که از فوتبال اصفهان شانس 

حضور در جام جهانى 2018 روسیه را دارند.

ه براى چنین 

ان  کرد: شب 
دم برقرار کنم 
 تا کســى را 
 ولى کســى 
زشکار ایرانى 
ى نکرده بود، 
که این کار را 
 برگشــت و 

معاون ورزش 
وانان به انتقاد 
ه عنوانکرد

م   ملى فوتبال 
خط قرمزها را 
خواهى کرد و

ش خواســت. 
بال ایران هم 
م عذرخواهى 
کار را منطقى 

 بود، من یک 
ر حال  حاضر 
2م به مدت 12
سعود هستم و 
م مى گویم که 
م   ملى فوتبال 

 صحبت هاى 
 روسیه صعود 
ن روحانى ما 
ن کاپیتان تیم 
ل دارم، من به 
ســال در تیم  

ى متأســف 
ن را در 

ورزشگاه هاى ایران ببیند.
او در ادامه  بیان  کرد: هفت ماه پیش 

قانونى در عربســتان ســعودى 
تصویب شد که بانوان اجازه ورود 
به ورزشگاه ها را مى داد. در حال  
حاضر ما تنها کشورى هستیم

که در آن زنان به ورزشــگاه ها 
راه داده نمى شوند. وقتى در برابر 

سوریه که یک کشور اسالمى است 
بازى کردیم، زنان سورى توانستند به ورزشگاه 

..ند. بروند، ولى زنان ایرانى به ورزشگاه نرفت
من از رئیس جمهور خواســتم تا کارى را 

انجام دهد تا اوضاع بهبــود پیدا کند. 
رئیس جمهور هم به ما گفت که باید 

این موضوع را مورد بررسى قرار
دهد.

به نظر مى رســد عدم دعوت
مســعود شــجاعى به تیم  

 ملــى فوتبال ایــران در 
حیطه وظایف کارلوس 

کى روش نبوده است 
و مقامات باال دست 

این اجازه را نداده 
اند که شجاعى 

بــه تیم   ملى 
ل  تبــا فو
دعــوت 

شود.

گزارشــى 
پرداخته  ع
بتدا تصور

ى شد علت 
م  محکــو
ن  شــد
باشــگاه 

ر ر ر م
اما پاسخ مدیر روابط عمومى باشگاه پرسپولیس نشان 
مى دهد که ادعاى درخشان درباره مبلغ قرارداد همامى 
درســت نیســت. خمارلو در این باره به سایت  ورزش

گســه مى گوید:  قرارداد همامى با پرسپولیس یک و نیم 
0ســاله بود که براى نیم فصل 230 میلیون و براى فصل 
بعدش 590 میلیون بود که جمع آن 820 میلیون تومان 
مى شــود. همچنین همامى هنگامى که قصد داشــت 
تركکند و به پیکان برود 200 باشگاه پرســپولیس را

ى ر ن چ م ر ن
مرور نام بازیکنانى که در آن مقطع و در زمان مدیریت 
حمیدرضا سیاسى و ســرمربیگرى حمید درخشان به 
پرسپولیسآمدند مىتواند تا حدودى به این سئواالت 

پاسخ دهد:
در نقــل و انتقاالت نیم فصل لیگ چهاردهم شــهاب 
زاهــدى، مهدى جعفرپــور، رضا خالقىفــر، مرتضى 
قدیمى پور، جونیور تادئو، مسعود همامى، بابک حاتمى، 
مبین میردورقى، علــى علیپور، محمــد رحمتى، امیر 

م ن ل م و و
و فقط یک گل از روى نقطه پنالتى زد! مهدى جعفرپور 
هم فقط در چهار بازى به میدان رفت. بابک حاتمى هم 
بازىهایىضعیف و پراشــتباه در طول نیمفصلدوم با

روىاعصاب هواداران پرســپولیس بود. البته ماجراى 
مبین میردورقى را هم نباید فراموش کرد. بازیکنى که 
مشخص نشد بر چه اساسى با پرسپولیس قرارداد بست 
و فقط افشاگرى هاى برنامه 90 بود که باعث شد تا کار 
ناشناخته خیلى زود با پرسپولیس تمام شود.  این بازیکن

اخت
پول
 رس
جع
احت
پرس
جا
کن

سپانیایى

 خواهم
گردم

دار دوست
باز گردم. «کار
من را خیلى
بازیکنان و فدرا
من را خیلى دو
از نظر فیزیکى
حضور در جام
روسیه

 گ
ع
اب
مى
م
ش

با توجه به حضور
رشید مظاهرىو
آنها در برنامه ریک
مى رســد که این
اصفهان براى رف
به گزارش ایمنا،
18 بازیکن لیگ
تعطیالت به سر
خواست سرمربى
سه بازیکن ذوب
و اکبر ایمانى هم
از دیدار برابر پیک
خواست «کارلو
ب را پشت سر
دو بازیکن
بودند ک
على
جنو
تمر
ا به
شرک
و ایمانى
این پنج بازیکن
حضور در جام جه

کریــم انصارى فرد که بــراى تعطیالت 
سال نو میالدى به اتریش ســفر کرده با 
یک زمرد گرانقیمت از نامزد 24 ساله خود 
«الکســاندر صوفیا کالولى» خواستگارى 
کــرده و از او پاســخ مثبــت دریافــت

 کرده است.
در ایــن مراســم کــه در حضــور پــدر 
و مــادر الکســاندر برگــزار شــد براى 
برگزارى مراســم ازدواج نیــز تصمیماتى 

گرفته شد. 
به ادعاى رسانه هاى یونانى همسر کریم 
انصارى فــرد از خانواده هــاى ثروتمنــد 
یونانى محسوب مى شــود و مدیریت یک 
شــرکت معتبر حمل و نقــل دریایى را بر

عهده دارد.

اصفهانى ها سهمیه آسیا مى گیرند؟

ذوب آهن احتماالً ، سپاهان خیلى سخت!ذوب آهن احتماالً ، سپاهان خیلى سخت!

قرار است به زودى تکلیف مذاکره پرســپولیس و الغرافه بر سر 
مهدى طارمى مشخص شود.

تیم الغرافه قطر، «وسلى اسنایدر» هافبک سابق رئال مادرید و 
کاپیتان سابق تیم ملى هلند را جذب کرده و مسئوالن این باشگاه 
قطرى به دنبال یک مهاجم برزیلى هم هستند.در حالى که هنوز 
پرونده درخواست رسمى آنها از پرسپولیس براى جذب مهدى 
طارمى بسته نشده است. اوضاع هم از این قرار است که 
از حرف هاى مدیریت باشگاه و برانکو بر مى آید که 
مهاجم ملى پوش قرمزها قصد جدایى دارد. با اینکه 
هنوز چیزى قطعى نشده اما فعًال نکته مشخص 
این اســت که او قصد تمدید ندارد. با وجود این 
روزنامه پیروزى چاپ دیــروز درباره وضعیت 
طارمى نوشته و تیتر زده که تکلیف مذاکره 
با باشگاه قطرى، روز دوشنبه یعنى 
مشــخص  امروز 
هــد  ا خو

شد.

چه کسانى از اصفهان
 به جام جهانى مى روند؟ 

تکلیف طارمى 
امروز  مشخص مى شود

فتم و هشتم قرار داشته 

 نیز در رده نهم اســت و 
انى هــا را به ادامه لیگ 
ش نکنیم از بین این هشت 
ت نفت آبادان در جام حذفى 

گر یکى از آنها هم قهرمان 
 باالیى باشد، در آنصورت تیم 

هرمانان خواهد شد.به گزارش 
ر این فصل به لطف مشــکالت 

ن باشگاه تهرانى نتوانست مجوز 
ى پلى آف آسیا راه یافت. باید دید 

ل آتى لیــگ قهرمانان با جایگیرى 
ق جدول لیگ ســهمیه بگیرد. ضمن 

موش نکنیم با توجه به دورى این تیم 
یک فصل دیگر تمدید شود و زردپوشان 

ســابى هواداران خــود را عصبانى

من
ترم به تیم   ملى 

رلوس کى روش» 
 دوست دارد و 

اسیون فوتبال نیز 
وست دارند. من 
و روحى شرایط ى
م جهانى 2018

ه را دارم.

ى

قطرى به دنبال یکک مهاجم برزیلى هم هستند.در حالى که هنوز 
پرونده درخواستت رسمى آنها از پرسپولیس براى جذب مهدى 
طارمى بسته نشده است. اوضاع هم از این قرار است که 
از حررف هاى مدیریت باشگاه و برانکو بر مى آید که 
مهااجمملى پوشقرمزها قصد جدایى دارد. با اینکه 
هننوز چیزى قطعى نشده اما فعًال نکته مشخص 
اینین اســت که او قصد تمدید ندارد. با وجود این 
رروزنامه پیروزى چاپ دیــروز درباره وضعیت 
طارمى نوشته و تیتر زده که تکلیف مذاکره 
ببا ببا باشگاه قطرى، روز دوشنبه یعنى  بب بب بب
مشــخص  امروز 
هــد  ا خو

شد.

خواستگارى 
 لژیونر ایرانى از 
دختر یونانى
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یک روانشناس گفت: براى دســتیابى به مهارت 
خودکنترلــى، فرد بایــد بتواند مشــکالتى که در 

زندگى اش رخ مى دهد، دسته بندى کند.
مهرنوش دارینى افزود: یکى از مسائلى که افراد براى 
تقویت کنترل و بازدارى هیجانى شان مى توانند انجام 
دهند، یادگیرى خودکنترلى و مهارت کنترل ذهن 
است. براى دستیابى به چنین مهارتى باید مشکالتى 

که در زندگى برا ى شان مى افتد، دسته بندى کنند.
وى ادامه داد: یکسرى از مشــکالت تکرار شونده 
است به این معنا که دائماً در زندگى  رخ مى دهد و اگر 
فرد هربار واکنش تکرارى اى براى مشکل تکرارى 
بروز و مداوم دچار آشفتگى شود، نشان دهنده عدم 

مهارت کنترل مشکل اوست.
دارینى تصریح کرد: مســائل باید در دو دسته قابل 

کنترل و کنترل ناپذیر 
دسته بندى شوند، در 

برخى از مسائل اختیار، کنترل و مسئولیت به عهده 
فرد است که باید نســبت به آن آگاه و عکس العمل 
درست نشان داد، اما گاهى اوقات همه مسئولیت ها 
به عهده و کنترل فرد نیســت، در این موارد باید از 

تکنیک هاى آرام سازى استفاده کرد.
این روانشــناس اضافه کرد: راه دیگر، بازســازى 
شناختى است و باید افکار، نگرش و انتظارات فرد 
در قبال هر مشکلى که رخ مى دهد، لحاظ شود. افراد 
کمالگرا معموًال بیشتر مایل هستند که کارها به نحو 
درستى انجام شود ولى افرادى که بازدارى هیجانى 
ندارند، تحت تأثیر هورمن هاى اضطراب، استرس، 
خشــم و تداخل آنها توانایى اتخــاذ عکس العمل 

مناسب را ندارند.
وى تصریــح کرد: این افــراد باید 

تمرین هــاى 
گام بــه گام 
شروع  را 

کنند و به عنوان مثال، لیســتى از10 ناکامى  اخیر 
خود که باعث شده عکس العمل مناسب در قبال یک 
موضوع از خود نشان ندهند، تهیه کنند و روى آن 

بازسازى شناختى انجام دهند.
دارینى گفت: اگر نگرش ها و باورهاى آنها اصالح 
شود نهایتًا احســاس و به دنبال آن رفتارشان هم 

تغییر خواهد کرد.
این روانشــناس اضافه کرد: اگر فــرد تحت تأثیر 
هیجان شدید مثل خشم باشد، مراجعه به پزشک 
و نورولوژیســت مفید اســت. گاهى اوقات شدت 
ترشح هورمون هاى خشم به حدى است که فرد به 
سرعت از کوره در مى رود. در سایر موارد معموًال ُدز 
مالیم دارویى نیز تجویز مى شود البته آن هم زمانى 
که فرد در رفتارى مداوم مثالً شش  ماهه نتوانسته 
باشد از پس خودش 

بربیاید.

یک جراح چشم گفت: فشار باالى چشــم یا آب سیاه 
معموًال بعد از 40 سالگى رخ داده و افراد باید بعد از این 

سن، سالى یک بار به متخصص چشم مراجعه کنند.
محمدرضا فرتوك زاده درباره فشــار چشم گفت:  کره 
چشم حفره اى توخالى اســت که بیش از 90 درصد آن 
آب است، اجزاى مختلف چشــم مانند عدسى، شبکیه، 
اعصاب بینایى و... که براى بینایى مفید هستند، داخل 

این کره پرآب زندگى و فعالیت مى کنند.
وى با بیان اینکه این آب ازیک طرف وارد کره چشم شده 
واز طرف دیگر خارجى مى شود، افزود: مقدار ورودى و 
خروجى این مایع  به گونه اى تنظیم شده که فشار داخل 
کره چشــم بین 10 تا 20 میلیمتر جیوه باشد و اعضاى 

چشم مانند عدسى و پرده چشــم و... دراین فشار زنده 
هستند.

این جراح چشــم اظهار داشــت: اگربه دلیلى مجارى 
خروجى مایع چشــم تنگ شــده و مقدار خروجى این 
مایع کاهش یابد، فشارچشــم باال مــى رود. البته باال 
رفتن فشار چشــم به صورت مزمن و تدریجى صورت

 مى گیرد.
وى با تأکیــد براینکه فشــار تــا 20 میلیمتــر جیوه  
نشان دهنده سالم بودن ســاختمان است، خاطرنشان 
کــرد:  وقتى ایــن میــزان باالتر بــرود، آســیب به 
اجــزاى داخلى چشــم از جمله عصب بینایى شــروع

 مى شود. 

یک متخصص تغذیه گفت: فقر آهن ممکن اســت در 
هر فردى رخ دهد، اما این کمبود با مصرف مواد غذایى 
مناسب و همچنین مصرف تســهیل کننده هاى جذب 

مى تواند زودتر برطرف شود.
حاجى فرجى با بیان اینکه شــیوع کمبود آهن در کشور 
زیاد شده و عوامل مختلفى در ایجاد آن مؤثر است، افزود: 
در دهه هاى اخیر مکمل یارى در خانم ها و دختران یکى 

از شیوه هاى درمانى است که دنبال شده است.
وى با بیان اینکه شــیوع کمبود آهن در خانم ها بیشتر 
است، ادامه داد: معناى این جمله، ابتال نشدن پسران به 
کمبود آهن نیست البته درصد شیوع فقر آهن در آقایان 

کمتر از خانم هاست. 
حاجى فرجى با اشاره به سیاست هاى کاهش فقر آهن، 
اضافه کرد: غنى سازى آرد با 8 درصد آهن و اسیدفولیک 
تا حدود 50 درصد، شــیوع کمبود آهــن را کاهش داده 
اما اختالف نظرهایــى در تعیین میزان اثربخشــى آن 

وجود دارد.
ایــن متخصص تغذیــه با اشــاره به اینکــه 15 تا 30 
درصد آهن پروتئین هاى حیوانى جذب بدن مى شــود، 
اظهارداشت: دریافت رژیم غذایى و نظم برنامه غذایى 

در کل جامعه به ویژه براى کسانى که داراى بیمارى هاى 
خونى مثل تاالسمى مینور و مســتعد ابتال به فقر آهن 
هستند، بســیار مهم اســت. وى ادامه داد: این افراد در 
برنامه غذایى خود باید تلفیقــى از پروتئین هاى حیوانى 

و گیاهى دریافت کنند.
حاجى فرجى تأکید کرد: اینکه گفته شود تنها با خوردن 
بادام و سایر خشکبار، آهن مورد نیاز بدن تأمین مى شود، 
واقعیت ندارد و اصًال قابل جذب نیست و این افراد دچار 

مشکل خواهند شد. 
این متخصص تغذیه با بیان اینکــه میزان مصرف این 
مواد غذایى به ســن و جنس افراد متغیر بســتگى دارد، 
تصریح کرد: 17 درصد انرژى دریافتى از این پروتئین ها 
تأمین مى شود و با این تنوع غذایى، اگر فرد دچار بیمارى 
نباشند، از عدم ابتال به کمبود آهن خیالش راحت خواهد 

شد.
وى گفت: ویتامین C که در ســبزیجات و میوه ها زیاد 
یافت مى شود، تسهیل کننده  جذب آهن است، در مقابل 
فیبرهاى باال یا در مواردى اسیدکربنیک نوشانه گازدار 
دافع و مانع جذب آهن به ویژه در بچه هایى که با مشکل 

جذب مواجه هستند، مى شود.

یک فوق تخصص ستون فقرات با اشــاره به عالئم تنگى کانال نخاعى کمرى گفت: در موارد شدید با 
پیشرفت عالئم تنگى کانال نخاعى کمرى بیمار ممکن اســت با اختالل در کنترل ادرار و مدفوع روبه 

رو شود.
حسن قندهارى اظهارداشت: تنگى کانال نخاعى کمرى بر اســاس اینکه محل آناتومى درگیر در کدام 
مهره باشد و میزان درگیرى در یک مهره یا مهره هاى متعدد باشد و همچنین بسته به اینکه کدامیک از 

انواع تنگى رخ داده متفاوت است.
وى افزود: ممکن است تنگى کانال نخاعى شدید یا خفیف باشد و عالئم بروز کند یا عالمتى دیده نشود. 

وى ادامه داد: در تنگى کانال نخاعى در ناحیه کمرى ممکن است با کمر درد رو به رو شوید.
این متخصص ارتوپدى ادامه داد: البته بسیارى از بیماران نیز کمر درد را تجربه نمى کنند و عالئم ناشى از 
تنگى کانال نخاعى را به مشکالت مربوط به پاها و گرفتگى هاى عضالنى نسبت مى دهند، در حالى که 

مشکل اصلى در ناحیه کمرى است.
فوق تخصص ستون فقرات عنوان کرد: شایع ترین عالمت تنگى کانال نخاعى در ناحیه 
کمرى، بروز درد مختصر در کمر همراه با درد تیر کشــنده به باسن، ران، زیر زانو و ساق 
پا همراه با احساس گز گز، مور مور، ســوزن سوزن شدن است. وى افزود:این عالئم در 

هنگام ایستادن یا راه رفتن تشدید مى شود.
وى گفت: بیمار در ابتدا درد چندانى حس نمى کند، اما وقتى زمان ایستادن یا راه رفتن 
طوالنى تر مى شود، درد شدیدتر و غیر قابل تحمل مى شود تا جایى که فرد را مجبور 

به نشستن یا دراز کشیدن مى کند.
قندهارى اظهارداشــت: این افراد براى کاهش درد خود نشسته و خود را به جلو خم 
مى کنند، چراکه خم شدن به جلو باعث باز شدن سوراخ هاى فورامین (سوراخ هاى 
خروجى عصب در دو طرف مهره ها) و برداشته شدن فشار از روى ریشه هاى عصبى 

مى شود.
فوق تخصص ستون فقرات افزود: در بســیارى از موارد به دنبال این عالئم، به علت 
ضعف و بى حالى در پاها و مور مور شدن، این افراد بعد از چند دقیقه راه رفتن مجبور 
به لنگیدن مى شنود که ممکن است با حس سوزش و گزگز در پاها همراه شود. در این 
نوع از لنگیدن که لنگش نروژنیک نام دارد، بیمار براى مقابله با درد ناشى از آن مجبور 

به نشستن و یا خم شدن به جلو است.
وى بیان داشت: از آنجا که بسیارى از این بیماران مسن هستند ممکن است به نوع 
دیگرى از لنگیدن که ناشى از ارتریواســکلروز عروق است، مبتال باشند. این نوع از 
لنگیدن که لنگش عروقى نام دارد نباید با لنگش نوروژنیک اشــتباه گرفته شــود.
قندهارى گفت: این بیماران در موارد شدیدتر و یا با پیشرفت عالئم ممکن است با 
اختالل در کنترل ادرار و مدفوع روبه رو شوند. در این وضعیت ممکن است بیمار با 

احتباس ادرار یا مدفوع و یا احساس نیاز به دفع مداوم ادرار و مدفوع رو به رو شود تا جایى که دفع ادرار به 
صورت قطره قطره و خارج از کنترل مى شود.

یک متخصص پوست و مو گفت: ایجاد شوره سر مى تواند 
دالیل مختلفى داشته باشد، اما خود شوره عالمتى از نوعى 

بیمارى است که باید مورد درمان قرار گیرد.
زهره نیکبخت افزود: عوامل ایجاد شوره سر خیلى زیاد 
است، شوره مى تواند چرب یا خشک باشد، اما هر شوره اى 

را به عنوان شوره سر نمى توان تلقى کرد.
وى ادامه داد: در ابتداى پیدایش شــوره، اگر با استفاده از 
شامپوهاى ضدشوره معمولى و یکى دو بار شستشو بتوان 
آن را رفع کرد که به درمان جواب داده، اما اگر با این شسشو 

رفع نشود، باید به پزشک مراجعه کرد.
نیکبخت با اشاره به اینکه شوره ســر مى تواند عالمت 
بیمارى دیگرى باشــد، تأکید کــرد: عالمت ظاهرى 

شوره سر ممکن اســت عالمت بیمارى جدى ترى مثل 
پسوریازیس باشد که با پوسته و شوره هاى فراوان همراه 
است و این موضوع درمان خاص و کنترل ویژه اى نیاز دارد 

وحتماً باید از طریق پزشک تجویز شود.
این متخصص پوست و مو درباره عوامل محیطى مؤثر در 
بروز شوره سر اضافه کرد: در مجموع شستشوى نامناسب 
و استفاده از شامپوهایى که به پوست سر نسازد، مى تواند 

پوسته  سر را خشک کند.
وى گفت: گاهى اوقات شوره سر همراه با بیمارى پوستى 
دیگرى همراه مى شــود که با شوره هاى چرب روى سر 
دیده مى شــود که اینها هر کدام نیازمند درمانى خاص 

هستند.

نیکبخت یادآور شــد: زمانى که چندین نوبت 
شستشو با استفاده از شــامپوهاى ضدشوره، 
شوره ها را از بین نرود، باید نگران این موضوع 

شــد. وى ادامه داد: شستشــوى خیلــى زیاد 
و شــامپوى بیش از حد نیز باعث خشکى زیاد و 

گى  پوست مى شود. شــکنند

گز گز پاها را جدى بگیریدگز گز پاها را جدى بگیرید

عالمت بیمارى جدى ترى مثل 
وسته و شوره هاى فراوان همراه

ن خاص و کنترل ویژه اى نیاز دارد 
ک تجویز شود.

مو درباره عوامل محیطى مؤثر در
در مجموع شستشوى نامناسب 
که به پوست سر نسازد، مى تواند 

با بیمارى پوستى  شوره سر همراه
رشوره هاى چرب روى سر  هد که با 
صصخاصخاصخاص نىانىانى ا نیازمند درم  هر کککدام

نیکبخت یادآور شــد: زمانى که چندین نوبت 
شستشو با استفاده از شــامپوهاىضدشوره،

شوره ها را از بین نرود، باید نگران این موضوع 
شــد. وى ادامه داد: شستشــوى خیلــى زیاد 
شــامپوى بیش از حد نیز باعث خشکى زیاد و و

گى  پوست مى شود. شــکنند

شوره سر نشانه بیمارى است

دمنوش بابونه، تقویت کننده عمومى بدن
یک دستیار تخصصى طب ایرانى گفت: بابونه یکى 
از بهترین داروهاى گیاهى است که معده را تقویت و 
غذاها را به سرعت و سهولت هضم مى کند، چرا که 
بابونه شیره غذاها را کامًال جذب مى کند و در تقویت 

عمومى بدن بسیار مؤثر است.
محمد علــى زارعیــان دربــاره خــواص بابونه 
اظهارداشــت: هر دارویى که مقوى معده بوده و 
در هضم غذا تأثیر داشته باشد، مقوى عمومى بدن 
هم هســت، زیرا یکى از علل ضعف بدن، ضعف 

معده است.
وى افزود: در افراد مبتال به ســوء هاضمه و ضعف 
معده، بهتر است که دارویى مصرف کنند که اوًال، 
معده آنها را تقویت کند و در نتیجه غذاها به سرعت و 
سهولت هضم شوند؛ ثانیًا داروى مزبور اثرات مضر 

بعدى را نداشته باشد.

این دســتیار تخصصى طب ایرانى تصریح کرد: 
بابونه یکى از بهترین داروهاى گیاهى اســت که 
معده را تقویت کرده و غذاها را به سرعت و سهولت 

هضم مى کند.
زارعیان عنوان کــرد: در مطالعــات علمى آمده 
اســت،مصرف دمنوش بابونه بعــد از وعده هاى 
غذایى، به بیماران دیابتــى کمک مى کند تا قند و 

چربى خونشان بهتر کنترل شود.
وى خاطرنشان کرد: مطالعات نشان داده، دهانشویه 
بابونه مى توانــد در بهبود التهــاب، عفونت لثه ها 
و کاهــش خونریزى آنها نقش مؤثــرى ایفا کند، 
همچنین مصرف چاى بابونــه در روزهاى پس از 
زایمان هم، کیفیت خواب مــادر را افزایش داده، 
هم احتمال بروز افسردگى پس از زایمان را کاهش 

مى دهد. 

فقر آهن، زن و مرد نمى شناسد

رفع کمبود آهن، نیازمند رژیم غذایى مناسب

چطور به مهارت خودکنترلى دست یابیم؟

بار واکنش تکرارى اى براى مشکل تکرارى 
مداوم دچار آشفتگى شود، نشان دهنده عدم 

کنترل مشکل اوست.
تصریح کرد: مسـســائل باید در دو دسته قابل 

و کنترل ناپذیر
دى شوند، در 

ندارند، تحت تأثیر هورمن هاى اضطراب، استرس، 
خشــم و تداخل آنها توانایى اتخــاذ عکس العمل 

مناسب را ندارند.
وى تصریــح کرد: این افــراد باید 

تمرین هــاى 
گام بــه گام 
شروع  را 

ترشح هورمون هاى خشم به حدى استک
سرعت از کوره در مى رود. در سایر موارد م
مالیم دارویى نیز تجویز مى شود البته آنه
که فرد در رفتارى مداوم مثالً شش  ماهه
باشد از پس

بربیاید.

حفظ سالمت قلب
 با مسواك زدن

دانشــمندان در تالش براى فرآیند توسعه مسواك 
هاى هوشــمندى هســتند که از روى بزاق دهان 

مشکالت قلبى را تشخیص مى دهد.
این وسیله راهکار ساده اى براى ادغام چکاپ قلب 
در اقدامات متداول روزانه است و مى تواند به بیماران 
قلبى در تنظیم مصــرف داروهاى مورد نیازشــان 

کمک کند.
به گفته محققان، میزان سدیم موجود در بزاق دهان 

مى تواند نشانه هشدار اولیه مشکالت قلبى باشد.
با وجود اطالعات کم در مــورد میزان ضربان قلب، 
فشار و نمونه هاى بیولوژیکى به دست آمده از بزاق، 
امکان انجام برخى اصالحات که به ســالمت بیمار 

کمک کند، وجود دارد.

بعد از 40 سالگى مراقب فشار چشم باشید

کند یا عالمتى دیده نشود. 
 به رو شوید.

نمى کنند و عالئم ناشى از 
بت مى دهند، در حالى که 

هههههحیههه ى در نا
نو و ساق 
عالئم در 

ه رفتن 
مجبور 

لو خم 
 هاى 
صبى 

ه علت 
مجبور 
 در این 
مجبور 

ه نوع 
وع از 
ــود.
ت با 
مار با 

ود تا جایى که دفع ادرار به 
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متهم به سرقتى که 300 فقره سرقت در پرونده خود دارد، 
خود را دزد با مرامى مى داند.

چهارشانه است و تنومند؛ با صورتى گوشتالو و ته ریشى زبر 
و خشن؛ با صدایى خشدار و دو رگه اما چشم هایى که برقش 
شبیه برق چشم هاى «جان کوچولو» است. با هر کلمه اى 
که مى گوید لبخند مى زند و سرش را تکان مى دهد؛ نه از 
سر لودگى، از سر شــرمندگى؛ به قول خودش الت است؛ 
از آن بــا مرام هایش؛ از همان هایى کــه حتى خالف هم 
که مى کنند حواسشان جمع اســت تا پا روى ضعیف تر از 

خودشان نگذارند.
افسر پرونده اش مى گوید او و دو همدستش بیشتر از 300 
خودروى سرقتى در آخرین پرونده  شان ثبت شده؛ از مزدا 
3 تا پرشــیا؛ دزدهایى که مى گویند کم نبوده وقت هایى 
که دلشــان به حال صاحب خودروهایى که دزدیده بودند 
سوخته و ماشین را صحیح و سالم برگردانده اند سرجایش؛ 

دست نخورده...
بچه کجا هستى؟

بچه یافت آبادم؛ هر سه بچه یک محل هستیم. از بچگى 
با هم کار مى کردیم.

سابقه دارى؟
سه چهار تا سابقه سرقت داخل خودرو دارم.

بیشــتر چــه خودروهایى ســرقت 
مى کردید؟

بیشتر از همه پارس، پرشیا، سمند. از همین ها؛ البته مزدا 3 
و ماکسیما هم بود.

خب دزدیدن کدامیک سخت تر بود؟
فرق چندانى نداره؛ پارس و داخلى ها که هیچى، مزدا 3 و 

ماکسیما را با «بشکن» مى زدیم.
بشکن؟!

آره؛ اسمش را گذاشتیم بشکن؛ بین ماشین کارها به بشکن 
معروف است؛ با آن قفل هاى ماشین ها را باز مى کردیم.

 ایــن دفعه چنــد تا ســرقت داخل
 پرونده ات دارى؟

این سرى سیصد چهارصدتا خودرو.
بیشتر چه ماشین هایى؟

پرشــیا؛ آن هــم ســفید؛ آخر خودمان پرشــیا ســفید 
داشــتیم؛ خب وقتى پرشــیا ســفید مى دزدیدیم، سریع 
پالك پرشــیاى خودمان را مى گذاشــتیم روى آن و تا 
ده روز ماشــین دســت خودمان بود؛ در ایــن مدت هم 
اگر مأمور شــک مى کرد و اســتعالم مى گرفت مشکلى 

نبود.
چقدر درآمد داشتى؟

روزى حدود دو سه میلیون تومان.
با این درآمد چى کار مى کردى؟

خرج مى کردم؛ با رفقایم. خرج آنهــا مى کردم؛ خرج مواد 
مى شد.

چى مصرف مى کنى؟
کوکائین؛ بعضى وقت ها هم شیشه.

کوکائین؟!
آره؛ ساقى خودم را داشتم؛ هفتگى از او خرید مى کردم.

چقدر خرجش بود؟

هفته اى یک پرشــیا به او مى دادم و بــراى یک هفته ام 
کوکائین مى گرفتم.

ازدواج کردى؟
آره.

همسرت مى داند کارت چى است؟
نه. به او گفتم در آژانس کار مى کنم.
قبًال شغلت چى بود؟

با همین رفیق هایم در کار خرید و فروش ماشــین بودم؛ 
تصادفى مى خریدم و بعِد تعمیر مى فروختم.

بین این همه ماشــین که دزدیدى، 
تا حاال شــده دلت براى صاحب آنها 

بسوزد؟
آره! زیاد بوده.

خب چکار کردى؟
منم آدمم؛ دزدم ولى آدم که هســتم؛ هر کارى که شــما 

بودى مى کردى.
من بودم نمى دزدیمش.

خب منم ندزدیمش.

یعنى چى؟
یک بار جلوى هایپر استار رفتم سراغ یک پراید؛ در آن را باز 
کردم و راه افتادم؛ به خدا یک دقیقه نگذشته بود دیدم روى 
صندلى بغل راننده، یک کیسه دارو هست؛ دفترچه بیمه اش 
هم بود؛ بازش که کردم توى خیلى از صفحه هاش مهر دکتر 
متخصص خورده بود؛ معلوم بود براى مریض بدحال است؛ 
من هم همان لحظه دور زدم و ماشین را گذاشتم سرجایش؛ 
توى داشبورد هم خیلى پول بود ولى به موال دست به هیچى 
نزدم؛ ماشین را همانطورى برگرداندم. فقط آن دفعه هم 
نبود بارها پیش آمده بود که ماشینى را مى خواستیم ببریم 
ولى پشیمان شــدیم؛ حتى یک بار هم داخل ماشین پول 

گذاشتیم براى صاحبش. 
 تو دزدى.

دزدم ولى آدمم؛ قبول دارم دزدى بد اســت و به خدا بابت 
دزدى هایى که کردم همیشه سرم پایین است ولى یک جو 
مرام که دارم؛ اصًال سر همین ماجراها بود که دیگر سراغ 

پراید نرفتیم؛ خدایى اش دزدى از آنها خیلى ظلم بود.
تا حاال شده از خودت دزدى کنند؟

آره یک بار؛ آمدم نشستم داخل ماشین و ضبطش را روشن 
کردم ولى دیدم نمى کوبد؛ فهمیدم «ساب و باند» را بردند؛ 

آخر فهمیدم کار یکى از بچه محل هاى خودمان بود.
چطور شد دستگیر شدید؟

خیلى وقت بود مأمورها دنبالمان بودند؛ چند ســرى هم با 
مأموران کالنترى درگیر شــدیم؛ حتى یک بار تعقیبمان 
کردند و فکر کنم یک خشاب روى ما خالى کردند ولى فرار 
کردیم اما این بار فرق مى کرد؛ داخل باغ نشسته بودیم که 
یک مرتبه دیدم مأمورها باالى سرمان ایستادند؛ ساعت 4 
صبح؛ به خدا اصًال فکرش را هم نمى کردیم دستگیرمان 

کنند؛ ولى اینجا هم آخر کار ما بود. 
 مى خواهى چکار کنى؟

نمى دانم ولى خیلى حالم بد است؛ مى خواهم از یکجا شروع 
کنم و کارهایم را جبران کنم؛ باید رضایت همه شاکى ها را 

بگیرم ولى خسته شدم از زندگى ام؛ خسته شدم از خالف.

اخبار مربوط به کشته شدن 30 سرنشین ایرانى نفتکش 
حادثه دیده کشــورمان در آب هاى ساحلى شرقى چین 

تکذیب شد.
بعد از ظهر روز شنبه در پى برخورد یک تانکر حامل نفت 
ایران و یک کشتى چینى حامل بار غله در سواحل شرقى 
چین، 32خدمه کشتى نفتکش متشکل از 30 ایرانى و دو 
بنگالدشى ناپدید شدند که عملیات جستجو براى یافتن 

آنها از همان زمان رخ دادن حادثه آغاز شد.
بنابر بیانیه وزارت حمل و نقــل چین، در پى این برخورد 
که شنبه حدود ســاعت 20 به وقت محلى (12 به وقت 
گرینویچ) روى داد، یک تانکر حامــل میعانات نفتى به 
طور کامل آتــش گرفت و خدمه آن کــه 32 نفر بودند، 

ناپدید شدند.
وزارت حمل و نقل چین خاطرنشان کرد نفتکش سانچى 
با پرچم پاناما و طول 274 متر براى شرکت ایرانى «برایت 
شیپینگ» کار مى کرد و با حمل 136هزار تن تقطیرات 
نفتى، که نفتى فق سبک اســت، از سمت جزیره خارك 
به ســمت کره جنوبى براى تحویــل محموله خود در 
حرکت بود. بر اساس برآوردها، این محموله معادل حدود 
یک میلیون بشکه نفت اســت که ارزش آن بر اساس 

قیمت هاى کنونى نفت، 60 میلیون دالر است.
در عین حال، مقامات چین اعالم کرده اند که سانچى تا 
لحظه تنظیم این گزارش(بعد از ظهر دیروز)، همچنان 
روى آب شناور بوده اســت و آتش گرفته؛ به نحوى که 
نفت، نشــت کرده است. بر این اســاس، مقامات چین، 

چهار کشتى نجات و سه قایق پاکســازى را در ساعت 
3و30دقیقه بامداد دیروز به وقت تهران، به منطقه اعزام 
کرده اند. کره جنوبى هم براى امداد، کشتى و هلیکوپتر 

ارسال کرده است.
دومین کشتى این حادثه کشــتى «سى اف کریستال» 
است که در هنگ کنگ رجیستر شده است و64هزارتن 
غالت را از ایاالت متحده به استان جنوبى چین، گوانژو 
منتقل مى کرد و بنابر گزارش وزارت حمل و نقل چین، 
متحمل خســارتى که امنیتش را به خطر بیاندازد نشده 
اســت و 21 نفر خدمه آن که همگى ملیت چینى دارند، 

نجات داده شدند.
شــایان ذکر اســت؛ این براى دومین بار در سال هاى 
اخیر است که یک کشــتى تحت اداره شرکت نفتکش 
ایران تصادف مى کند. یک ابرنفتکــش ایرانى در اوت 
سال 2016 با یک کشــتى کانتینرى در تنگه سنگاپور 
برخورد کرد اما این حادثه هیچ تلفات انسانى و آلودگى 

به همراه نداشت.

تکذیب کشته شــدن همه سرنشینان 
ایرانى 

یک منبــع آگاه، اخبار مربوط به کشــته شــدن همه 
سرنشــینان ایرانى نفتکش حادثه دیده کشــورمان در 
آب هاى ســاحلى شــرقى چیــن را رد کــرد و گفت: 
تالش بــراى یافتــن سرنشــینان مفقود شــده ادامه 

دارد.

این منبع آگاه در گفتگــو با ایرنا تأکید کــرد: تعداد 30 
سرنشین ایرانى و دو شــهروند بنگالدشى در این حادثه 
مفقود شده اند و مشخص نیست که چه اتفاقى براى آنها 
رخ داده است. وى از برگزارى جلسه کمیته بحران شرکت 
ملى نفتکش با حضور مدیران این شرکت و بررسى این 

حادثه خبر داد. 

شعاع 1000 مترى آتش مانع پیگیرى 
است

معاون وزیر راه و شهرســازى در این باره  با بیان اینکه 
عملیات امــداد و نجات نفتکش حادثه دیــده ایرانى در 
آب هاى چین توسط کشــور چین انجام مى شود، گفت: 
در حال رایزنى هستیم تا کارشناسان ســازمان بنادر و 

دریانوردى به زودى به محل حادثه اعزام شوند.
به گزارش فارس محمد راســتاد در مــورد علت اصلى 
سانحه دریایى مربوط تصادم نفت کش ایرانى با کشتى 
بارى چینى، اعالم کرد: واحد بررســى سانحه مترصد 
تکمیل عملیات امداد و نجات است و سامانه ثبت تردد 
کشتى ها و سامانه شناسایى خودکار کشور چین از حادثه 
رخ داده ارزیابى دقیقى خواهد کرد که پس از آن مى توان 
نتیجه گرفت که کدام شناور مقصر بوده است. وى ادامه 
داد: طبق اطالعات به دســت آمده 4 نفر از خدمه ایرانى 
دانشــجوى دریانوردى بوده اند که دوره کارآموزى خود 
را در این کشتى ســپرى مى کردند همچنین یک نفر از 

همسران کارکنان روى کشتى حضور داشته است.

راستاد گفت: به دلیل وســعت حریق به شعاع هزار متر 
تاکنون عملیات امداد منجر به پیدا شدن 32 نفر از خدمه 
نفتکش ایرانى نشده است. وى در مورد علت اصلى سانحه 
دریایى مربوطه، اعالم کــرد: متعاقب تکمیل عملیات

 امداد و نجات بررسى ابعاد سانحه انجام مى شود. معموًال 
تصادم در دریا در مسیرهاى پر تردد بعضاً به دلیل اشتباه در 
محاسبه مسیرها اتفاق مى افتد؛ سامانه ثبت تردد کشتى ها 
و سامانه شناسایى خودکار کشور چین از حادثه رخ داده 
ارزیابى دقیقى خواهد کرد و پــس از آن مى توان نتیجه 

گرفت که کدام شناور مقصر حادثه بوده است.

موضع وزارت خارجه ایران
در همین حال به گزارش انتخاب، حســن قشــقاوى، 
معاون پارلمانى کنســولى و امــور ایرانیــان خارج از 
کشــور وزارت امور خارجه ایران در مورد پیگیرى هاى 
دستگاه دیپلماسى کشــورمان در مورد برخورد نفتکش 
ایرانى با یک کشــتى بارى چینى با بیــان اینکه در این 
ارتباط با ســفیر ایران در چین رایزنى ها و گفتگوهایى

 داشــته اســت، اظهار داشــت: با توجه بــه اینکه این 
اتفاق در 160 مایلى شــانگهاى رخ داده با سرکنسول 
کشــورمان در شــانگهاى نیــز در ارتبــاط هســتیم 

تــا از جزئیــات دقیــق اتفــاق رخ داده، اطــالع پیدا 
کنیم. 

وزارت نفت: کشتى بیمه بود
کســرا نورى، مدیر روابط عمومى وزارت نفت نیز اعالم 
کرد که این کشتى متعلق به ناوگان شرکت ملى نفتکش 
ایران و محموله آن نیز میعانات متعلق به شــرکت ملى 
نفت ایران بوده اســت و البته این کشتى و محموله آن 
هر دو تحت پوشــش یک شــرکت بیمه معتبر خارجى 

قرار داشته اند.

سرنوشت32خدمه نفتکش ایرانى در هاله اى از ابهام

تراژدى در سواحل چین

آخرین حرف هاى قاتل «ستایش» در روزهاى قبل از اعدام:

اشتباه کردم؛ نفهمیدم
مستأصل، بالتکلیف، با غمى که امکان بروز نداشت «چیزى یادم نمیاد. 
ساقى اى که بهم عرق داده بود حتمًا قرص ریخته بود توش. من قبًال هم 
مست کرده بودم ولى کدوم آدمیه که با مست کردن، آدم بکشه؟» اینها را 
«امیرحسین» قاتل «ستایش قریشى»، یک هفته قبل از اعدام مى گفت؛ 
در تماس ده دقیقه اى از زندان. زمانى که امید داشت به بخشش و درخواست 
کمک مى کرد: «وقتى با داییم رفتیم و خــودم رو معرفى کردم، مجبورم 
کردن که هر اتفاقى افتاده رو اعتراف کنم. شرایط سختى بود و من بخاطر 
عرقى که خورده بودم هیچى یادم نمیومد. براى اینکه خالص بشــم، یه 

داستانى رو روایت کردم. من هنوزم یادم نمیاد چیکار کردم.»
به گزارش خبرآنالین، این حرف ها باید مى ماند تــا زخمى را باز نکند؛ نه 
زخم خانواده اى که ستایش اش را از دســت داده نه زخم امیرحسینى که 
روایتش با درد اســت. این حرف ها در همان تماس هاى چند دقیقه اى با 
استرس تمام شدن تماس باید مى ماند تا خود امیرحسین روایتشان کند؛ اما 
حاال که نیست شاید این حرف ها بتواند خیلى چیزها را ترمیم کند، که اگر 
ترمیمى باشد، نه ستایشى قربانى مى شود نه امیرحسینى باالى دار مى رود. 
ترمیمى که راه حلش حذف و اعدام نباشد. «همه تفریح من گوشیم بود؛ چیز 
دیگه اى نداشتیم. یه رفیق هم داشتم که دور از چشم بابام باهاش بیرون 
مى رفتم؛ وگرنه دعوام مى کرد. این ماجرا ســر گوشیمم بود البته. دوست 

نداشت همش سرم تو گوشــیم باشه؛ ولى خب 
چیکار مى کردم؟»

«چى دارم بگم جز اینکه اشتباه کردم؟ نفهمیدم. 
اون موقع انقــدر حالم بد بود و تــو حال خودم 
نبودم کــه به یک چیزهایى اعتــراف کردم که 
به ضررم شــد. هرجا هم گفتم دروغ بود کسى 
باور نکــرد. نمى دونم چقدر درســته بگم یا نه 
ولى به خــدا من بــا هیچکس رابطه جنســى 
نداشــتم. 16 ســالم بیشــتر نبود. نفهمیدم.» 
امیرحســین نمى توانســت درباره قبــل از آن 
لحظه ها حرفى بزند، نمى توانســت پل بزند به 

گذشــته و خاطره بازى کند و تنها حرفــش این بود که اشــتباه کردم و 
نفهمیدم. دلش مى خواســت جبران کند اما نشد. پنج شــنبه صبح اعدام

 شد.
سرباز رجایى شهر مى گفت باالخره نتوانستند امیرحسین را نجات دهند؟ 
نشد و امیرحسین اعدام شد، دومین قربانى آن اتفاق. حاصل شانتاژ و شوآف 
براى سوژه هایى که آن را به نام خودمان بزنیم؛ که هرچقدر اشک بیشترى 
را درآوردیم و نفرت بیشترى کاشتیم؛ ما برنده ایم. که حقوق متهم را به عمد 

یادمان رفت تا بگوییم ما با خانواده ستایش همراهیم و نفرت کاشتیم براى 
دور و برى ها. که روزهاى آخر خانواده  ســتایش بگویند ما به اعدام راضى 
نیســتیم اما خیلى ها ما را تهدید کرده اند که اگــر رضایت بدهیم فالن و 

بهمان مى کنیم.
با همه اینها امیرحسین حذف شد تا دیگر شاهد تجاوز و قتل نباشیم؛ بى خبر 
از آنکه مشــکل فردى نیست و ریشــه در جامعه اى دارد که خشونت زیر 

پوستش نفس مى کشد.

اعتقاد جالب« دزد بامرام»:

سرقت پراید ظلم بزرگى  است

مرگ دلخراش راننده کامیون
 در میان  شعله هاى آتش

جمعه شب درگیرى فردى با پدرش به علت 
اختالفات خانوادگى در دشتســتان یکى از 
شهرســتان هاى استان بوشــهر، منجر به 

قتل پدر شد.
فرمانده انتظامى شهرستان دشتستان اظهار 
داشت: ساعت 23و30دقیقه جمعه شب، در 
پى اعالم یک فقره آتش ســوزى در یکى از 
خیابان هاى شهر برازجان  مأموران انتظامى 

بالفاصله به محل اعزام شدند.
سرهنگ ســید جواد رضوى گفت: با حضور 
مأموران پلیس و نیرو هاى آتش نشــانى در 
محل، ضمن اطفاى حریق، دو نفر مجروح 
را از یکى از اتاق هاى منزل بیرون کشیدند. 

وى ادامه داد: با بررســى نیرو هاى اورژانس 
مشخص شــد، یکى از مجروحان به دلیل 
شــدت جراحات وارده در محل حادثه فوت 

کرده است.
ســرهنگ رضوى با بیان اینکه، با تحقیق و 
بررسى شواهد و مســتندات توسط مأموران 
پلیس، مشــخص شــد درگیرى خانوادگى 
بین پدر و پســرش بوده اســت، گفت: این 
درگیرى منجر به قتل پدر خانواده شده است. 
این مقــام انتظامى تصریح کــرد: متهم در 
صحنه دستگیر شــده و پس از انتقال به مقر 
پلیس در بازجویــى اولیه به قتل پدر اعتراف 

کرده است.

پدرکشى با آتش زدن خانه

مســئول اورژانس 115 شهرســتان جم از 
فوت چهار کارگر بر اثر ریزش ساختمان در 
روستاى بهارستان شهرستان جم در استان 

بوشهر خبر داد.
حســین محمدى اظهــار داشــت: پیش 
از ظهر روز یک شــنبه به دنبــال تماس با 
مرکز اورژانس 115 شهرســتان جم مبنى 
بر وقوع حادثه ریزش ســقف ساختمان در 
حال کار و زیر آوارمانــدن چهار تبعه افغان، 
بالفاصله دو آمبوالنس شهرى پایگاه هاى 
جم و بهارستان به فاصله شش دقیقه بعد از 
تماس به عنوان اولین نیروهاى امدادى در 
صحنه حادثه حاضر شدند. وى افزود: حجم 
آمار با توجه به وسعت کم محل حادثه بسیار 
باال بود و افراد حبس شــده زیر آوار در دید 
نیروهاى امدادى نبودند که بالفاصله بعد از 
اورژانس 115، نیروهاى آتش نشانى و امداد 

هالل احمر وارد صحنه شــدند و عملیات 
آواربردارى شروع شد.

مسئول اورژانس 115 شهرستان جم تصریح 
کرد: به دلیل موقعیت و وضعیت ساختمان، 
خطر ریزش مجدد آوار وجود داشت که سبب 
شد عملیات آواربردارى و نجات را با کندى 

سرعت مواجه کند.
محمدى با بیان اینکه اولین تبعه مدفون شده 
یک ساعت بعد از شروع عملیات از زیر آوار 
که بیشــتر بتن تازه و نرم بود خارج شــد، 
عنوان کرد: وى فاقد عالیــم حیاتى بود و 
عملیات احیا نیز به دلیل صدمات سطح باال 
به سر، گردن و قفسه  ســینه موفقیت آمیز 
نبود و در عرض یک ســاعت بعد ســه نفر 
کارگــر دیگر از زیــر آوار خارج شــدند که 
متأسفانه همه در اثر شــدت جراحات فوت

 شده بودند. 

مرگ تلخ 4 کارگر زیر آوار ساختمان

مرگ دلخراش راننده کامیون
 در میان  شعله هاى آتش

سخنگوى اورژانس کشور از برخورد کامیونت 
ایسوزو با کامیون حامل الکل صنعتى در محور 
ســلفچکان خبر داد و گفت: راننده کامیون 
علیرغم تالش امدادگران براى رهاسازى در 

شعله هاى آتش سوخت.
مجتبى خالدى، در ارتباط با جزئیات برخورد 
کامیونت ایســوزو با کامیــون حامل الکل 
صنعتى اظهارداشــت: این حادثه ســاعت 

6و3دقیقه روز یک شنبه در محور سلفچکان 
به وقوع پیوست. 

وى افزود: با توجه به آتش ســوزى کامیون 
حامل الــکل و حضور به موقــع همکاران 
ســازمان آتش نشــانى علیرغــم تالش 
امدادگران به منظور رهاســازى متأســفانه 
راننده این کامیون در میان شعله هاى آتش 

سوخت.
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مال و فرزند را دلیل خشنودى یا خشم خدا ندانید، که نشانه 
ناآگاهى به موارد آزمایش و امتحان در بى نیازى و قدرت 
است، زیرا خداوند ســبحان فرمود:«آیا گمان مى کنند مال 
و فرزندانى که به آنها عطا کردیم، به ســرعت نیکى ها را 

براى آنان فراهم مى کنیم؟ نه آنان آگاهى ندارند.»
موال على (ع)

داود صادقى حسن آبادى- شهردار حسن آبادداود صادقى حسن آبادى- شهردار حسن آباد

میثم محمدى- شهردار زرین شهرمیثم محمدى- شهردار زرین شهر

محمدرضا شفیعى- شهردار وزوانمحمدرضا شفیعى- شهردار وزوان

شهردارى حسن آباد در نظر دارد به استناد مصوبات جلسه شــماره 12 مورخ 1396/09/20، 
شوراى محترم اسالمى شهر حسن آباد، نسبت به اجاره دادن یک واحد مغازه مجموعه خدماتى 
رفاهى متعلق به شهردارى واقع در ابتداى بلوار شهردارى و اجاره دادن محل استقرار مجموعه 
اسباب بازى پارك بادى واقع در پار ك خانواده شهردارى، به صورت اجاره یکساله از طریق مزایده 
عمومى و باالترین قیمت پیشنهادى اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط شرکت در مزایده 
مذکور دعوت مى شود حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1396/11/01 جهت کسب 
اطالعات بیشتر و اخذ مدارك شرکت مزایده به واحد حراست این شهردارى مراجعه نمایند. ضمنًا 

هزینه هاى مزایده از جمله هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد. 
آدرس: شهر حسن آباد جرقویه علیا- بلوار شهردارى- شهردارى حسن آباد.
تلفن تماس: 46533110- 031،  09133127422              نمابر: 46532985- 031

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 595 مورخ 96/10/04 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد آیتم هاى گلکارى باغچه ها، سرزنى چمن، هرس 
پرچین و علف زنى جوى هاى آبیارى و رفیوژهاى فضاى سبز زرین شهر را 
با اعتبار اولیه 7/500/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید، لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت 
دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان 

وقت ادارى مورخ 1396/10/30 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

شهردارى وزوان به استناد مجوز شماره 1396/05/298 مورخ: 1396/10/04 شوراى محترم 
اسالمى شهر وزوان در نظر دارد نسبت به اجاره مغازه متعلق به شهردارى وزوان واقع در 
خیابان امام خمینى (ره) طبقه زیرین ساختمان شهردارى و شوراى اسالمى شهر به شرح 
ذیل از طریق آگهى مزایده کتبى به مدت یک سال شمسى اقدام نماید متقاضیان مى توانند 
از تاریخ انتشار این آگهى حداکثر به مدت 10 روز جهت دریافت شرایط شرکت در مزایده به 
امور مالى شهردارى وزوان مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده 

مى باشد.

آگهى مزایده- نوبت اول

آگهى مناقصه عمومى

آگهى مزایده نوبت اول
چاپ اول

نوبت اول 

موقعیت مغازهمبلغ اجارهردیف

وزوان- خیابان امام خمینى (ره) طبقه زیرین ساختمان 14/000/000
شهردارى و شوراى اسالمى شهر

مجید صفارى- شهردار بادرودمجید صفارى- شهردار بادرود

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شماره 38 مورخه 96/06/20 شوراى اسالمى شهر طى تشریفات مزایده 
عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، قطعه زمین شماره 2 از تفکیکى منوچهر صالحیان واقع در 
بلوار امام رضا (ع) به مساحت 200 مترمربع به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست 
مى گردد از تاریخ نشــر اولین آگهى جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى 

شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ پیشنهادى خود را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت 
ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه 

پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. 

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.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/10/30
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/11/01

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031(داخلى 335)

آگهى مزایده نوبت دوم

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

چاپ دوم

چاپ اول

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

عملیات لوله گذارى فاضالب 288- 4- 96
دیزیچه (9) (با ارزیابى کیفى)

جارى (مجتمع 
22/511/805/3901/126/000/000فوالد مبارکه)

96 -4 -289
اجراى مخزن مکش 300 متر 

مکعبى و ایستگاه پمپاژ آب 
تودشک (با ارزیابى کیفى)

عمرانى (اسناد 
2/511/552/357126/000/000خزانه اسالمى)

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 96/10/18 

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

زمـــــان را از دســــــت نـدهیـــــد

با ما جهـانى شـویـد

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى امکان بهتر دیده شدن براى شما.
ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
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راه اندازى آزمایشگاه سفال و 
سرامیک در شهرضا

رئیس مرکز آموزش فنى و حرفه اى شهرضا گفت: مرکز 
فنى و حرفه اى شـهرضا در نظر دارد یک آزمایشگاه در 
اختیار افراد عالقه مند به سفال و سرامیک براى آموزش، 

پژوهش، آزمایش و خطا قرار دارد.
حسن ضیایى با اشاره به انتخاب شدن شهرضا به عنوان 
شهر ملى سـفال و سـرامیک و اقدامات فنى و حرفه اى 
در این راسـتا، اظهارداشـت: در مردادماه 1395 با توجه 
به مصوبات کارگروه اشـتغال، تصمیم بـه ایجاد کارگاه 
سفالگرى با چرخ برقى، سفال گرى نقش برجسته و نقاشى 

روى سفال گرفته شد.
وى با بیان این که در آذرماه 95 دو کارگاه سـفالگرى در 
مرکز فنى و حرفه اى شهرضا افتتاح شد، افزود: از افتتاح 
کارگاه تاکنون بیش از 200 نفر خانم و 30 نفر آقا در حرفه 
سفالگرى با چرخ برقى و نقش برجسـته و 75 نفر خانم 
در حرفه نقاشى روى سـفال به صورت رایگان آموزش 

داده شده اند.

ضرورت ایجاد مرکز دوم براى 
اهداى خون در شهر  

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: مشکل جدى 
در بحث امکانات داریم، در کالن شهرى مانند اصفهان 
تنها مرکز انتقال خون خواجو وجود دارد و این نگران کننده 
است. مجید زینلى ادامه داد: ایجاد مرکز دوم براى اهداى 

خون ضرورت شهر اصفهان است.
وى اظهار داشت: مرکز انتقال خون خواجو به جز روزهاى 
جمعه، تمام ایام سـال حتـى روزهاى تعطیل از سـاعت 
7:30 تا 18 فعال بوده و سـایر مراکز از سـاعت هشت تا 

12 فعالیت دارند.
وى با بیان این که در کل اسـتان اصفهـان 200 نیرو در 
مراکز انتقال خون فعالیت دارند، افـزود: از نظر وضعیت 
نیروى انسانى شرایط مناسبى داریم و تعدادى که در حال 

حاضر هستند، کفایت مى کند.
مدیرکل انتقال خون اسـتان اصفهان با انتقـاد از کمبود 
فضا در مراکـز اهداى خون تصریح کرد: مشـکل جدى 
در بحث امکانات داریم، در کالن شهرى مانند اصفهان 
تنها مرکز انتقال خون خواجو وجـود دارد و این موضوع 

نگران کننده است.

صرفه جویى
 15میلیون متر مکعبى آب

از ابتـداى امسـال، 729 حلقه چـاه غیر مجاز در اسـتان 
اصفهان مسدود شد.

مدیر عامـل شـرکت سـهامى آب منطقـه اى اصفهان 
گفت: میزان آب صرفه جویى شده، حاصل از انسداد این 
چاه هاى غیر مجاز، بیش از 15 میلیون مترمکعب است.

مسـعود میر محمد صادقى افزود: در راستاى حفاظت از 
منابع آب زیرزمینى موجود، همچنین 17 مورد جلوگیرى 
از اضافه برداشت چاه هاى مجاز در استان اصفهان انجام 
شده و یک میلیون و 600 متر مکعب نیز از این روش در 
میزان آب صرفه جویى شده است. وى گفت: در این مدت 

بیش از 303 دستگاه کنتور حجمى نصب شد.

تأخیر چند ماهه
 در افتتاح درمانگاه آران

 فرماندار آران و بیدگل گفت: دلیل اصلى براى تاخیر در 
افتتاح درمانگاه تخصصى تامین اجتماعى آران و بیدگل، 

رفع کامل مشکالت احتمالى و فنى است.
ابوالفضل معینى نژاد اظهار داشت: هم اکنون 98 درصد 
از عملیات سـاخت و تجهیز درمانـگاه تخصصى تامین 
اجتماعى در آران و بیدگل انجام شـده و تنها یکسرى از 

اشکاالت فنى باقى مانده است. 
وى تصریح کرد: در حـال حاضر براى افتتـاح درمانگاه 
تامین اجتماعى هم منتظر سـفر اسـتاندار هستیم و هم 
باید یک هماهنگى با سـازمان تامین اجتماعى داشـته 
باشـیم. فرمانـدار آران و بیـدگل با بیـان اینکه کلینیک 
تامین اجتماعـى یکى از طـرح هاى کالن شهرسـتان 
است، افزود: سازمان تامین اجتماعى بر این باور است که 
طرح هاى عمرانى باید پس از تکمیل 100 درصدى به 
بهره بردارى برسد، از این رو حتى اگر اشکال کوچکى نیز 
در طرح وجود داشته باشد، افتتاح طرح تا رفع کامل آن به 

تعویق مى افتد.

خبر

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
گفت: پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان مشروط به تحقق 
تعهدات شهردارى و اتاق بازرگانى اصفهان، اواخر سال 97 

یا اوایل سال 98 قابل افتتاح خواهد بود.
على یارمحمدیان گفت: از زمانى که کلنگ پروژه نمایشگاه 
بزرگ اصفهان به زمین زده شده، تاریخ بهره بردارى از آن 
چندین بار به تعویق افتاده و فرآیند زمانى قراردادها تغییر 

پیدا کرده است.
وى ادامه داد: شهردارى و اتاق بازرگانى به عنوان دو سهامدار 
بزرگ شرکت نمایشگاه هاى بین المللى اصفهان هستند؛ 
قرار اســت اعتبارى بالغ بر 50 میلیارد تومان به شــرکت 

نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان اختصاص یابد که 
63 درصد آن متعلق به شهردارى و 33 درصد آن متعلق به 

اتاق بازرگانى است.
یارمحمدیان خاطرنشان کرد: برگزارى نمایشگاه ها، معرفى 
کاالها، خدمات و ایده ها از مهم ترین رسالت هاى شرکت 
نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان است؛ به دلیل آنکه 
شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان درآمد الزم 
براى احداث پروژه بزرگ نمایشگاه  بزرگ اصفهان را ندارد.

وى اذعان داشت: عملیات اجرایى پروژه احداث نمایشگاه 
بزرگ اصفهــان از چندین جبهه مختلــف پیگیرى و با 

پیمانکاران آن تسویه حساب شده است.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان از مصرف گاز 
ساالنه 21 میلیارد متر مکعب در استان اصفهان خبر داد 
و عنوان کرد: دود ناشى از سوخت گاز در منازل مسکونى، 

در آلودگى هواى شهر اصفهان مؤثر است.
مصطفى علوى اظهارداشت: امروز انرژى یک موضوع 
حیاتى و اساسى است و تأکید بر ضرورت صرفه جویى در 
مصرف گاز، صرفاً به دلیل هزینه آن نیست، بلکه به دلیل 

تولید محصوالت خطرناك این انرژى است.
وى افزود: یکى از معضالت امروز ساختمان ها، هدررفت 

حرارت و انرژى از دیوار  و سقف هاى ساختمان هاست.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان گفت: 

دو ســرفصل مهم بهینه ســازى مصــرف و مباحث 
ایمنــى در انرژى از اهمیت بســیار زیــادى برخوردار 
اســت کــه تفاهم نامه پنــج جانبــه بهینه ســازى 
مصــرف انرژى صرفًا بــراى ممیزى مصــرف انرژى

 است.
وى ادامه داد: موتورخانه ســاختمان ها و مجتمع هاى 
مسکونى نیازمند کنترل مستمر است که در این مقوله، 
بخش خصوصى به خوبى مى تواند وارد عمل شود؛ اگر 
عایق کارى و تنظیم هواى موتورخانه ســاختمان ها به 
درســتى کنترل و تنظیم شــوند، بین 20 تا 30 درصد 

مصرف انرژى کاهش مى یابد.

مصرف ساالنه 21 میلیارد 
متر مکعب گاز در استان 

افتتاح نمایشگاه بزرگ 
اصفهان در سال 98

شهردار اصفهان گفت: خط یک متروى اصفهان باید تا 
آخر امسال پایان یابد و اگر تا پایان سال خط مترو به صفه 
نرسد، تصمیم دیگرى خواهیم گرفت و تمام مدیران باید 

مترو اصفهان را تا صفه ُهل بدهند.
قدرت ا...نوروزى اظهارداشت: کارمان را با رویکرد انضباط 
مالى و ادارى آغــاز کردیم و به دنبــال کاهش تعهدات 
غیراساسى شــهردارى بودیم، بنابراین در حوزه عمران 
بخشنامه اى را صادر کردیم که در کاهش هزینه هاى بى 
مورد و پروژه هاى غیرضرورى موثر بود و توانســت یک 

بازنگرى در فعالیت ها ایجاد کند.
وى با بیان اینکه در کنترل هزینه ها موفقیت هاى خوبى 
به دست آوردیم و سود حاصل از این اقدام، بیشتر از سود 
حاصل از درآمدها بوده است، ادامه داد: اقدامات شهردارى 
باید در برگیرنده خدمت رســانى باشــد و به دنبال این 
هستیم که هر عملى اثر بخشى خود را داشته باشد و همه 

فعالیت ها بر اساس انسان محورى انجام شود.
وى خاطر نشــان کرد: مطالبات شــهردارى اصفهان از 
دولت باید پیگیرى مى شــد تا بتوان از طریق آن بدهى 
دســتگاه هاى اجرایى و پروژه هایى مثل مترو و ســالن 

اجالس سران پرداخت شود. 
وى ادامه داد:براى مترو دولت مى تواند با انتشــار اوراق 
مشارکت کمک کند. شــهردار اصفهان افزود: همچنین 
در خصوص سالن اجالس نیز قرار شد 80 میلیارد تومان 

اوراق مشارکت منتشر شود.
■■■

نوروزى با اشــاره بدهى ارگان ها به شهردارى اصفهان، 
اظهارداشت: 32 میلیارد تومان از دانشگاه اصفهان طلبکار 
بودیم که از این دانشــگاه دریافت شد؛20 میلیارد تومان 
نیز دولت به سازمان پسماند بدهکار است که یک میلیارد 

تومان آن پرداخت شده است.
وى افزود: شــش میلیارد تومان هــم نهادهاى اجرایى 
مثل آب و بــرق و 53 میلیارد تومان هم از کمیســیون 
مــاده 100 و 77 طلــب داریم کــه در حــال پیگیرى 

هستیم.

■■■
وى در خصوص وضعیت بودجه شهردارى افزود: بودجه 
شهردارى اصفهان در سال 1395، دو هزار و650 میلیارد 
تومان و در ســال جارى، دو هــزار و 750 میلیارد تومان 
بوده اســت که در شــهریور ماه ســال 95، هزار و 208 
میلیارد تومان و در شهریور ماه ســال جارى درحدود 9 
درصد کاهش یافته، در مهرمــاه 95، 180 میلیارد تومان 
و در مهرماه 96 بــه 101 میلیارد تومان رســیده که 27 
درصد کاهش داشته ایم، در آبان ماه سال گذشته، 136 
میلیارد بوده که آبان ســال جارى به 165 میلیارد تومان 

رسیده اســت. در آذر ماه 95، بودجه  111 میلیارد  تومان 
بوده  که به 134 میلیارد تومان در ســال جارى رســیده

 است.
وى تصریح کرد: درصد تحقــق درآمدها قبل از تصدى 
در شهردارى 33 درصد و در حال حاضر 53 درصد است، 
همچنین عوارض ســاختمانى 24 درصد بوده که به 38 

درصد رسیده است .
وى یادآور شد: در ارتباط با الیحه هاى مربوط به ارزش 
افزوده و آالیندگى با نمایندگان جلساتى را داشته ایم که 
منجر به اصالحات خوبى خواهد شد. وى ادامه داد:گزارش 

تحلیلى نیز از بانک شهر فراهم شــده و با اینکه درحدود 
هفت درصد این بانک متعلق به شهردارى است، متاسفانه 
از این منبع سرشار در اصفهان، هشت درصد استفاده شده 

در حالى که مشهد 84 درصد بهره برده است.
■■■

وى ادامه داد: با معاون وزیر اقتصاد، جلساتى داشتیم که 
براى فاینانس مترو قول هایى را دادند و قرار شد وامى نیز 
فراهم شود. وى اظهارداشت:همچنین چهار رام براى مترو 
خریدارى شده که در گمرگ گیر افتاده و براى آزاد سازى 

آن در حال مذاکره هستیم. 

■■■
وى در خصــوص پروژه هاى عمرانــى مناطق مختلف 
شــهردارى هم گفت: 995 پروژه عمرانى در مناطق 15 
گانه شهردارى اصفهان در حال انجام است که 287 مورد 
آن شروع نشده، 138 مورد آن در حال طراحى،132 مورد 
آن تملک شده، 61 مورد تأمین اعتبار شده و 89 مورد آن 
اجرا شــده و 282 مورد آن تجهیز و بهره بردارى شده و 
شش مورد آن به پایان رسیده و 14 مورد آن همپوشانى 
دارد.  نوروزى بیان داشت:در مجموع پروژه هاى در حال 
اجرا در منطقه2 کمترین و منطقه 10 بیشترین پیشرفت 

را داشته اند.

شهردار اصفهان:اگر تا پایان سال خط مترو به صفه نرسد، تصمیم دیگرى خواهیم گرفت

مدیـران باید  متـرو  را تا صفه ُهل بدهند
4 رام خریدارى شده براى مترو در گمرك گیر افتاده است

خط یک متروى 
اصفهان باید تا آخر 
امسال پایان یابد 
و اگر تا پایان سال 
خط مترو به صفه 

نرسد، تصمیم دیگرى 
خواهیم گرفت و تمام 

مدیران باید مترو 
اصفهان را تا صفه ُهل 

بدهند

نصف جهان   عدم اشتغالزایى و رشد مهاجرت به شهرهاى 
بزرگ، دو دغدغه  اصلى شــهرمهاباد ازتوابع شهرستان 

اردستان است.
ن گفتگوبــا  در  شــهرمهاباد  شــوراى  رییــس 

صف جهان گفت: شــهرمهاباد با جمعیت 4500 نفرى 
از توابع شهرســتان  اردســتان اســت و شــغل اصلى 
مردم آن دامدارى وکشــاورزى اســت که در چند سال 
اخیر به دلیل کمبود آب با مشــکل خشکســالى مواجه 
اســت همچنین نبود صنایع مــادرو کارخانجات پایین 
دســتى، مهاجرت از مهاباد به شــهرهاى بــزرگ را 
افزایش داده اســت که این موضوع خــود، ناهنجارى 
هاى اجتماعى در حاشــیه شــهرهاى بــزرگ بدنبال 

دارد.
محمــد فائضى با بیــان اینکه درآمدهاى شــهردارى 
مهاباد کــم و متکــى به بودجــه هاى دولت اســت 
تصریح کرد: متاســفانه امســال تخصیص این بودجه 
به شــهردارى ها کاهش یافته  و شــهردارى ما هم در 
بخش هــاى مختلف با کمبود شــدید بودجــه مواجه

 است.
 وى در بخش جاذبه هاى گردشــگرى  این شــهر به  
ســرمایه گذارى بخش خصوصى اشــاره کرد و گفت: 
نیازمند ســرمایه گذارى بخش خصوصى هســتیم تا 

بتوان با  بازسازى خانه هایى با قدمت 700 الى 800سال   
جذب گردشگررا افزایش دهیم. عالوه بر این  در بحث 
بوم گردى، کویر مهاباد یکى از جاذبه هاى گردشگرى 
است که در 10کیلومترى این شــهر واقع شده وداراى 
تپه هاى شــنى و قابلیت هاى خوبى در جذب گردشگر

 است.
 به گفته رئیس شوراى شهر مهاباد، مهمترین مصوبه این 
شورا  با توجه به شرایط ،امکانات و پتانسیل هاى موجود 
در شهر، ایجاد باغ بانوان، زمین چمن و احداث ایستگاه 
هوا شناسى است که خوشبختانه استقبال خوبى از این  

مصوبه شده است.
وى در ادامــه در خصوص ارتباط شــورا وشــهردارى 
بیان کــرد: شــوراى اســالمى و شــهردارى مهاباد 
با تفاهــم وهمدلى در رفع مشــکالت  شــهرتالش 

مى کنند.
فائضى با تشریح وضعیت شــهر، نبود منبع درآمد، عدم 
اشــتغالزایى وافزایش مهاجرت، انتظار خود از مسئولین 

را چنین عنوان کرد:
از مسئولین انتظار داریم به مشکالت شهرهاى کوچک 
رســیدگى کند و با احداث و راه اندازى صنایع کوچک 
زودبازده در این منطقه، بیشترین درصد مشکالت مرتفع 

سازى شود.

رئیس شوراى شهر مهاباد:

انتظار از دولت، احداث صنایع کوچک است
رئیس اتحادیــه مرغ تخم گذار و مادر اســتان اصفهان 
بــا تاکید بــر اینکــه کاهش دوبــاره نرخ تخــم مرغ 
در شــرایط کنونى بعید اســت، گفت: با وجود بیمارى 
آنفوالنزاى پرندگان در کشــور و معدوم شدن درصدى 
از طیور واحدهــاى صنعتى، اصال تخم مــرغ وارداتى 
در اصفهان توزیع نشــد و نیــاز مردم از داخل اســتان

 تامین شد.
شهاب الدین افضل پیرامون آخرین وضعیت بازار تخم 
مرغ در بازار، اظهارداشت: در حال حاضر میزان واردات 
تخم مرغ به کشور قابل توجه نیســت و تنها به صورت 

محدود در تهران توزیع مى شود.
وى با بیان اینکه طى چند روز گذشته واردات تخم مرغ 
به کشور انجام نشده است، گفت: هم اکنون تامین تخم 
مرغ مورد نیاز مردم، از تولید داخل است اما هیچ مشکل 

و کمبودى در بازار نداریم.
رییس اتحادیه مرغ تخم گذار و مادر اســتان اصفهان با 
تاکید بر اینکه بیمارى آنفوالنزاى پرندگان در اســتان 

اصفهان کنترل شده است، تصریح کرد: خوشبختانه از 
شدت بیمارى آنفوالنزاى پرندگان در کشور نیز کاسته 

شده است.
وى افزود: شــش واحد صنعتى تولید مرغ تخم گذار در 
دو شهرستان استان اصفهان درگیر بیمارى آنفوالنزاى 
پرندگان شــده اند که در مجموع 150 هزار قطعه مرغ 

تخم گذار در این واحدها معدوم شده اند.

وى با بیان اینکه کمبود تخم مرغ تنها در بخش صنعتى 
به چشم مى خورد، اظهارداشــت: در صورت کمبود این 
محصــول، وزارت جهاد کشــاورزى اقدام بــه واردات 

خواهد کرد.
افضل با اشاره به اینکه اصفهان درحدود 12 درصد تولید 
تخم مرغ کشــور را دارد، گفت: ظرفیت تولید ســاالنه 
تخم مرغ در کشور 900 هزار تن است که سهم اصفهان 

از تولید، ساالنه 100 هزار تن است.
رییس اتحادیه مرغ تخم گذار و مادر استان اصفهان گفت 
40 درصد تولید تخم مــرغ در اصفهان صرف نیاز داخل 
و 60 درصد مازاد تولید به سایر استان ها از جمله تهران، 
بوشهر، چهارمحال و بختیارى، ارستان، خوزستان صادر 

مى شود.
وى با تاکیــد بر اینکه کاهش دوباره نــرخ تخم مرغ در 
شرایط کنونى بعید است، پیش بینى کرد: با نزدیک شدن 
به پایان سال و شب عید ، نرخ تخم مرغ تا حدود 10 درصد 

براى مصرف کننده افزایش خواهد یافت.

کاهش دوباره نرخ تخم مرغ بعید است

این روزها قیمت انواع میوه وصیفى جات نســبت به هفته 
گذشته ثابت است. اما انگور شاهرودى، خرمالو، لیموشیرین، 
کیوى و گوجه نسبت به هفته گذشته با کاهش قیمت مواجه 
و پرتقال کوهستان، موز و لیموترش اندکى گران شده است.

براساس نرخ هاى اعالم شــده از ســوى اتحادیه، انگور 
شاهرودى بین دو هزار تا سه هزار تومان، انار بین دو هزار و 

500تا پنج هزار و 500 تومان، بِه بین سه هزار تا پنج هزار و 
500 تومان، پرتقال تامسون جنوب بین دو هزار و 400تاچهار 
هزار تومان، پرتقال تامسون شمال بین هزار تا دو هزار و 200 
تومان، پرتقال کوهستان بین هزار و 500تا سه هزارتومان، 
پرتقال تو سرخ بین دو هزار تا چهارهزار تومان، خرمالو بین 
دو هزار تا چهار هزارتومان، سیب درختى بین هزار و 200تا 
سه هزارتومان، لیموشیرین بین دو هزار تا سه هزار و 700 
تومان، گریپ فروت هزار و 200تا ســه هزارتومان، کیوى 
بین هزار و 500تا سه هزار و 500 تومان، موز خارجى بین سه 
هزار و 500تا پنج هزار و 500 تومان و نارنگى بین سه هزار و 

500تا هشت هزار و 500 تومان تعیین شد.
براساس این گزارش، قیمت هر کیلو صیفى جات همچون 
انواع بادمجان بین 600 تا سه هزارتومان، انواع پیاز بین هزار 
و 600تا هزار و 800 تومان، چغندر بین 500 تا هزار تومان، 

خیار بین هزار و 200تا سه هزار و 500 تومان اعالم شد.

قیمت جدید انواع میوه در بازار 
طى مراسمى رسمى، دیروزمرضیه فرشاد 
به عنوان مدیرکل بهزیســتى اســتان 
اصفهان معرفى و از زحمات سعید صادقى، 
مدیر سابق این نهاد تجلیل شد.پیش از 
ظهردیروز در مراسم تودیع و معارفه اى 
که با حضور مسئوالن کشورى و استانى 
برگزار شــد، مرضیه فرشــاد به عنوان 
رئیس بهزیستى استان اصفهان معرفى 
و از زحمات سعید صادقى، مدیرکل سابق 

بهزیستى تجلیل شد.
فرشاد پیش از این در سمت معاون امور 
اجتماعى بهزیســتى اســتان اصفهان 
مشغول فعالیت بود و صادقى نیز از این 
پس به عنوان مدیرکل حوزه اســتاندار 

فعالیت خواهد کرد.
 

«فرشاد»
مدیرکل بهزیستى شد
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مدیرکل کمیته امــداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت:با احتساب جمعیت 160 هزارنفرى مددجویان تحت 
حمایت، ســهم هر مددجو از صدقات به صورت میانگین 

ماهانه 13 هزار و500 تومان است.
حمیدرضا شیران با بیان اینکه مردم استان اصفهان در 9 
ماهه ســال جارى 19میلیارد و 579 میلیون تومان صدقه 
پرداخت کرده اند، افزود: پرداخت صدقه اصفهانى ها نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته دو درصد رشد داشته است.
شیران با اشاره به استقرار 488 هزار و 581 صندوق صدقات 
فعــال در این اســتان، عنوان کــرد: این تعداد شــامل 
صندوق هاى کوچک، متوســط و بزرگ است سهم هر 

مددجو از صدقات به صــورت میانگین ماهیانه 13 هزار و
500 تومان مى شود. وى با اشاره به نحوه تسهیم صدقات 
توسط کمیته امداد افزود: صدقات جمع آورى  شده بر اساس 
موازین شرعى و دستورالعمل هاى الزم در سرفصل هاى 
خدمات درمانى، کمک هاى موردى خاص، کمک به دانش 
آموزان نیازمند، تأمین و تعمیر مسکن، جهیزیه، معیشت 
و امور فرهنگى مددجویان هزینه مى شــود.وى با تأکید 
بر اینکه هیچ مبلغى از کمک هــاى مردمى صرف هزینه 
خدمات ادارى و کارکنان نمى شود، افزود: تمامى کمک هاى 
مردمى براى رفع مشکالت نیازمندان واقعى جامعه مورد 

هدف هزینه مى شود.

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از افزایش 30 درصدى 
کشف سرقت هاى منازل اصفهان در 9 ماهه امسال نسبت 

به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
سرهنگ حسن یاردوستى اظهار داشت: در راستاى اجراى 
طرح هاى امنیتى و محله محــور و افزایش توان فیزیکى 
و لجســتیکى واحدهاى گشتى، شــاهد افزایش کشف 
سرقت هاى منازل در 9 ماهه امسال بودیم. وى با اشاره به 
این که کشف سرقت هاى مغازه ،29 درصد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل افزایش داشته است، افزود: وقوع سرقت 

مغازه نیز در 9 ماهه امسال روندى کاهشى دارد.
فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان در ادامه با بیان این که 

یکى از اهداف پلیس اصفهان، برقــرارى نظم و امنیت و 
آرامش براى شهروندان اســت، اضافه کرد: در این رابطه 
پلیس با اجراى طرح هاى هدفمند و تغییر موضع نســبت 
به جرائم خرد و خشن، با برنامه ریزى منسجم و استفاده از 
تعامل سایر ارگان هاى مربوطه و مشارکت مردمى، اقدام به 

برقرارى امنیت مى کند.
یاردوستى طرح هاى جدید پلیس اصفهان در راستاى تحقق 
بخشیدن به مطالبات مردمى را بسیار مؤثر و ضرورى دانست 
و خاطرنشان کرد: پیگیرى طرح ها اوًال با خرسندى مردم 
همراه بوده و ثانیاً جامعــه را از وجود مخالن نظم و امنیت 

خالى مى کند.

سهم هرمددجو از صدقات 
اصفهانى ها،13هزار تومان

افزایش کشف 30 درصدى 
سرقت منازل در اصفهان

درخشش دانشجویان اصفهانى 
در المپیاد علمى

دانشـجویان دانشـگاه صنعتى اصفهان پنج نشان نقره 
و برنز بیسـت و دومین المپیاد علمى کشـور را به دست 

آوردند.
علیرضا بنده خدا و رضا گلى فخبى در این دوره از المپیاد، 

موفق به دریافت نشان نقره و برنز شدند .
در رشته زراعت و اصالح نباتات نیز فرانک خان احمدى 
و على ربانـى با دریافت دو نشـان نقره و برنـز و علیرضا 
موذنى در رشته مهندسـى شیمى با کسب نشـان برنز، 
عنوان هاى دوم و سـوم این المپیاد کشـورى را کسـب 

کردند. 

برگزارى همایش
«طالق، زنان و جامعه سالم» 

همایش «طالق، زنان و جامعه سالم» به همت دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد شاهین شهر برگزار مى شود.

مسعود نصرى، سرپرست این دانشگاه با اعالم این خبر 
افزود:  به منظور اطالع رسانى مناسب تر با هدف افزایش 
و جلـب مشـارکت اسـتادان، محققـان، فرهیختگان و 
اندیشمندان کشور شامل امورفرهنگى ، جامعه شناسى، 
روانشناسى، علوم تربیتى، مدیریت  و... که نقشى اساسى 
در سـیر تکوین مطالعات، تحقیقات و اجراى پروژه هاى 
مرتبط با آسیب هاى اجتماعى و فرهنگ سازى صحیح 
وکمک به انسجام خانواده ها را برعهده دارند، این همایش 

برگزار مى شود.

خبر

ابالغ
کالسه پرونده: 996/95 شماره دادنامه: 9609976795501493- 96/9/22 مرجع رسیدگى: شعبه 25 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: سمیرا کیخایى آقاگل نشانى: اصفهان- میدان الله- مجتمع مسکونى الله- کوچه 
ایثار- بن اطلس پ 91 وکیل: کامران مرادى نشانى: اصفهان- خ نیکبخت- مجتمع ادارى نیکبخت طبقه 4 واحد 
118 خوانده اصلى علیرضا احقاقیان نشانى: مجهول المکان ورود ثالث آقاى جالل افیونیان به نشانى اصفهان- 
خیابان کاوه- ابوریحان بیرونى- نهر شاه پسند ساختمان مهندسى 3 واحد 403 خواسته: تنفیذ فسخ مبایعه نامه 
شماره 684- 96/3/11 یکدستگاه اتومبیل سوارى تیبا به ش انتظامى 995 ق 76 و استرداد مبیع و مطالبه خسارات 
وارده گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى 
شورا: درخصوص دعوى خانم سیمرا کیخائى آقاگل با وکالت آقاى کامران مرادى به طرفیت خوانده آقاى علیرضا 
احقاقیان به خواسته تنفیذ فسخ مبایعه نامه شــماره 684 مورخه 94/3/11 یکدستگاه اتومبیل سوارى تیبا به ش 
انتظامى 995 ق 76 و استرداد مبیع به انضمام مطلق خسارات قانونى و ورد ثالث آقاى جالل افیونیان به طرفیت 
آقاى علیرضا احقاقیان و خانم سیمرا کیخائى آقاگل در پرونده کالسه 996/95 و با توجه به محتویات پرونده اصلى و 
مدارك استنادى وکیل خواهان به شرح دادخواست و اظهارات وى در جلسه رسیدگى 96/3/8 مبنى بر اینکه موکیل 
طى قولنامه عادى مورخه 94/3/11 اقدام به فروش اتومبیل مذکور به مبلغ R 265/000/000 ریال مى نماید که 
این مبلغ طى دو فقره چک از طرف خریدار (خوانده) پرداخت گردیده طبق ماده 9 مبایعه نامه شرط گردیده چنانچه 
اتومبیل بصورت اقساط فروخته شود در صورتى که هر یک از  اقساط یا چکها کارسازى نگردد فروشنده حق فسخ 
دارد لذا مطابق اظهارنامه شماره 11762 مورخه 94/6/22 اعالم فسخ به اطالع خوانده رسیده زیرا دو فقره چک 
ارائه شده در قبال اتومبیل به دلیل کسر موجودى از طرف بانک محال علیه وصول نگردیده است از طرفى خوانده 
با وصف ابالغ قانونى حاضر نگردیده و هیچگونه اعتراضى و یا تکذیبى نسبت به خواسته خواهان وارد ننموده است 
بنابراین شورا دعوى خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198- 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و 
مواد 219 و 399 و 451 قانون مدنى حکم به تنفیذ فسخ مبایعه نامه فوق الذکر و استرداد مبیع و پرداخت مبلغ یک 
میلیون و یکصد و چهل پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید درخصوص ورود ثالث آقاى جالل افیونیان با توجه به اینکه مطابق مبایعه نامه شماره 684 مورخه 
94/3/11 خوانده اصلى آقاى علیرضا احقاقیان طبق ماده 9 مبایعه نامه در صورتى حق فروش اتومبیل مذکور را 
به غیر داشته که اقساط یا چکهاى پرداختى در قبال اتومبیل را پرداخت نماید لهذا شورا دعواى ورود ثالث را وارد 
ندانسته و قرار رد صادر و اعالم مى نماید راى صادره درخصوص خوانده اصلى پرونده غیابى ظرف مهلت 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه پس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 30917 شعبه 25 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/297

حصر وراثت
امیررضا کاله دوز رحیمى داراى شناسنامه شماره 42990 به شــرح دادخواست به کالسه 2931/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ملوك فلفلیان به شناسنامه 1410 در تاریخ 
96/9/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 پسر و 2 دختر به نام 
هاى ذیل: 1- امیررضا کاله دوز رحیمى ش.ش 42990 فرزند 2- زهرا کاله دوز رحیمى ش.ش 40394 فرزند 
3- اعظم کاله دوز رحیمى ش.ش 42989 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31084 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان  /10/407
حصر وراثت

حسین قائلى داراى شناسنامه شماره 513 به شرح دادخواست به کالسه 2933/96 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا پیرستانى به شناسنامه 50672 در تاریخ 96/9/16 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1برادر و 4 خواهر و همسر به نام ذیل: 
1- محمدرضا پیرستانى ش.ش 806 برادر متوفى 2- شهال پیرستانى ش.ش 835 خواهر متوفى 3- مهناز پیرستانى 
ش.ش 993 خواهر متوفى 4- زینت  پیرستانى ش.ش 649 خواهر متوفى 5- فاطمه پیرستانى ش.ش 311 خواهر 
متوفى 6- حسین قائلى ش.ش 513 همسر متوفى و الغیر.  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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31085 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /10/408
حصر وراثت

سید مجتبى حسینى رنانى داراى شناسنامه شــماره 11553 به شرح دادخواست به کالسه 2934/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بدرى صدیقى رنانى به شناسنامه 356 در 
تاریخ 96/7/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1 پسر، 1 دختر، 
همسر، مادر و پدر به نام هاى ذیل: 1- سید محمدمهدى حسینى رنانى ش.ش 1- 300194-127 فرزند 2- فاطمه 
سادات حسینى رنانى ش.ش 1- 127471558  فرزند 3- سیدمجتبى حسینى رنانى ش.ش 11553 همسر متوفى 
4- صدیقه حسینى رنانى ش.ش 89 مادر متوفى 4- سید عبداله صدیقى رنانى ش.ش 115 پدر متوفى والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31087 

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/409
حصر وراثت

محمد  على نقیان داراى شناسنامه شماره 59624 به شرح دادخواست به کالسه 2930/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى على نقیان به شناسنامه 59 در تاریخ 92/12/8 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر، چهار دختر، یک همسر 
1- محمد على نقیان به ش.ش 59624 نسبت با متوفى فرزند 2- بتول علینقیان جوزدانى به ش.ش 767 نسبت با 
متوفى فرزند 3- مریم علینقیان جوزدانى 55019 نسبت با متوفى فرزند 4- نجمه على نقیان جوزدانى 54005 نسبت 
با متوفى فرزند 5- فرشته علینقیان به ش.ش 55018 نسبت با متوفى فرزند 6- شهربانو امان الهى درچه به ش.ش 
47 نسبت با متوفى همسر والغیر. 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 و 

اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31089 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/410
حصر وراثت

مهرى اصغرى زهرلو داراى شناسنامه شماره 28124 به شرح دادخواست به کالسه 2929/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا هاشمى یوئینى به شناسنامه 1235 در تاریخ 
96/7/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر، دو دختر، یک 
همسر 1- حمیدرضا هاشمى بوئینى به ش.ش 1428 نسبت با متوفى فرزند 2- علیرضا هاشمى بوئینى به ش.ش 32 

نسبت با متوفى فرزند 3- یاسین هاشمى بوئینى به ش.ش 1150035021 نسبت با متوفى فرزند 4- مریم هاشمى 
بوئینى به ش.ش 1233 نسبت با متوفى فرزند 5- عاطفه هاشمى بوئینى به ش.ش 9 نسبت با متوفى فرزند 6- ربابه 
خانم توکلى به ش.ش 12 نسبت با متوفى مادر  7- مهرى اصغرى زهرلو به ش.ش 28124 نسبت با متوفى همسر 
والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 31090 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/411
حصر وراثت

مصطفى رجبیان داراى شناسنامه شماره 1166 به شرح دادخواست به کالسه 2927/96ح/10 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا رجبیان به شناسنامه 18 در تاریخ 96/9/2 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پنج پســر و یک دختر و یک همسر 
1- مصطفى رجبیان به ش.ش 1166 نسبت با متوفى فرزند 2- جواد رجبیان به ش.ش 1633 نسبت با متوفى فرزند 
3- على رجبیان به ش.ش 2149 نسبت با متوفى فرزند 4- محمد رجبیان به ش.ش 1170 نسبت با متوفى فرزند 
5- حسین رجبیان به ش.ش 1270306685 نسبت با متوفى فرزند 6- فاطمه رجبیان به ش.ش 3735 نسبت با 
متوفى فرزند 7- صدیقه سلطانى آفارانى به ش.ش 11 نســبت با متوفى همسر والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31092 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /412 /10
حصر وراثت

منصور مونسیان اصفهانى داراى شناسنامه شماره 1226 به شرح دادخواست به کالسه 2936/96ح/10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضوان شجاعى هاشمى به شناسنامه 1238 
در تاریخ 96/1/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر 
و 2 دختر و یک همسر 1- منصور مونسیان اصفهانى به ش.ش 1226 نسبت با متوفى فرزند 2-  نفیسه مونسیان 
اصفهانى به ش.ش 2353 نسبت با متوفى فرزند 3- نسرین مونسیان اصفهانى به ش.ش 1052 نسبت با متوفى 
فرزند 4- حیدرعلى مونسیان اصفهانى به ش.ش 283 نســبت با متوفى فرزند والغیر. 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 و اال گ واهى صادر خواهد شد. م الف: 31094 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/413
حصر وراثت

نادر الماسى داراى شناسنامه شماره 1051 به شرح دادخواست به کالسه 2935/96 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد الماسى کوپائى به شناسنامه 2176 در تاریخ 96/6/20 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محسن الماسى ش.ش 
556 فرزند 2- نادر الماسى ش.ش 1051 فرزند 3- حســین الماسى ش.ش 2916 فرزند 4- محمدرضا الماسى 
کوپائى ش.ش 156 فرزند 5- فریدون الماسى کوپائى ش.ش 44140 فرزند 6- مریم الماسى ش.ش 1231 فرزند 
7- شکوه الماس ــى کوپائى ش.ش 11958 فرزند 8- زهرا الماسى کوپائى ش.ش 319 فرزند 9- فرشته الماسى 
کوپائى ش.ش 44844، 10- لیال الماســى کوپائى ش.ش 46643، 11- الهه الماسى کوپائى ش.ش 50746، 
12- عزت رفیعیان کوپائى ش.ش 40694 همسر متوفى والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31096 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /10/414
حصر وراثت

زهرا پور صفى الهى رفسنجانى داراى شناسنامه شماره 957 به شرح دادخواست به کالسه 2940/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على منصورى حسن آبادى به شناسنامه 2 
در تاریخ 96/9/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 فرزند و 
همسر به نام ذیل: 1- مهدى منصورى حسن آبادى ش.ش 4313 فرزند 2- فتانه منصورى حسن آبادى ش.ش 
1270405993  فرزند 3- فرزانه منصورى حسن آبادى ش.ش 186 فرزند 4- افسانه منصورى حسن آبادى ش.ش 
60334 فرزند 5- زهرا پور صفى الهى رفسنجانى ش.ش 957 همســر متوفى والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31099 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/415
حصر وراثت

مرضیه خانه جمالى داراى شناسنامه شماره 8339 به شرح دادخواست به کالسه 2938/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توض یح داده که شادروان فرنگ چراغ زاده به شناسنامه 482 در تاریخ 96/2/18 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و 3 دختر و همسر به نام 
ذیل: 1- سعید خانه جمالى ش.ش 739 فرزند 2- بهرام جمالى ش.ش 571 فرزند 3- بهروز خانه جمالى ش.ش 
58091 فرزند 4- نازى جمالى ش.ش 58092 فرزنــد 5- زینب خانه جمالى ش.ش 167 فرزند 6- مرضیه خانه 
جمالى ش.ش 8339 فرزند 7- شفیع خانه جمالى ش.ش 650 همســر متوفى والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31102 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/416
حصر وراثت

مهدى جاللى داراى شناسنامه شماره 3032 به شرح دادخواست به کالسه 2937/96 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرضیه تفرشى به شناسنامه 341 در تاریخ 96/7/29 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 1 دختر و همسر و مادر به نام 
ذیل: 1- مهدى جاللى ش.ش 3032 فرزند 2- امیر جاللــى ش.ش 1447 فرزند 3- میترا جاللى ش.ش 220 
فرزند 4- مصطفى جاللى ش.ش 29 همسر 5- فاطمه وحیدى زاده ش.ش 3 مادر متوفى والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31104 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /417 /10
حصر وراثت

صدیقه فروتن داراى شناسنامه شماره 84 به شرح دادخواست به کالسه 2876/96ش ح/10 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر فروتن به شناسنامه 19184 در تاریخ 95/7/18 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر دو دختر و یک همسر 
1- محمد على فروتن به ش.ش 42609 نسبت با متوفى فرزند 2- صدیقه فروتن به ش.ش 84 نسبت با متوفى 

فرزند 3- شهین فروتن به ش.ش 13 نسبت با متوفى فرزند 4- اشرف عدالت خواه به ش.ش 74 نسبت با متوفى 
همســر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت 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 و اال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 31105 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/418
حصر وراثت

حسن جاللى داراى شناسنامه شماره 4619 به شرح دادخواست به کالسه 2893/96ش ح/10 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه رنجبر زفره به شناسنامه 189  در تاریخ 96/9/18 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر، سه دختر، یک همسر 
1- علیرضا جاللى به ش.ش 1062 نسبت با متوفى فرزند 2- مرتضى جاللى به ش.ش 902 نسبت با متوفى فرزند 
3- زهرا جاللى به ش.ش 1188 نسبت با متوفى فرزند 4- زهره جاللى به ش.ش 1913 نسبت با متوفى فرزند 
5- مرضیه جاللى به ش.ش 2053 نسبت با متوفى فرزند 6- حسن جاللى به ش.ش 4619 نسبت با متوفى همسر 
والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 31106 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/419
حصر وراثت

مجید صفدریان داراى شناسنامه شماره 150 به شرح دادخواست به کالسه 2115/96 ح54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان منیژه صبورى کرویه به شناسنامه 1071 در تاریخ 
95/9/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و پنج دختر و 
یک همسر به اسامى: 1- منصور صفدریان به ش.ش 20 نسبت با متوفى فرزند 2- حمیدرضا صفدریان به ش.ش 
22 نسبت با متوفى فرزند 3- مجید صفدریان به ش.ش 150 نسبت با متوفى فرزند 4- عالمتاج صفدریان به ش.ش 
56 نسبت با متوفى فرزند 5- پروین صفدریان به ش.ش 27 نسبت با متوفى فرزند 6- مهرى صفدریان به ش.ش 
52 نسبت با متوفى فرزند 7- حلیمه صفدریان به ش.ش 1566 نسبت با متوفى فرزند 8- فاطمه صفدریان کرویه به 
ش.ش 87 نسبت با متوفى فرزند 9- شیرزاد صفدریان کرویه به ش.ش 1095 نسبت با متوفى همسر والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 30997 

شعبه 54  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/420
حصر وراثت

نصراله خراجى منوچهر آبادى داراى شناسنامه شماره 179 به شرح دادخواست به کالسه 2113/96 ح/54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حسن خراجى منوچهرآبادى به شناسنامه 
167 در تاریخ 93/12/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه 
پسر، چهار دختر و یک همسر دائمى به اسامى: 1- عبدالعلى خراجى به ش.ش 4 نسبت با متوفى فرزند 2- نصراله 
خراجى منوچهرآبادى به ش.ش 179 نسبت با متوفى فرزند 3- حسین خراجى منوچهر آبادى به ش.ش 235 نسبت 
با متوفى فرزند 4- تهمینه خراجى منوچهرآبادى به ش.ش 2 نسبت با متوفى فرزند 5- مهناز خراجى منوچهرآبادى 
به ش.ش 6 نسبت با متوفى فرزند 6- مریم خراجى منوچهرآبادى به ش ش 198 نسبت با متوفى فرزند 7- لیال 
خراجى منوچهرآبادى به ش.ش 588 نسبت با متوفى فرزند 8- طلعت انصارى به ش.ش 204 نسبت با متوفى همسر 
والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 30999 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/421
حصر وراثت

افشار فتاحى نافچى داراى شناسنامه شــماره 869 به شرح دادخواست به کالســه 2112/96 ح/54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کیکاوس فتاحى نافچى به شناسنامه 1242 
در تاریخ 96/2/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر 
و دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- افشار فتاحى نافچى به ش.ش 869 نسبت با متوفى فرزند 2- اقبال فتاحى 
نافچى به ش.ش 2236 نســبت با متوفى فرزند 3- لقمان فتاحى نافچى به ش.ش 503 نسبت با متوفى فرزند 
4- حمزه على فتاحى نافچى به ش.ش 13852 نسبت با متوفى فرزند 5- پریوش فتاحى نافچى به ش.ش 211 
نسبت با متوفى فرزند 6- آذر فتاحى نافچى به ش.ش 932 نسبت با متوفى فرزند 7- طوبى محمودى اشکفتکى 
به ش.ش 19 نسبت با متوفى همســر والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31001 شعبه 54 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /10/422
حصر وراثت

صفورا حیدرى داراى شناسنامه شماره 592 به شرح دادخواست به کالسه 2116/96 ح/54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا حیدرى به شناسنامه 36 در تاریخ 96/8/26 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه دختر و یک همسر به اسامى: 1- فریبا 
حیدرى به ش.ش 417 نسبت با متوفى فرزند 2- صفورا حیدرى به ش.ش 592 نسبت با متوفى فرزند 3- شکوه 
حیدرى به ش.ش 2963 نسبت با متوفى فرزند 4- شهناز فرقدانى چهارسوقى به ش.ش 853 نسبت با متوفى همسر 
والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 31002 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /10/423
حصر وراثت

صغرى ثابت قدم جزى داراى شناسنامه شماره 901 به شــرح دادخواست به کالسه 2121/96 ح/54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على اکبر فاتحى پیکانى به شناسنامه 512 
در تاریخ 96/7/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شش پسر و 
سه دختر و یک همسر به اسامى: 1- محمدرضا فاتحى پیکانى به ش.ش 2238 نسبت با متوفى فرزند 2- علیرضا 
فاتحى پیکانى به ش.ش 1007 نسبت با متوفى فرزند 3- مرتضى فاتحى پیکانى به ش.ش 1796 نسبت با متوفى 
فرزند 4- محسن فاتحى پیکانى به ش.ش 72940 نســبت با متوفى فرزند 5- مجید فاتحى پیکانى به ش.ش 
48191 نسبت با متوفى فرزند 6- مهدى فاتحى پیکانى به ش.ش 4563 نسبت با متوفى فرزند 7- مریم فاتحى 
پیکانى به ش.ش 4301 نســبت با متوفى فرزند 8- لیال فاتحى پیکانى به ش.ش 3716 نسبت با متوفى فرزند 
9- زهره فاتحى پیکانى به ش.ش 12755 نسبت با متوفى فرزند 10- صغرى ثابت قدم جزى به ش.ش 901 نسبت

 با متوفى همسر والغیر. 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 نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31003 شعبه 54 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) 

10/424/ 

حصر وراثت
عباس مهرابى داراى شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه 2120/96 ح/54 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهربانو مهرابى کوشکى به شناسنامه 90 در تاریخ 93/12/13 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر، دو دختر و همسر به 
اسامى: 1- جمشید مهرابى کوشکى به ش.ش 287 نسبت با متوفى فرزند 2- پرویز مهرابى کوشکى به ش.ش 
415 نسبت با متوفى فرزند 3- فرشاد مهرابى کوشکى به ش.ش 67 نسبت با متوفى فرزند 4- عباس مهرابى به 
ش.ش 6 نسبت با متوفى فرزند 5- یداله مهرابى کوشکى به ش.ش 55 نسبت با متوفى فرزند 6- فریبا مهرابى به 
ش.ش 2412 نسبت با متوفى فرزند 7- فرزانه مهرابى به ش.ش 1649 نسبت با متوفى فرزند 8- اسداله مهرابى 
کوشکى به ش.ش 1326 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31004 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)  /10/425
حصر وراثت

عباس مهرابى داراى شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالســه 2124/96 ح 54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اســداله مهرابى کوشکى بشناسنامه 1326 در تاریخ 
95/5/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر، دو دختر 
به اسامى: 1- جمشید مهرابى کوشکى به ش ش 287 نسبت با متوفى فرزند 2- پرویز مهرابى کوشکى به ش ش 
415 نسبت با متوفى فرزند 3- فرشاد مهرابى کوشکى به ش ش 67 نسبت با متوفى فرزند 4- عباس مهرابى به 
ش ش 6 نسبت با متوفى فرزند 5- یداله مهرابى کوشکى به ش ش 55 نسبت با متوفى فرزند 6- فرزانه مهرابى به 
ش ش 1649 نسبت با متوفى فرزند 7- فریبا مهرابى به ش ش 2412 نسبت با متوفى فرزند والغیر 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31006 شعبه 

54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/426
حصر وراثت

صادق صالحى داراى شناسنامه شماره 468 به شرح دادخواست به کالسه 2123/96 ح 54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ایران صالحى بشناسنامه 461 در تاریخ 95/12/12 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو برادر و یک خواهر به اسامى: 
1- عباس صالحى به ش ش 75 نســبت با متوفى برادر 2- صادق صالحى به ش ش 468 نسبت با متوفى برادر 
3- مینو صالحى به ش ش 246 نسبت با متوفى خواهر و الغیر اینک با انجام تش ریفات 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31008 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/427
حصر وراثت

شهربانو اسکندرى به عنوان ذى نفع داراى شناسنامه شماره 65 به شرح دادخواست به کالسه 2122/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود استکى اورگانى بشناسنامه 953 در 
تاریخ 1394/4/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و 
2 دختر و یک همسر: 1- مسعود استکى اورگان به ش ش 1008 نسبت با متوفى فرزند 2- احمد استکى اورگانى 
به ش ش 4537 نسبت با متوفى فرزند 3- على یار استکى به ش ش 1468 نسبت با متوفى فرزند  4- رضا استکى 
اورگانى به ش ش 25 نسبت با متوفى فرزند 5- زهره استکى اورگانى 248 نسبت با متوفى فرزند 6- پروین استکى 
اورگانى 454 نسبت با متوفى فرزند 7- نوش آفرین استکى به ش ش 953 نسبت با متوفى همسر والغیر 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31010 

شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/428
حصر وراثت

معصومه امینى داراى شناسنامه شماره 110 به شرح دادخواست به کالسه 2126/96 ح 54 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نعمت اله همتیان بشناسنامه 7365 در تاریخ 96/3/11 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر، چهار دختر، یک 
همسر دائمى به اسامى: 1- عباس همتیان به ش ش 131 نسبت با متوفى فرزند 2- لیدا همتیان به ش ش 16604 
نسبت با متوفى فرزند 3- عاطفه همتیان به ش ش 964 نسبت با متوفى فرزند 4- مریم همتیان به ش ش 722 
نسبت با متوفى فرزند 5- راضیه همتیان به ش ش 1940021790 نسبت با متوفى فرزند 6- معصومه امینى به 
ش ش 110 نسبت با متوفى همسر  والغیر 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 باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31011 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /10/429
حصر وراثت

غالمرضا جورابچى شهرتى داراى شناسنامه شماره 1086 به شرح دادخواست به کالسه 2133/96 ح 54 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلطان آغا  صفائى زاده بشناسنامه 
13394 در تاریخ 62/7/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر 
و یک دختر به اسامى: 1- غالمرضا جورابچى شهرتى به ش ش 1086 نسبت با متوفى فرزند 2- علیرضا جورابچى 
شهرتى به ش ش 79297 نسبت با متوفى فرزند 3- شهال جورابچى شهرتى به ش ش 3545 نسبت با متوفى فرزند  
والغیر 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 31013 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/430
حصر وراثت

رضاعلى جانیان داراى شناسنامه شــماره 39491 به شرح دادخواست به کالســه 2127/96 ح 54 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان آزاده صفائى بشناسنامه 467 در تاریخ 
96/7/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پســر، یک 
دختر، یک همسر، مادر به اسامى: 1- شهروز علیجانیان به ش ش 1270639706 نسبت با متوفى فرزند 2- شیما 
علیجانیان به ش ش 7108 نسبت با متوفى فرزند 3- رضا على جانیان به ش ش 39491 نسبت با متوفى همسر 
4- گل ریز صمیمى به ش ش 393 نسبت با متوفى مادر والغیر 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31014  شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/431

استان اصفهان از جمله اســتان هاى کشور بود که چند 
شهر آن در حوادث اخیر شاهد ناآرامى هایى بود. پایگاه

اطالع رسانى اعتماد آنالین درباره جزئیات این حوادث 
با محسن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان گفتگویى انجام 
داده اســت. مهرعلیزاده هرچند مى گوید که به محرم 
دانستن مردم باور یقینى دارد، اما از ارائه آمارى از تعداد 
بازداشت شدگان و یا آزادشدگان امتناع کرد با این حال 
گفت که در این استان هیچ دانش آموزى بازداشت نشده 
است. در ادامه بخش هایى ازاین گفت وگو را مى خوانید:
چند نفر در استان اصفهان بازداشت 
شده اند و چند نفر تا االن آزاد شده اند؟

من اجازه ندارم چنین چیزى را بگویم. نمى توانم بگویم. 
به نظر شما مهم ترین عامل نارضایتى 

مردم اصفهان چه بود؟
نمى توانم بگویم که مردم از چه ناراضى هســتند، چون 
هیچ وقت آسیب شناســى نکرده ایم. اصفهان بر عکس 
آنچه که به عنوان یک استان صنعتى شناخته مى شود 
مثل همه جاى کشور با مســئله بیکارى و عدم اشتغال 
مواجه اســت. عمده نگرانى هاى مــردم در همه جاى 
کشــور و از جمله اصفهان هم مســئله نگرانى از آینده 

جوانان هست. 
آیا فضاى سیاســى اســتان ها از 

جمله اصفهان آنقدر باز هســت که 
اعتراضات به خشونت کشیده نشود؟

جالب اســت که این حرکت ها به هیچ وجه ناشــى از 
درگیرى ها و اختالف نظرهاى سیاسى جناح هاى فعال 
در کشور نبود و عمدتا به شکل تحریک از بیرون کشور 
بود و عده اى هم یا احساسشان بوده و یا کمبودهایى واقعا 
وجود داشته است که در نتیجه این مشکالت پیش آمد. 
ولى به این معنى نیست که مسائل سیاسى داخل بتواند 

باعث این اتفاقات شود.
در این حوادث خودتــان بین مردم 
رفتید که با مردم صحبت کنید و یا از 

فرمانداران استان اصفهان خواستید 
که این کار را انجام دهند؟

بارها و بارها این اتفاق افتاده است ولى ما مسئله مردم را 
از این اتفاقات جدا مى کنیم. دیدیم و مى بینیم که مردم 

را تحریک کردند.
یعنى شــما مى گویید کــه همه این 

اتفاقات سازمان یافته بوده است؟
مطمئنا بله! مشــخص بود که خط مــى دادند با همین 
پیام هاى کانال هاى تلگرامى هدایت مى شد. مشخص 

بود مگر شما نمى دیدید؟
ولى فرماندار مشــهد اعالم کرده که 

بخش عمده اى از بازداشتى ها دانش 
آموز بوده اند؟ یعنى ممکن است که 
دانش آموزان را سازمان دهى کرده 

باشند؟!
اصال اینگونه نبود  که دانش آموز باشند. مشهد جریانش 
متفاوت است که توضیح آن مفصل است و تحلیل هاى 
بعدى آن را مشــخص خواهد کرد. در نقاط دیگرى که 
بعد از مشهد شروع شد جریان هدایت شده و مشخصى 
از بیرون هدایت مى کرد. شــعارها و هــدف گذارى ها 
مشخص بود. در اصفهان دانش آموزى بازداشت نشده 

است.

استاندار اصفهان:

اجازه ندارم بگویم 
چند نفر در اصفهان 
بازداشت شده اند
هیچ دانش آموزى بازداشت نشده است
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تعویض بخشى از خطوط لوله 
مارون-اصفهان

رئیس حفاظت از خوردگى شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران - منطقه اصفهـان از تعویض 518 متر طول 
پوشش خطوط لوله 32 اینچ انتقال نفت مارون -اصفهان 

در محدوده کیلومترهاى 270 تا 380 خبر داد.
رحمت ا... مصباح گفت: در این عملیات، از پوشـش پلى 
اتیلن سه الیه با زیرسازى سـطح لوله در قالب عملیات 
بالسـتینگ براى پیشـگیرى و کنترل از روند خوردگى 

خطوط لوله استفاده شده است.
وى افزود: پوشـش لوله پلى اتیلن سـه الیـه از خواص 
مکانیکى مطلوبـى به عنـوان پوشـش خطـوط لوله با 
قطرهاى پایین یا باال در دماهاى مختلف برخوردار است.

بارش برف و باران
 در زمین خشک استان  

آسمان استان اصفهان در اکثر مناطق بارانى و برفى است.
رییس اداره پیش بینى هواشناسى استان گفت: بارش 
برف شهرستان هاى خوانسار، لنجان،گلپایگان و شهرضا 

را سفید پوش کرده است.
حســن خدابخش با بیان اینکه میزان نشست برف در 
خوانسار سه سانتى متر و شهرضا دو سانتى متر بوده است، 
افزود: ادامه بارش ها تا اوایــل امروز براى این مناطق و 

نواحى غربى استان پیش بینى مى شود. 
وى با اشاره به بارش باران در شهرستان هاى اردستان 
و نطنز از صبح دیروز گفت: مه گرفتگى شدید در نواحى 

غربى و شمالى استان از صبح امروز وجود دارد.

خبر

معاون امور ســرمایه گذارى و طرح هاى اداره کل میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشــگرى استان اصفهان از 
تصویب اولیه 14 طرح جدید تاسیس موسسات گردشگرى 

در استان اصفهان خبر داد.
حمید امینى افزود: از مجموع طرح هاى ارایه شده، هفت 
طرح گردشگرى در شهرستان کاشــان شامل تأسیس 
16 اقامتگاه سنتى و یک اقامتگاه بومگردى که متضمن 
تملک و مرمت خانه هاى تاریخــى در این منطقه بوده و 
توسط بخش خصوصى صورت مى گیرد، به تصویب رسید.
وى با اشاره به ســایر طرح هاى مصوب گفت: با توجه به 
سیاست اداره کل میراث فرهنگى استان در راستاى توسعه 

متوازن گردشگرى در پهنه اســتان، طرح اولیه تأسیس 
دو مجتمع گردشگرى به وســعت هزار و 800هکتار در 
شــهر مهاباد، همچنین تاسیس یک مجتمع گردشگرى 
با مشارکت مردم محلى در شهرســتان فریدون شهر در 
شمال غرب اســتان و همچنین مجوز اولیه تاسیس یک 
اقامتگاه سنتى در روســتاى زیارتگاه از توابع شهرستان 
شهرضا صادر شد. حمید امینى با اشاره به صدور مجوز اولیه 
احداث سه هتل جدید پیرامون شهر اصفهان تاکید کرد: با 
توجه به درخواست هاى ارایه شده و پس از بررسى هاى به 
عمل آمده، مجوز اولیه احداث سه هتل جدید در محورهاى 

شرق، غرب و مرکز شهر اصفهان صادر شد.

مرمت خانه ســیپده کاشــانى، براى راه انــدازى موزه 
یافته هاى سنتى و پیشه هاى وابسته در کاشان آغاز شد.

رئیس اداره میراث فرهنگى،صنایع دستى و گردشگرى 
شهرستان کاشان گفت:براى مرمت این خانه دوران قاجار 
و راه اندازى موزه یافته هاى ســنتى و پیشه هاى وابسته 
در کاشــان، بیش از 940 میلیون ریال اعتبار اختصاص 

یافته است.
محسن جاورى افزود: پاکسازى حیاط، مرمت و زیرسازى 
بدنه هاى حیاط و داخل اتاق ها، مرمت و ســبک سازى، 
استحکام بخشى، اجراى عایق رطوبتى پشت بام و اجراى 
ختایى فرش بام و مرمت و اجراى سقف، از اقدامات مهم 

مرحله دوم این طرح مرمتى است.
وى با بیان اینکه این خانه یکى از خانه هاى تاریخى شهر 
کاشان است که هم حیاط اندرونى و هم بیرونى و هم گودال 
باغچه دارد، گفت: این بنا در دو طبقه، طورى ساخته شده 
است که ورودى آن به طبقه میانى راه پیدا مى کند و حیاط 

اندرونى به صورت چهار طرف ساخت است.
وى افزود: خانه تاریخى باکوچى که به خانه سپیده کاشانى 
شاعره نامدار معاصر نیز شهرت دارد، مربوط به دوره قاجاریه 
است و در مسیر گردشگرى بافت تاریخى کاشان قرار دارد . 
وى ادامه داد:خانه باکوچى سال1377 با شماره ثبت 2267 

در فهرست آثار ملى کشور به ثبت رسیده است.

آغاز مرمت
 خانه سپیده کاشانى

تصویب14طرح تأسیس 
مؤسسات گردشگرى در استان 

حصر وراثت
حسن محمدى جوچى داراى شناسنامه شماره 248 به شرح دادخواســت به کالسه 2129/96 ح 54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه رضائى جوچى بشناسنامه 
27456 در تاریخ 96/6/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به چهار پسر و یک دختر به اسامى: 1- سعید محمدى جوچى به ش ش 247 نسبت با متوفى فرزند 2- حسن 
محمدى ج وچى به ش ش 248 نســبت با متوفى فرزند 3- مجید محمدى جوجى به ش ش 677 نسبت با 
متوفى فرزند 4- مسعود محمدى جوچى 617 نسبت با متوفى فرزند 5- طاهره محمدى جوجى به ش ش 
47 نسبت با متوفى فرزند والغیر 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31017 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /10/434
حصر وراثت

هادى برومند داراى شناسنامه شماره 1155 با وکالت متین خاقانى به شرح دادخواست به کالسه 2128/96 
ح 54 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعادت برومند 
بشناسنامه 906 در تاریخ 96/8/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو پسر، یک دختر و یک همسر دائمى به اسامى: 1- هادى برومند به ش ش 1155 نسبت با متوفى 
فرزند 2- حمید برومند به ش ش 3539 نسبت با متوفى فرزند 3- پریناز برومند به ش ش 1270990241 
نسبت با متوفى فرزند 4- اکرم محمدى به ش ش 116 نسبت با متوفى همسر والغیر 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31019 شعبه 

54 شوراى حل اختالف شهر ستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/435
حصر وراثت

بنفشه سکندرى داراى شناسنامه شماره 211 به شرح دادخواست به کالســه 2135/96 ح 54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شــهین دخت اعتمادى اسفرجانى 
بشناسنامه 508 در تاریخ 96/3/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو پسر و یک دختر به اسامى: 1- سعید سکندرى به ش ش 571 نسبت با متوفى فرزند 2- کورش 
سکندرى به ش ش 45862 نسبت با متوفى فرزند 3- بنفشه سکندرى به ش ش 211 نسبت با متوفى فرزند  
والغیر 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 و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 31020 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/436
حصر وراثت

معصومه محمودیه چم پیرى داراى شناسنامه شماره 3335 به شرح دادخواست به کالسه 2137/96 ح 54 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان آرش نیکنام بابوکانى 
بشناســنامه 129 در تاریخ 96/8/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک دختر، یک همســر دائمى، مادر و پدر به اســامى: 1- طناز نیکنام بابوکانى به ش ش 
1278198210 نســبت با متوفى فرزند 2- معصومه محمودیه چم پیرى به ش ش 3335 نسبت با متوفى 
همسر 3- منیژه دهقانى حبیب آبادى به ش ش 7 نسبت با متوفى مادر 4- حسین نیکنام بابوکانى به ش ش 
12 نسبت با متوفى پدر  والغیر 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31021 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /10/437
حصر وراثت

ایران نصر اصفهانى داراى شناسنامه شماره 41 به شــرح دادخواست به کالسه 2138/96 ح 54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عصمت نصر اصفهانى بشناسنامه 5 در 
تاریخ 96/8/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو دختر 
به اسامى: 1- ایران نصر اصفهانى به ش ش 41 نســبت با متوفى فرزند 2- ملوك نصر اصفهانى به ش ش 
757 نسبت با متوفى فرزند  والغیر 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31031 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /10/438
تحدید حدود اختصاصى

شماره: 139660302023001165- 96/10/13 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب ساختمان پالك 
2860/6 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام مجتبى تنباکوئى فرزند عبدالرســول در 
جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق نقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 96/11/14 ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و 
ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. تاریخ انتشار: 

96/10/18 م الف: 32463 صفایى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى  اصفهان /10/533
تحدید حدود اختصاصى

شماره: 139621702023000897- 96/10/13 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب ساختمان پالك 
2860/5 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام غالمحسین تنباکوئى فرزند عبدالرسول 
در جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز شــنبه مورخ 96/11/14 ساعت 9 
صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبــق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضــى ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض

 به این اداره با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره 
تسلیم نمایید. تاریخ انتشار: 96/10/18 م الف: 32455 صفایى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى  

اصفهان /10/534

ابالغ
شماره پرونده: 193/96 شماره دادنامه: 573- 96/9/18 مرجع رســیدگى: شعبه سوم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان خواهان: کاظم جعفرى فرزند تقى. نشانى: زرین شهر- خ بهشتى- ك ش مجتبى توانگر- بن 
بست خادمیان- پ 27 خوانده: 1- پیمان صدرائى فرزند اکبر. نشــانى: زرین شهر- خ بهشتى- نمایشگاه 
اتومبیل پیمان 2- رجبعلى کیانى فرزند شکراله. نشانى: مجهول المکان خواسته: انتقال سند گردشکار: شورا 
با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دادخواســت آقاى کاظم جعفرى فرزند 
تقى به طرفیت 1- پیمان صدرائى فرزند اکبر 2- رجبعلى کیانى فرزند شــکراله مبنى بر انتقال سند رسمى 
یکدستگاه سوراى پژوپارس به شــماره انتظامى 585 ن 58 ایران 43 با احتساب کلیه خسارات قانونى وارده 
مفوم به مبلغ دویست میلیون ریال، شورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق مبایعه نامه خودروى 
فوق الذکر فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول و همچنین تصویر مصدق مبایعه نامه خودروى فوق فیمابین 
خوانده ردیف اول و خوانده ردیف دوم و استعالم صورت گرفته از پلیس راهور که حاکى از آن است که مالکیت 
خودرو پژوپارس به شماره انتظامى 585/43 ن 58 متعلق به آقاى رجبعلى کیانى خوانده ردیف دوم مى باشد 
و با توجه به اینکه ایشان در جلسه ى رسیدگى حضور نیافته و دفاع و ایرادى  ننمودند، خواسته ى خواهان را 
محرز تشخیص داده و مستنداً به مواد 198 و 502 و 519 قانون آئین دادرسى تشکیل دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و مواد 10 و 219 و 220 و 225 قانون مدنى حکم بر الزام خوانده ردیف دوم به حضور در 
یکى از دفاتر رسمى و انتقال سند خودروى فوق الذکر به نام خواهان و پرداخت مبلغ 2/710/000 ریال بابت 
خسارات دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه از شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى 
دادگاه لنجان مى باشد. م الف: 1343 یوسفى- قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /10/537
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139604002129000245/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9600296 شــماره ابالغیه: 
139605102129001079 بدین وسیله به آقاى محمدعلى فیضى دولت آبادى فرزند یوسفعلى به شناسنامه 
525 و کدملى 2570972223 صادره از فسا ساکن زرین شهر خیابان ولى عصر خیابان طالقانى کوچه شهیدان 
ریاحى پالك 7 ابالغ مى شود که بانک قوامین زرین شــهر جهت وصول مبلغ 50/000/000 ریال پنجاه 
میلیون) به استناد چک شــماره 144/833438 عهده بانک صادرات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به کالسه 9600296 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1396/08/22 مامور، محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق مواد 18 و 19 آئین نامه اجراى 
مفاد اسناد رسمى الزم االجراء، اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و چنانچه ظرف مدت ده روز تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 1353 رئیسى زاده- مسئول واحد اجراى اسناد 

رسمى لنجان /10/538 
ابالغ اجراییه

شماره ابالغنامه: 9610103640709069 شــماره پرونده: 8909983640700832 شماره بایگانى شعبه: 
890848 آگهى ابالغ اجراییه به آقاى عبدالنبى متوسلى- بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 
و شماره دادنامه مربوطه 9009973640700124 محکوم علیه محکوم است به پرداخت و تحویل یک جلد 
کالم ا... مجید، چهارده شاخه گل رز، ششصد عدد ســکه بهار آزادى و مبلغ پنجاه میلیون تومان وجه نقد با 
احتساب آن به نزخ روز و هشتاد مثقال طالى هجده عیار و هزینه یم سفر حج عمره در حق محکوم له و نیز 
پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق  دولت. حکم صادره غیابى است. م الف: 1345 شعبه 4 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /10/539
حصر وراثت

آقاى قربانعلى صادقیان داراى شناسنامه شماره 124 به شــرح دادخواست به کالسه 439/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نجاتعلى صادقیان بشناسنامه 209 
در تاریخ 96/09/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- زهرا صادقیان فرزند نجاتعلى ش.ش 49 ت.ت 1335 صــادره از لنجان (دختر متوفى) 2- خاتون جان 
صادقیان فرزند نجاتعلى ش.ش 52 ت.ت 1337 صــادره از لنجان (دختر متوفى) 3- مریم صادقیان فرزند 
نجاتعلى ش.ش 17 ت.ت 1343 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- پریوش صادقیان فرزند نجاتعلى ش.ش 
8490 ت.ت 1347 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- شایســته صادقیان فرزند نجاتعلى ش.ش 61 ت.ت 
1350 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- قربانعلى صادقیان فرزند نجاتعلى ش.ش 124 ت.ت 1340 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 7- قاسم على صادقیان فرزند نجاتعلى ش.ش 77 ت.ت 1346 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 8- امامقلى صادقیان فرزند نجاتعلى ش.ش 312 ت.ت 1352 صادره از لنجان (پسر متوفى) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 1327 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان  /10/540
احضار

شــماره نامه: 9610113641702646 شــماره پرونده: 9509983641701436 شــماره بایگانى شعبه: 
951632 احضار متهم آقاى على حسین اسماعیل وند فرزند حسین بدینوسیله به جناب على ابالغ مى گردد 
آقاى افشین ربیعى فرزند حسینقلى شکایتى علیه شما مبنى بر تهدید و ارعاب از طریق ارسال پیامک مطرح 
نموده که پس از ارجاع در شعبه اول دادیارى دادسراى  عمومى و انقالب لنجان به کالسه 951632 ثبت و 
تحت رسیدگى است بنا به اعالن و درخواست شاکى به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 115 
قانون آیین دادرسى در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت 
رسیدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید، ضمن 
اعالم آدرس جدید خود از موضوع شــکایت به طور مطلع شوید در صورت عدم حضور به موقع اقدم قانونى 
به عمل خواهد آمد. م الف: 1347 حسینى دادیار شعبه اول دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

لنجان (زرین شهر) /10/541
ابالغ تجدیدنظرخواهى

شماره ابالغنامه: 9610103640806311 شماره پرونده: 9609983640800539 شماره بایگانى شعبه: 
960543 آگهى مربوط به تجدیدنظرخواه شــرکت زرین کوالك به وکالت رضا رضایى ابالغ دادخواست و 
ضمائم تجدیدنظرخواهى به آقاى سیف اله مشــهدى تجدیدنظرخواه شرکت زرین کوالك به وکالت رضا 
رضایى دادخواســت تجدیدنظرخواهى به طرفیت تجدیدنظرخوانده سیف اله مشــهدى نسبت به دادنامه 
شماره 850 در پرونده کالسه 960543 شعبه 5 حقوقى تقدیم که طبق موضوع ماده 23 و 346 قانون آیین 
دادرســى 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 دادخواســت و ضمائم تجدید نظر خواهى 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. م الف: 1303 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

لنجان (زرین شهر) /10/546
اخطار اجرایى

شماره: 91/96 ش1ح به موجب راى شــماره 518 تاریخ 96/7/24 حوزه یک حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان لنجان که قطعیت یافته است محکوم علیه فاطمه کاظمى باباحیدرى به نشانى مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 6/750/000 ریال وجه چک شماره 335792 مورخ 95/10/25 بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 84/375 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ 
سررسید چک مورخ 95/10/25 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له عباس باقرى فرزند حسین به نشانى 
ورنامخواست بلوار ش کرباسیان کوى پرورش پ 11 و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. راى 
صادره غیابى و اجراى حکم توسط دایره اجرا منوط است به معرفى ضامن معتبر از سوى محکوم له. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 1340 

شعبه اول  شوراى حل اختالف لنجان /10/547
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى محمود امین زاده دادخواســتى به مبلغ مطالبه وجه به طرفیت آقاى خانلر 
شیرانى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 935/95 در شعبه سوم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به 
تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در مورخ 96/11/25 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 این صورت وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1326 شعبه سوم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان (مجتمع شماره یک) /10/548
حصر وراثت

الیاس مختارى با وکالت محسن پیام آرا بشناسنامه شماره 248 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشــماره پرونده 575/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شــادروان (حمیرا طاهرى آفارانى) فرزند یدا... بشناسنامه شــماره 1270299697 در تاریخ 1396/6/24 
درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- الیاس مختارى دســتگردى فرزند پشــوتن 
شماره شناسنامه 248 نســبت با متوفى زوج 2- امید مختارى دســتگردى فرزند الیاس شماره شناسنامه 
5100535008 نسبت با متوفى فرزند 3- محمدآرمین مختارى دستگردى فرزند الیاس شماره شناسنامه 
5100470917 نسبت با متوفى فرزند 4- شهین اســماعیلى دزکى فرزند على ضامن شماره شناسنامه 14 
نسبت با متوفى مادر اینک با انجام تشــریفات 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 شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2360 شعبه اول  شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/586
حصروراثت 

رسول رشــیدى ملک آبادى داراى شناسنامه شماره 31149 به شرح دادخواســت به کالسه 1158/96 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان یداله رشیدى ملک 
آبادى بشناســنامه 142 در تاریخ 96/09/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1-مهدى رشیدى ملک آبادى ش ش 1080532031، 2-رسول رشیدى ملک 
آبادى ش ش 31149، 3-سمیه رشیدى ملک آبادى ش ش 6440، 4-فاطمه رشیدى ملک آبادى ش ش 
10804117591، 5-الهه رشیدى ملک آبادى ش ش 29541 (فرزندان متوفى)، 6-صدیقه زمانیان نجف 
آبادى ش ش 232، (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. 7361/م الف رئیس 

شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/10/588
حصروراثت 

ریحانه کعبى پور داراى شناسنامه شماره 1820159450 به شــرح دادخواست به کالسه 1144/96 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان هادى کیوانى هفشجانى 
بشناسنامه 1392 در تاریخ 96/09/08 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1-ریحانه کعبى پور ش ش 1820159450، (همسر متوفى)، 2-نازنین محمدى هفشجانى 
ش ش 203 (مادر 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. 7360/م الف رئیس شعبه 

10 شوراى حل اختالف نجف آباد/10/589
حصروراثت 

مریم منجزى داراى شناسنامه شماره 283 به شرح دادخواست به کالسه 1162/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان نرگس رحیمى منجزى بشناســنامه 1 در 
تاریخ 96/08/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1-رضامنجزى ش ش 365، 2-خیرگردمنجزى ش ش 4، (فرزندان متوفى)، 3-مریم منجزى ش ش 283، 
(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. 7369/م الف رئیس شعبه 10 شوراى 

حل اختالف نجف آباد /10/590
ابالغ

کالسه پرونده943/96 شــماره دادنامه1098-96/10/10 مرجع رســیدگى کننده: شعبه یازدهم شوراى 
حل اختالف نجف آباد خواهان: شرکت بوقلمون تک به نشانى نجف آباد بلوارطالقانى روبروى شهرشادى 
کدپستى 8518746466 وکیل مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد 
کوچه شهید احمدموحدى مجتمع ارشاد پ5. خوانده 1.محمدمنوچهرى به نشانى نجف آباد خ معرفت پالك 

6، 2.شرکت زمزم خوزستان به نشانى مجهول المکان خواســته: الزام خواندگان به فک پالك منصوبه بر 
روى یک دستگاه خودرو کامیون ایسوز مدل 87 سفیدرنگ بشماره انتظامى 438ع67ایران14 و سپس الزام 
خواندگان بحضور در یکیاز دفاتر اسنادرسمى و انتقال رسمى و قطعى 6دانگ سندمالکیت کامیون مزبور به 
انضمام محکومیت به پرداخت جمیع خسارات و هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل. گردشکار: پس از 
ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى خواهان 
شرکت بوقلمون تک با وکالت مجتبى حقیقى بطرفیت خواندگان 1.محمدمنوچهرى فرزند عباسعلى 2.شرکت 
زمزم خوزستان مبنى بر خواسته الزام خواندگان به فک پالك منصوبه بر روى یک دستگاه خودرو کامیون 
ایسوز مدل 87 سفیدرنگ بشماره انتظامى 438ع67ایران14 و سپس الزام خواندگان بحضور در یکیاز دفاتر 
اسنادرسمى و انتقال رسمى و قطعى 6دانگ ســندمالکیت کامیون مزبور به انضمام محکومیت به پرداخت 
جمیع خسارات و هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهى مجموعاً مقوم به 
دویست میلیون ریال. نظربه اینکه حسب ادعاى خواهان طبق دادخواست تقدیمى یک خودرو کامیون ایسوز 
مدل 87 بشماره انتظامى 438ع67ایران14 آقاى منوچهرى از شــرکت زمزم خوزستان خریدارى کرده و 
طبق جوابیه استعالم راهور مالک رسمى خودرو کامیون شرکت زمزم خوزستان مى باشد لذا باتوجه به مراتب 
فوق و جوابیه استعالم راهور دعوى مطروحه را محرز تشــخیث و مستنداً به ماده 198 و 515 و 519 قانون 
آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به فک پالك خودرو کامیون ایسوز مدل 
87 بشماره انتظامى 438ع67ایران14 درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. درخصوص الزام خواندگان 
بحضور در یکى از دفاتر اسنادرسمى و انتقال رســمى و قطعى تمامت 6دانگ سندمالکیت کامیون بشماره 
انتظامى 438ع67ایران14 باتوجه به اظهارات خواهان دردادخواست تقدیمى و همچنین جلسه رسیدگى و 
باتوجه به قولنامه ارائه شده که به امضاء خواهان و خوانده ردیف اول رسیده باتوجه به جوابیه استعالم از راهور 
مالک رسمى خودرو مذکور خوانده ردیف دوم مى باشد و دعوا متوجه خوانده ردیف اول نمى باشد و باعنایت به 
اینکه خوانده ردیف اول باتوجه به به ابالغ قانونى و خوانده ردیف دوم علیرغم ابالغ نشرآگهى درجلسه حاضر 
نگردیده اند و الیحه اى نیز ارسال ننموده اند و دلیلى بر رد ادعاى خواهان ارائه ننموده اند لذا شورا نسبت به 
خوانده ردیف اول طبق بند 4ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر کرده ضمن اینکه هزینه 
هاى دادرسى به مبلغ 2/640/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به عهده وى مى باشد و درخصوص 
خوانده ردیف دوم باتوجه به استعالم از راهور حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم شرکت زمزم خوزستان 
بحضور در دفترخانه اسنادرسمى و انتقال ســند خودرو کامیون ایسوز مدل 87 سفید رنگ بشماره انتظامى 
438ع67ایران14 درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صــادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى و ظرف همین مدت قابــل تجدیدنظرخواهى درمحاکم عمومى حقوقى نجف آباد مى 

باشد. 7366/م الف- قاضى شوراى حل اختالف 11 حوزه قضائى نجف آباد/10/591
ابالغ وقت رسیدگى

شماره داد نامه: 9610113641002783 شــماره پرونده: 9409983641700129 شماره بایگانى شعبه: 
940190 ابالغ وقت رسیدگى به آقایان سعید بادیه نشین و احسان عبدیان حسب محتویات پرونده کالسه 
940190ك102 سعید بادیه نشین و احسان عبدیان متهم به بزه ضرب و جرح عمدى و زورگیرى، با توجه 
به مجهول المکان بودن نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 1396/12/8 ساعت 12:00 
در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شوند در صورت عدم حضور 
دادگاه غیابًا رسیدگى و مبادرت به صدور راى مى نماید. م الف: 1359 عابدى لنجى رئیس شعبه 102 دادگاه 

کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق) /10/544
ابالغ تجدیدنظرخواهى 

شماره ابالغنامه: 9610103640806308 شماره پرونده: 9609983640800541 شماره بایگانى شعبه: 
960545 آگهى مربوط به تجدیدنظر شــرکت زرین کوالك ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى 
به آقاى بهروز شایســته مقدم تجدیدنظرخواه شــرکت زرین کوالك با وکالت رضا رضایى دادخواســت 
تجدیدنظرخواهى به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقاى بهروز شایسته مقدم نسبت به دادنامه شماره 848 در 
پرونده کالسه 960545 شعبه 5 حقوقى 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 تجدیدنظر خوانده 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 
کتبًا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاى مهلت مقرر قانونى نســبت به ارسال پرونده 
به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. م الف: 1310 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین 

شهر) /10/545
حصر وراثت

مریم محمدى داراى شناسنامه شماره 72411 به شرح دادخواست به کالسه 2132/96 ح 54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر محمدى قلعه سفیدى بشناسنامه 
2 در تاریخ 95/12/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
یک پسر، سه دختر، یک همسر دائمى به اسامى: 1- محســن محمدى به ش ش 63112 نسبت با متوفى 
فرزند 2- بهجت محمدى قلعه سفیدى به ش ش 449 نسبت با متوفى فرزند 3- نسرین محمدى به ش ش 
860 نسبت با متوفى فرزند 4- مریم محمدى به ش ش 72411 نسبت با متوفى فرزند 5- زهرا محمودیان 
اصفهانى به ش ش 638 نسبت با متوفى همسر  والغیر 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31015 شعبه 54 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/432
حصر وراثت

سمیه فخرینیان داراى شناسنامه شماره 5880 به شرح دادخواست به کالسه 2107/96 ح 54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد فخرینیان بشناسنامه 48636 
در تاریخ 96/6/12 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
یک پسر و سه دختر و یک همسر به اســامى: 1- مجید فخرینیان به ش ش 58686 نسبت با متوفى فرزند 
2- منیژه فخرینیان به ش ش 58687 نسبت با متوفى فرزند 3- سمیه فخرینیان به ش ش 5880 نسبت با 
متوفى فرزند 4- زهرا فخرینیان به ش ش 10575 نسبت با متوفى فرزند 5- طاهره طاعات به ش ش 466 
نسبت با متوفى همسر والغیر  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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31016 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /10/433

مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان اصفهان 
گفت: هواى اصفهــان ظرفیت  این تعــداد ازصنایع را 

ندارد.
رحمان دانیالى عملکرد چهارساله گذشته استان اصفهان 
در خصوص کاهش آلودگى هــوا را مثبت ارزیابى کرد 
و گفت: بــه عنوان مثــال در نیروگاه اصفهــان روزانه 
15میلیون لیتر مازوت مصرف مى شــد که این میزان، 
روزانه درحدود 800 تن گوگرد دى اکســید را به هواى 

اصفهان تزریق  کرده است. 
وى با تاکید بر ایــن نکته که  مخاطــرات جدیدى در 

مقابل کاهــش آلودگى هــواى اصفهان قــرار گرفته 
اســت، افزود: در حال حاضــر اصفهان در اســتفاده از 
چهارفرآورده نفتى،  رتبه نخست را به خود اختصاص داده 

است.
دانیالى تغییر کاربــرى صنایع در قالب ســاماندهى در 
اطراف شهر اصفهان را از دیگر مشکـــالت مـحیـط 
زیستى اصفهان دانست و اظهار داشت: به عنوان مثال 
هزار و 700 هکتــار در دولت آباد تحت عنوان ســامان 
بخشــى صنایع به صورت قانونى تغییر کاربرى داده اند 
و به این شکل، صنعت در مجاور اصفهان بیش از پیش 

شکل گرفته است.
 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، رسیدن 
به این باور که اســتان اصفهان دیگر ظرفیت صنایع را 
ندارد، را الزمه بهبود وضعیت محیط زیســتى دانســت 
و گفت: حرکت به ســمت گردشــگرى، براى اســتان 
اصفهان یک مسیر مناســب است که باید با کمک هم ،

زیرساخت هاى الزم آن مانند جارى شدن زاینده رود و 
ایجاد هواى سالم را مهیا کرد.

 وى محیط زیســت را بزرگ ترین زیرســاخت صنعت 
گردشگرى استان اصفهان دانست و گفت: هواى پاك، 

زاینده رود جارى و خاك ســالم، عامل جذب گردشگر 
ان خارجى اســت و اگر این ســه مولفه کنار هم نباشد،
 نمــى تــوان انتظــار توســعه صنعت گردشــگرى

 داشت. 
وى آلودگى هواى اصفهان را طى سال هاى اخیر ناشى 
از وجود نگاه مقطعى دستگاه هاى مسئول و دوم حفاظت 
از منافع برخى از واحدهاى اقتصادى دانست و گفت:به 
بهانه اشتغال و منافع  اقتصادى برخى از سرمایه گذاران 
دولتى و بخش خصوصى، نباید منبع تولید آالیندگى  را 

تحمل کرد. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان:

هواى اصفهان 
ظرفیت صنایع 

را ندارد پایــان نامــه هــاى دانشــجویى بــراى اجراى 
طــرح هاى مهــم شــهرى اصفهــان کاربردى 

مى شود.
مدیر مطالعات پژوهشى شهردارى اصفهان با بیان 
این مطلــب گفت: 400پایان نامه دانشــجویى در 
حوزه هاى معمارى، کنترل آلودگى، شهرسازى و 

صنایع دستى در اصفهان کاربردى شده است. 
به گفته ســعید ابراهیمى، ظرفیــت باالى علمى 
پایانــه نامه هــا باعــث  کاهــش 50 درصدى 
هزینه هاى ســاخت طرح هاى کالن شهرى شده 

است.
وى  افزود: به منظور حمایت و تشویق دانشجویان 
در انتخاب پایــان نامه هاى کاربــردى، در مقطع 
کارشناسى 40میلیون ریال و در مقطع کارشناسى 
ارشــد 120میلیون  ریال به دانشجویان اختصاص 

مى یابد.
 

پایان نامه هاى 
دانشجویى در خدمت 

طرح هاى شهرى
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رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
گفت: تشــکیل کمیته هماهنگى روابط بین الملل استان 
اصفهان مى تواند به توسعه روابط بین المللى استان اصفهان 
با کشورهاى جهان در زمینه هاى اقتصادى، جذب سرمایه 

گذارى و فرهنگى کمک کند.
عبدالوهاب ســهل آبادى تصریح کرد: این کمیته متشکل 
از استاندارى، شــهردارى، اداره کل میراث فرهنگى، دفتر 
نمایندگى امور خارجه و اتــاق بازرگانى مى تواند در تقویت 
روابط بین المللى اســتان اصفهان در زمینه هاى مختلف 

موثر عمل کند.
وى خاطرنشان کرد: گردشــگرى به عنوان مزیت استان 

اصفهان شناخته شده و این کمیته مى تواند با برنامه ریزى و 
هماهنگى زمینه هم افزایى بین سازمان هاى مسئول و بخش 
خصوصى را فراهم کند. وى با اشاره به افتتاح مرکز بین المللى 
رشد صادرات اصفهان توسط اتاق بازرگانى اصفهان گفت: 
وزارت امور خارجه مى تواند با همکارى این مرکز در توسعه 

صادرات استان نقش موثرى ایفا کند.
وى با اشاره به ظرفیت باالى اقتصاد چین و فرصت ممتاز 
براى اتاق اصفهان جهت افزایش تعامالت تجارى، گفت: 
چین ســاالنه دو هزار میلیارد دالر واردات و دو هزار و 200 
میلیارد صادرات دارد و اســتان اصفهان مى تواند سهمى از 

واردات چین را به خود اختصاص دهد.

مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان گفت: منطقه 
شرق اســتان اصفهان از ظرفتیت هاى خاصى برخوردار 
است و مى توان با جذب ســرمایه هاى سرگردان، در این 

منطقه رونق ایجاد کرد.
حجت ا... غالمى با بیان اینکه ایــن منطقه از طبیعت و 
جذابیت هاى خاصى برخوردار اســت و مى تواند به یک 
منطقه خاص گردشگرى تبدیل شود، اظهارداشت: وجود 
تپه هاى ماسه اى، تپه هاى نمکى و پتاس و وجود صنایع 
دستى همچون فرش، یکى از ویژگى هاى این منطقه براى 
جذب گردشگر است. وى با اشاره به محور «طریق الرضا» 
به عنوان تسهیل کننده راه سرمایه گذارى در منطقه، گفت: 

محور نایین – خور – طبس با عنوان طریق الرضا، مى تواند 
به عنوان محور گردشگرى مذهبى تعریف شود.

غالمى گفت: عالوه بر طریق الرضا، محور ترانزیت نطنز 
به ســمت یزد و کرمان به عنوان یک پروژه 800 میلیارد 
تومانى با سرمایه گذارى 70 درصدى بخش خصوصى نیز 
از ُکریدورهاى مهمى است که چند استان را به هم متصل 
مى کند. مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان همچنین 
از احداث بندر خشک و احداث بار لجستیک به عنوان یک 
پروژه کالن در شرق اصفهان نام برد و گفت: احداث بندر 
خشک و احداث بار لجستیک به عنوان بارانداز بار کانتینرى 

نیاز به گمرك ندارد.

وزارت امورخارجه در توسعه 
صادرات همکارى کند

رونق شرق اصفهان با جذب 
سرمایه هاى سرگردان

مشکل شرکت هاى دانش بنیان 
فروش محصوالت است

معاون توسعه فناورى شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان 
گفت: مشکل اصلى شـرکت هاى دانش بنیان، فروش 
محصـول و خدمات اسـت که باعـث رکـود در کار آنها 

مى شود.
محمدجواد امیدى افزود: شرکت هاى دانش بنیان براى 
دست یابى به دانش فنى و فناورى و نیز جذب نیروهاى 
متخصص مشکلى ندارند. وى ادامه داد: با وجود تاکید بر 
حمایت از سـاخت و تولیدات داخلى، هنوز هم در برخى 

حوزه ها با شک و تردید به این موضوع نگاه مى شود.
امیدى گفـت: در شـهرك علمى و تحقیقاتـى اصفهان 
480 واحد فناور در حوزه هاى مختلف مشغول به فعالیت 
هستند که مى توانند گوشه اى از مشکالت اقتصاد کشور 

را رفع کنند.

اجراى طرح محیط یار
 در 13 مدرسه اردستان

مدیر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان از 
اجراى طرح محیط  یار در 13 مدرسـه این شهرستان به 
منظور آشـنایى و افزایش دانش زیست محیطى دانش 

آموزان خبر داد.
حسین شواخى گفت: کارشناسان و محیط بانان با شیوه 
آموزش چهره به چهره، دانش آموزان را با شرح وظایف 
سازمان حفاظت محیط  زیست و مناطق تحت مدیریت 
سازمان، محیط بانان، شـرایط زیست محیطى منطقه، 
لزوم وجود حیات وحش و مدیریت پسماند آشنا مى  کنند.

وى افزود: 780 نفر دانش آموز تاکنون در قالب این طرح 
آموزش هاى الزم را دیده اند که در صورت آموزش درست 
کودکان در مورد اهمیت حفظ محیط  زیست، به یقین این 
فرهنگ وارد خانواده شده و در نتیجه پدران و مادران نیز 

اجازه تخریب محیط  زیست را به خود نخواهند داد.
وى افـزود: 94 هزار هکتار جنگل هاى دسـت کاشـت 
تاغ، 870 هزار هکتار مرتع و 2 زیستگاه حیات وحش در 
اردسـتان وجود دارد که بهره بردارى بى رویه از جنگل ها 
و شکار حیوانات طى سـال هاى گذشـته موجب برهم 
خوردن زیست بوم برخى نقاط این شهرستان شده است.

هواى اصفهان5 تا8 درجه 
سردتر مى شود

رئیـس اداره پیـش  بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان از کاهش 5 تا 8 درجه سانتیگراد از دماى هواى 

استان طى امروز (دوشنبه) خبر داد.
حسن خدابخش افزود: تحلیل نقشـه هاى هواشناسى 
بیانگر اسـتقرار موج ناپایدار و فعالیت آن تا اواسط امروز 

بر روى استان است.
وى اظهارداشـت: شـرایط براى افزایش ابر، وزش باد و 
بارش برف بویژه در نیمـه غربى و شـمالى و تا حدودى 

مرکز استان طى امروز پیش بینى مى شود.
وى، بـراى هـواى کالن شـهر اصفهـان در روز 
دوشنبه(امروز) هواى مه آلود گاهى قسمتى ابرى و وزش 
مالیم باد و براى روز سه شـنبه(فردا) کمى ابرى و غبار 

محلى و وزش مالیم باد پیش بینى کرد.

امداد رسانى به 35مسافر 
گرفتار در برف و سرما

نجات گران جمعیت هالل احمر اصفهــان، در دو روز 
گذشته به 35مسافر گرفتار در برف و سرما امداد رسانى 

کردند.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر  استان اصفهان 
گفت: به دنبال بارش برف در مناطق شــمالى و غربى 
استان  و ایجاد اختالل در رفت و آمد خودروها،امدادگران 
به این تعداد مســافر گرفتار در محورهاى مواصالتى 

کمک کردند.  
داریوش کریمى تعداد مصدومان این مدت را ســه نفر 
اعالم کرد وافزود: این افراد با حضور به موقع نیروهاى 

امدادى مداوا شدند. 
وى با اشاره به اینکه در این مدت هفت خانواده گرفتار 
در جاده نیز به پایگاه هاى امداد رسان بین شهرى اعزام 
شــدند، افزود: هم اکنون 21تیم امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر به همراه 17دستگاه آمبو النس در محورهاى 
مواصالتى استان به ویژه نواحى غربى براى امداد رسانى 

به مسافران در آماده باش کامل هستند.  

خبر

نصف جهان  فروش و صادرات صنایع دســتى اصفهان از 
طریق اســتارتاپ هاى فروش و با استفاده از سامانه 193 

شروع شد.
رییس اتحادیه تولید و فروش صنایع دســتى شهرستان 
اصفهان  درباره وضعیت فروش و صادرات صنایع دستى 
به نصف جهان گفــت:  با توجه به اینکــه  ایران در تولید 
صنایع دستى جزو سه کشور مطرح جهان است، کاهش 
صادرات و فروش یکى از چالش هاى امروز صنایع دستى 
باعث شده درحوزه صادرات سى و پنجمین کشور جهان 

معرفى شویم. 
عباس شــیردلى در ادامه اذعــان داشــت: در اقدامات 
صادراتى، برگشــت پول را هیچ بانکى ضمانت نمى کند 
و صادرکنندگان خودشان کاالهایشان را در کشور هدف 
بفروش مى رســانند که براى مرتفع سازى این وضعیت، 

اتحادیه مربوطــه در اصفهان از طریق اســتارتاپ فروش 
وبا استفاده ازسامانه 193 وارد عمل شده است. شیر دلى  با 
انتقاد به اقدام دولت در بحث صادرات عنوان کرد: تمام دنیا 
با استفاده از اســتارتاپ هاى روز و اینترنتى صادرات انجام 
مى دهند در حالى که دولت، تزریق اعتبار به تشــکل هاى 
بخش صادرات  صنایع دستى به  کشورهاى هدف را دنبال 
مى کند که این روشى منسوخ شــده است. پس رویکرد ما 
به ســمت اســتارتاپ ها و تکنولوژى روز است که بتوانیم 
فروش اینترنتى داشــته باشــیم.با این تفاصیل باید گفت 
وضعیت تولید هم مسکوت مانده  و محصوالت تولیدى در 
کارگاه ها انباشته شده اند تا تکلیف فروش و صادرات صنایع 
دستى روشن شود. شیردلى با اشاره به این موضوع گفت: امید 
است وضعیت صادرات مطلوب شود و تولید کنند گان صنایع 

دستى هم بتوانند فعالیت خود را شروع کنند.

مدیرکل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان گفت: 
دریافت هر گونــه وجه مازاد بر 303 هــزار تومان حق 
التحریر سردفتران و هزینه ســفره عقد، در دفاتر ثبت 

ازدواج ممنوع است.
على بهبهانى با اشاره به اجراى طرح تقسیم بندى ثبت 
وقایع ازدواج و طالق در شــهر اصفهان اظهارداشــت: 
این امر با همــکارى رئیس کل دادگســترى و کانون 
دفترداران ثبت طالق و ازدواج در دستور کار قرار گرفته 

است.
وى بــا بیــان اینکــه در گذشــته ســهم برخــى از 
دفترداران ثبــت طــالق و ازدواج از برخــى دیگر به 
دالیل مختلف از جمله ایجاد ســالن عقــد جداگانه و 
همچنیــن برخى افــراد واســطه کمتر بوده اســت، 
افزود: از ایــن رو با همکارى هاى صــورت گرفته و به 
منظور توزیع عادالنــه حق التحریر طــالق و ازدواج، 
مقرر شــد مرکزى در دادگســترى اســتان اصفهان 
فعال شــود که تمام دادنامه هاى طالق بــه این مرکز 
وارد شــده و به صورت نرم افزارى بیــن دفاتر مختلف 
بــراى جــارى شــدن خطبه طــالق تقســیم بندى

 شود.
مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان همچنین با 
بیان اینکه براى تقســیم بندى وقایع ازدواج نیز با مرکز 
بهداشت رایزنى هایى را داشــته ایم، گفت: به زودى در 
خصوص تقســیم بندى این واقعه نیز برنامه ریزى هاى 

مورد نیاز در دستور کار قرار مى گیرد.
وى بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر 102 دفتر ثبت 
طــالق و 231 دفتر ثبــت ازدواج در اســتان اصفهان 
فعالیــت دارد، اظهارداشــت: از این تعــداد، 101 دفتر 
ازدواج و 70 دفتــر طالق در شــهر اصفهــان فعالیت

 دارند.
بهبهانــى همچنیــن بــا تاکید بــر اینکــه برخى از 
ســردفتران در شــهر اصفهان این دفاتر را به ســالن 
عقد تبدیل کرده اند، گفت: این امر شایســته نیســت 
چــرا کــه رســالت اصلــى ســردفتر را زیر ســوال

 مى برد.
وى با بیان اینکه دریافت هر گونه وجه در دفترخانه هاى 
ثبت ازدواج براى ســفره عقد ممنوع است، گفت: براى 
ثبت واقعه ازدواج 300 هزار تومان حق التحریر و ســه 
هزار تومان نیز بایــد براى جلد نکاحیه پرداخت شــود 
و دریافت هــر گونه وجه مازاد بر ایــن مبلغ غیر قانونى

 است.
 مدیرکل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان تعرفه 
قانونى ثبت طالق را نیز 401 هزار و 200 تومان اعالم 
کرد و افــزود: ســردفتردار 10 درصد از حــق التحریر 
طالق را باید به حســاب خزانه کشــور واریــز کند و 
حق ندارد هزینــه 10 درصدى که باید بــه خزانه وارد 
کند را به صورت مــازاد از مراجعه کننــدگان دریافت

 کند.

دریافت وجه سفره عقد 
در دفاتر ازدواج ممنوع است

استفاده از سامــانه 193 را شروع کردیم
رئیس اتحادیه تولید و فروش صنایع دستى اصفهان: مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان خبر داد:

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با بیــان ضــرورت افزایــش رقابت پذیــرى تولیدات 
داخلى و حضــور در بازارهــاى بین المللــى، اختالف 
تکنولوژیکى، باال بودن ســطح مصرف انــرژى، بهره 
ورى پاییــن تولید و نیــروى کار، پایین بــودن ارزش 
افزوده تولید، عدم توجه الزم به بازاریابى، بازارســازى 
و بازارشناســى به همــراه ضعف در ارائه بســته بندى 
و .... را از موانــع اصلــى افزایــش صــادرات عنوان 

کرد. 
محمد جواد بگــى، تولید محصوالت صــادرات محور 
و رقابت پذیر را شــرط بقاى شــرکت هاى تولیدى و 
صنعتى کشور دانســت و گفت: حمایت از شرکت هاى 
صنعتى و تولیدى صادرات محــور از برنامه هاى اصلى 
این شرکت در ســال هاى اخیر بوده و به همین منظور 
شرکت شهرکهاى صنعتى اســتان اصفهان، پرداخت 
50 درصــد از هزینه هــاى حضور در نمایشــگاه هاى

 بیــن المللى و تورهــاى صنعتى و تجــارى خارجى تا 
سقف50 میلیون ریال به ازاى هر نفر، پرداخت بیش از 85 
درصد از هزینه هاى آموزش مدیران بازرگانى و فروش

 شــرکت ها و آشناســازى آنها با بازارهاى بین المللى، 
پرداخت هزینه هاى جذب ســرمایه گــذارى خارجى 
و ارتقاى ســطح تکنولــوژى واحدهــاى صنعتى را در

 برنامه هاى حمایتى خود قرار داده است. 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
حمایت از شــرکتهاى مدیریت صــادرات را نیز بخش 
دیگرى از برنامــه هاى حمایتى این شــرکت عنوان و 
تصریح کرد: تقویت این شرکت ها در قالب خوشه هاى 
کسب و کار، کنسرســیوم ها یا انجمن هاى تخصصى 

صنایع همگن در دستور کار ســازمان صنایع کوچک و 
شهرکهاى صنعتى قرار داشته و این شرکتها مى توانند 
در زمینه بازاریابى بین المللى و توســعه صادرات کشور

 گام هاى موثرى بردارند.

بگى نوســازى و بازســازى صنایع به همــراه ارتقاى 
تکنولــوژى تولیــد و بهره منــدى از فنــاورى هاى 
مدیریتــى و بازاریابــى روز را بــه منظــور تحقــق 
سیاست هاى توســعه صادرات کشــور بسیار ضرورى 

دانست و تاکید کرد: بدون شــک حمایت از نوسازى و 
ارتقاى تکنولوژیکى صنایع بایــد از اولویت هاى اصلى 
کشــور و گام مهمى در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى 

 باشد.

پرداخت هزینه هاى
 جذب سرمایه گذارخارجى توسط دولت

آگهى تجدید مزایده عمومىآگهى تجدید مزایده عمومى
شهردارى نطنز در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز 5 واحد تجارى واقع در راسته بازار را جهت حمایت از مشاغل 
مرتبط با صنایع دستى، گیاهان دارویى، سوغات و مشاغل قدیمى نطنز و همچنین مشاغلى که مورد تأیید اداره میراث فرهنگى و شوراى 
اسالمى شهر باشد در قالب توافقنامه با متقاضیان و با شرط مرمت توسط متقاضى و با نظارت شهردارى و میراث فرهنگى از طریق مزایده 

عمومى به صورت اجاره واگذار نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ پنج شنبه 96/10/28 به شهردارى نطنز مراجعه 

نمایند. 
تلفن تماس: 031-54222119

على پیراینده- شهردار نطنز على پیراینده- شهردار نطنز 

نوبت دومنوبت دوم

رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان 
گفت: براساس اسناد موجود، ساخت مسکن هاى مهر 
استان اصفهان براساس آخرین مقررات و آیین نامه ها 

زمان خود انجام شده است.
على عموشاهى با اشاره به وجود قانون، آیین نامه و شیوه 
نامه ها، تصریح کرد: مراجع صدور پروانه باید مجوزات 
الزم را بدهند، ساختمانى که ساخته مى شود باید داراى 
مجوز بهره بردارى باشد که در حال حاضر چنین چیزى 

وجود ندارد.
وى با بیان اینکه بر اساس قانون، کنترل وظیفه اصلى 
ما است، گفت: وقتى اجازه نمى دهند این وظیفه قانونى 
انجام شود، چه کارى از دســت ما جز دعوا کردن بر 
مى آید. وى در پاسخ به سوالى درباره اینکه معاون وزیر 
راه و شهرسازى گفته است اگر مسکن هاى مهر ایمنى 
را رعایت نکرده باشند، هر چه سریعتر باید تخلیه شوند، 
آیا موردى در اصفهان در این خصوص داشــته ایم یا 
خیر؟، گفت: نه تنها در مسکن مهر، بلکه به عنوان یک 
قاعده کلى در هیچ یک از ساختمان ها وقتى فاقد امنیت 

باشند، نمى توان زندگى کرد.
وى تصریح کرد: براســاس اســناد موجود، ساخت 
مسکن هاى مهر استان اصفهان طبق آخرین مقررات 

و آیین نامه ها زمان خود انجام شده است.

مسکن هاى مهر براساس 
مقررات ساخته  شده اند

 ویژه برنامه یادبود شهید مدافع امنیت 
و والیت«ســجاد شاه سنایى» با حضور 
خانواده این شهید در مسجد امام حسن 

عسکرى(ع) برگزار مى شود.
این مراســم قرار است اجتماعى بزرگ 
از جوانان حزب اللهــى را میزبانى کند.
حجت االسالم حسین جوادى، مسئول 
نهاد مقام معظم رهبرى در دانشــگاه 
علوم پزشــکى اصفهان سخنران این 
مراسم خواهد بود و محمد یزدخواستى به 
نوحه سرایى و محسن سلطانى به اجراى 

شعرخوانى آیینى خواهد پرداخت.
این ویژه برنامه براى یادبود شهید سجاد 
شاه ســنایى امروزبرگزار مى شود. این 
برنامه یادبود، امروز  از ساعت 19:30 در 
مسجد امام حسن عسکرى(ع) در خیابان 
شــریعتى، حدفاصل چهارراه پلیس و 

چهارراه امین برگزار مى شود.
گفتنى است؛ شهید پاسدار سجاد شاه 
سنایى براى حفظ امنیت در روزهایى که 
آشوبگران خیال باطل دیده بودند، با گلوله 
مستقیم فتنه گران و منافقان کوردل در روز 
دوشنبه 11 دى  ماه به شهادت رسید. او 

متولد سال 64 بود و 32 سال داشت.
از وى دو پسر به نام على اصغر پنج ساله 

و مهدى سه ساله به یادگار مانده است.

امروز؛ برگزارى 
ویژه برنامه یادبود 
شهید شاهسنایى


