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آغاز بارش هاى پاییزى اصفهان از هفته آینده

داستان تلخ و دنباله دار 5 کودك و یک جواناصفهان هنوز نیروگاه خورشیدى نداردکهنسال ترین موجود زنده تهرانبا کیهان برخورد خواهد شد؟ کارت هاى بازرگانى ساماندهى مى شوند حوادثاستاناجتماع اقتصاد
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به زودى؛ 
خداحافظى ایران با 

زعفران

عملکرد وارونه بیمه ها 
منجر به قطع عضو مى شود

کسب
درآمدهاى نجومى از 
جیب زائرین اربعین

شما برنده تور ارمنستان 
شده اید اما...!

کرانچار 
«دژآگه» را مى خواهد

11

6ماده غذایى براى
 کاهش اضطراب

پیش بینى حضور پیش بینى حضور 2020 هزار عزادار اصفهانى در میدان امام على (ع) هزار عزادار اصفهانى در میدان امام على (ع)
جزئیات برگزارى مراسم روز اربعین اعالم شدجزئیات برگزارى مراسم روز اربعین اعالم شد
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جهان نما

روحانى
 استاد 
جنگ روانى 
است!

2

جمله اى که روحانى در جلسه رأى اعتماد 
وزراى علوم و نیرو گفت مبنى بر اینکه 

«مگر کره شمالى دیوانه است که با 
آمریکا  مذاکره کند» خیلى نکته 

حائز اهمیتى است، بنابراین 
معتقدم باید از روحانى 

حمایت کرد.
انتقادهایى هم که...

رئیس سازمان بازرسى کل کشور گفت: 
کارت هاى صورى پدر اقتصاد را درآورده 

و برخى افراد چون چاره اى ندارند و 
نمى توانند کار اقتصادى سالم انجام دهند؛ 

در این دام گرفتار مى شوند.
ناصر سراج در جمع فعاالن 

اقتصادى و هیئت رئیسه 
اتاق بازرگانى ایران...

2

کارت هاى 
بازرگانى صورى 
پدر اقتصاد را 
در آورده است

«ایشان قبالً امتحانش را در سپاهان پس داده و 
لزومى ندارد دوباره به این تیم بازگردد. ان شاءا... 
که در هر تیم دیگرى که مى رود موفق باشد ولى به 
هر حال اینجا ما شرمنده ایم و امکان جذب مجتبى 
را نداریم....» این بخشى از پاسخ یکى از دست 
اندرکاران باشگاه سپاهان در امور نقل  و انتقاالت به 
یکى از دوستان نزدیک مجتبى جبارى بود.

بارش هاى پیش رو به ویژه براى نواحى مرکزى و شرقى از رطوبت زیادى برخوردار نیست

الزم نیست براى جبران بیاید

«نه» قاطع سپاهان
به جبارى

آگهى مزایده

سید جواد لقمانى- شهردار حبیب آباد

نوبت 
دوم

شــهردارى حبیب آباد به استناد مجوز شوراى اسالمى 
شهر در نظر دارد بهره بردارى و نگهداشت از جایگاه عرضه 
گاز طبیعى (CNG) متعلق به خــود را از طریق مزایده 
به شرکت هاى واجد شــرایط واگذار نماید. لذا از کلیه 
متقاضیان دعوت مى شود جهت شرکت در مزایده فوق و 
خرید اسناد تا تاریخ 96/08/27 به شهردارى مراجعه و یا 

با شماره تلفن 45482321 تماس حاصل نمایند.

آگهى مناقصه عمومى

میثم محمدى شهردار زرین شهر

نوبت 
دوم

شهردارى زرین شهر به استناد بودجه عمرانى مصوب سال 1396 
خود در نظر دارد نسبت به اجراى فاز اول عملیات احداث شبکه 
توزیع برق شهرك مشاغل شهرى با اعتبار اولیه 18/556/000/000 
ریال از محل اعتبارات شهردارى از طریق مناقصه عمومى اقدام 
نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت 
دریافت اسناد مناقصه و کســب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار 
تا پایان وقت ادارى مورخ 1396/8/25 به شهردارى زرین شهر 

مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده نوبت اول

مجید صفارى- شهردار بادرود

چاپ 
اول

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شــماره 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 نشر 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. 

آگهى مزایده نوبت اول

مهدى مختارى- شهردار ابریشم

چاپ 
اول

شهردارى ابریشم به موجب مصوبه شــماره 316 مورخ 96/08/08 شوراى اسالمى شهر 
ابریشم در نظر دارد نسبت به واگذارى اجاره دو طبقه سالن ورزشى جهان پهلوان تختى و 
همچنین زمین چمن فوتبال ورزشگاه شهر ابریشم از طریق مزایده عمومى به ترتیب به 
قیمت پایه کارشناسى سالیانه مبلغ 500/000/000 ریال و همچنین مبلغ 180/000/000 ریال 

اقدام نماید.
لذا متقاضیان جهت کسب اطالع بیشتر و اخذ مدارك مزایده مى توانند تا روز پنج شنبه 
مورخ 96/08/25 همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت ادارى به واحد حراست شهردارى 
ابریشم واقع در بلوار الغدیر بعد از پمپ بنزین ساختمان شهردارى ابریشم مراجعه نمایند. 
بدیهى است هزینه آگهى به عهده برنده بوده و شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار 

خواهد بود. 

ن را  یدا ید و ساالر  ن  یدن ار ا ر
ما ی  ض  ت  س ی  اداران  وم   ع
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نصف جهان ماجرا از تیتر اول روز دوشنبه کیهان شروع 
شد: «شلیک موشک انصارا... به ریاض؛ هدف بعدى، 

دبى.»
این تیتر بازتاب گســترده اى، هم در داخل کشور و هم 
در خارج از کشــور پیدا کرد و رســانه هاى مختلف به 
آن پرداختند. داخلى ها که عمدتًا از حامیان سیاســت 
خارجى دولت بودند از ایــن تیتر انتقاد کــرده وآن را 
خالف منافع ملى توصیف کردنــد. خارجى ها هم این 
تیتر را دســتمایه بهانه هاى همیشــگى شان مبنى بر 
دخالت ایران در امــور داخلى کشــورهاى عربى قرار 

دادند.  
در این میــان پایگاه اطالع رســانى «روز نو» نزدیک 
به اصالح طلبــان، تیتر کیهان را «پاس گل حســین 
شــریعتمدارى به ترامپ» دانست و نوشت: «به عقیده 
بســیارى از ناظران ایــن مطالب کیهان مــى تواند 
دردسرساز شــود. آنها مى گویند گزارش اصلى کیهان 
و مطلب طنز این روزنامه رسمى کشور مى تواند مورد 
استناد عربستان و آمریکا براى ادعاى ایفاى نقش ایران 

در شلیک موشک به عربستان قرار گیرد.»

واکنش دولتى ها
 کار تیتر کیهان چنان باال گرفت که بعدازظهر همان روز 
دوشنبه، هیئت نظارت بر مطبوعات تشکیل جلسه داد 
و این تیتر را «خالف مصالح و امنیت ملى» تلقى کرد و 
درباره آن به روزنامه کیهان تذکر داد. سخنگوى دولت 
هم دیروز اعالم کرد با رســانه هایى کــه منافع ملى را 

هدف قرار مى دهند، برخورد مى شود.
محمد باقر نوبخت در پاسخ به پرسشى در زمینه دیدگاه 
دولت درباره تیتر اول کیهان اظهار داشــت: «این یک 
تخلف آشکار رسانه اى اســت و برخورد قانونى با این 
تخلف در حال اجراســت که آرزو مى کنیم با قاطعیت 
بیشترى انجام شــود. هیچ چیز براى ما مهمتر از منافع 
ملى نیســت. البته برخى افراد مواضع شخصى خود را 
مى نویســند تا آن را به جاى مواضع نظــام جا بزنند، 
درحالى که نظام طبق قوانین بین المللى عمل مى کند، 
بنابراین با این گونه اقدامات که منافع ملى را هدف قرار 

مى دهد، برخورد مى شود.»

واکنش رسانه هاى عربى
تیتر کیهان به ســرعت مورد توجه رسانه هاى داخلى 
و عربى قرار گرفت. روزنامه مصرى «الیوم الســابع»، 
تیتر کیهان را اینگونه بازتــاب داد: «روزنامه تندروى 
ایران از حوثى ها مى خواهــد دبى را هدف قرار دهند.» 
این روزنامه مصرى درباره خبر کیهان نوشت: «ایران 
تحریک میلیشــیاهاى حوثى در یمن را ادامه مى دهد. 
پس از اینکه گروهاى تندرو در این کشــور، ریاض را 
هدف قرار دادند، چهره واقعى تهران آشکار شد. روزنامه 
تندروى کیهان، این میلیشیاى تروریستى در یمن و در 
رأس آن حوثى ها، را ترغیب کرد که دبى را هدف قرار 
دهند تا آنجا براى ســرمایه گذاران غربى محل امنى 
نباشد.این روزنامه بدون شک، حمایت کامل و مالى اى 

که ایران به حوثى ها در یمن مى دهد را نشــان داد. این 
روزنامه ایرانى براى میلیشــیاى یمنى نقشه هدف قرار 
دادن جده، طائف و حتى آرامکو را ترسیم کرد.» گزارش 
روزنامه «الیوم الســابع»، به طور کامل در وبگاه هاى 
خبرى «ریحان نیــوز» و «لبنان دیبیت» نیز منتشــر 

شد.
روزنامه «القبس» کویت، تیتر کیهان را سوژه خود قرار 
داد و نوشت: «پس از اصابت موشک میلیشیاى حوثى 
به ریاض، روزنامه کیهان، نسبت به هدف قرار دادن دو 
شهر اماراتى هشدار داد... کیهان ادعا کرد که ابوظبى و 
دبى باید بفهمند تهدیدات اخیر "عبدالملک حوثى" به 
جدیت اجرا خواهند شــد، زیرا آنها موشک هاى دوربرد 
در اختیار دارند.» خبر روزنامه «القبس» در وبگاه هاى 

خبرى «کتائب» و «الکامله» لبنان نیز منتشر شد.
روزنامه «القدس العربى» در گزارشى نوشت: «تهران 
اماراتى ها را تهدید کــرد و گفت: شــیخ هاى امارات 
متحده عربى به خوبى دانستند که نوبت آنها فرا رسیده 
اســت و آنها باید هزینه تجاوز خود به یمن را پرداخت 

کنند.»
وبــگاه خبــرى «الموقع ُپســت» هم در گزارشــى 
اختصاصــى، نوشــت: «روزنامــه ایرانى قــول داد 

موشک هاى حوثى ها به دبى برسند.»

پاسخ کیهان
اما کیهان در شــماره دیروز خود به همه این انتقادات 
پاســخ داد. این روزنامه، تیتر اول روز دوشنبه خودش 

را برگرفته از «مواضع قبلى مبارزان یمنى» دانســت 
و نوشــت: «این تیتر به مذاق عده اى خــوش نیامد و 
برخى مدعى شــدند تیتر کیهان خالف مصالح و منافع 
ملى اســت... هیئت نظارت احیانًا از سر تعجیل و البته 
مدعیان اصالحات از ســر تجاهل به این موضوع ساده 
و بدیهى دقت نکرده انــد که آنچه کیهــان به عنوان 
تیتر خــود برگزیــده، در واقع تهدیدهــا و وعده هاى 
پیشــین انصارا... خطاب به عربستان سعودى و امارات 

است.»
کیهــان در بخش دیگــرى از مطلب خــود خطاب به 
رســانه هاى داخلى که منتقدان تیتر بودند هم نوشت: 
«در چنین شــرایطى که همه باید از غافلگیرى ریاض 
و افتادن لرزه بر اندام اماراتى ها که دستشــان به خون 
مردم یمن آلوده است، خوشــحال باشند، عجیب است 
که عده اى تیتر کیهان را مخالــف منافع و مصالح ملى 
تصور مى کننــد... البته چنین واکنــش و برخوردى از 
ســوى مدعیان اصالحات به هیچ عنــوان عجیب و 
غیرمنتظره نیست. نکته مضحک ماجرا آنجاست که این 
جماعت که رسانه هایشان مملو از تیترهاى ضدامنیت 
و منافع ملى است، ناگهان دلواپس منافع ملى شده اند! 
رسانه هایى که رســمًا آمریکا را بزك مى کنند و مردم 
را از تهدیدهاى توخالى آمریکا مى ترســانند و به بزك 
کردن برجام اعتراف دارنــد، چگونه و با چه مجوزى به 
خود حق مى دهند که دم از منافع ملى بزنند؟ اگر روزى 
خداى ناکرده ترقه اى در این کشور در شود، این جماعت 
اولین کسانى هســتند که پاسپورت به دست و با گردن 
کج مقابل ســفارت هاى خارجى صف مى کشند و البته 
چه اهمیتى دارد که براى وطن دوستى و میهن پرستى 
قالبى خود هزار و یــک ادعا هم کرده باشــند! براى 
کسانى که رژیم صهیونیستى آنها را سرمایه هاى خود 
در ایران مى داند و رئیس  سازمان سیا نگران وضعیت و 
آینده آنان است، قباى نگرانى براى منافع ملى، زیادى 
گشاد است و براى پنجه کشیدن به صورت کیهان که 
همیشه افشــاگر خط و ربط هاى نامربوط و آلوده آنان 
بوده، بهتر است به دنبال دســتاویزهاى بهترى باشند 
تا دلواپس بودن براى برج هاى شیشــه اى و شکننده

 دبى.» 

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندار فارس گفت: 
با راه اندازى کارگروه علمى و اجرایى به دنبال مشخص 
کردن یک روز به عنوان روز کورش و ثبت در تقویم ملى 

هستیم. 
هادى پژوهش جهرمى افزود: هیچگونه سند و تاریخى 
درخصوص 7 آبان و روز کورش وجود ندارد و نامگذارى 
این روز از جانب معاند و به خصوص سلطنت طلبان انجام 
شده است. وى ادامه داد: در جمهورى اسالمى هیچکس 
مخالف کورش نیست که سند این موضوع نیز خدمات 
حفظ و مرمتى است که پس از پیروزى انقالب اسالمى در 

مجموعه پاسارگاد و تخت جمشید شده است.

پژوهش با تأکید بر اینکه، نظــام هیچگونه مخالفتى با 
کورش ندارد، اظهار داشت: موضوع روز کورش باید در 
حوزه تاریخى و مذهبى روشن شود تا از این طریق بتوانیم 
در مقابل سوء استفاده دشمنان ایســتادگى کنیم. وى 
افزود: کورش نیز مانند ســعدى، حافظ، خیام و... در این 

کشور و تاریخ داراى جایگاه است.
معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى اســتاندار فارس در 
ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در 7 آبان هیچگونه 
ممنوعیتى ایجاد نشــد، گفت: 12 نفر از سرکرده هاى 
اصلى که مأموریت خرابکارى داشتند با توجه به اشراف 

اطالعاتى کامل دستگیر شدند.

رئیس سازمان بازرسى کل کشور گفت: کارت هاى صورى 
پدر اقتصاد را درآورده و برخى افراد چون چاره اى ندارند و 
نمى توانند کار اقتصادى ســالم انجام دهنــد؛ در این دام 

گرفتار مى شوند.
ناصر سراج در جمع فعاالن اقتصادى و هیئت رئیسه اتاق 
بازرگانى ایران با بیان اینکه فشــار روى بازرگانان سالم 
بسیار زیاد است، گفت: کار سالم در این کشور سخت است 
و متأسفانه برخى افراد ناخودآگاه به سمت کارهاى خالف 
مى روند. وى کارت هاى بازرگانى صورى را مشکل دیگر 
در اقتصاد عنوان کرد و گفت: این کارت هاى صورى پدر 
اقتصاد را درآورده و برخى افراد چون چــاره اى ندارند و 

نمى توانند کار اقتصادى ســالم انجام دهنــد در این دام 
گرفتارمى شوند. سراج با بیان اینکه سازمان بازرسى کل 
کشــور همراه با فعاالن اقتصادى است، گفت: البته نمى 
شود کارت بازرگانى را برداشت اما جایگاه و شأن بازرگان 
و تجار، جایگاهى نیست که اکنون در جامعه است، بلکه 
در هر جامعه اى بازرگان رتبه اول را دارد و صادرکنندگان 

واقعى، جایگاه و شأن باالیى دارند.
سراج ادامه داد: متأســفانه امروز اعتماد به یکدیگر وجود 
ندارد در حالى که قبل از انقالب، چک معنا نداشت و حرف 
تجار و بازرگانان مورد اعتماد بود، اما امروز این اطمینان 

وجود ندارد.

 روز کورش براى ثبت در 
تقویم مشخص مى شود

کارت هاى بازرگانى صورى 
پدر اقتصاد را در آورده است

8 استان هنوز استاندار ندارند
استانداران 23 اسـتان از 31 استان کشور    روز نو|
در دولت دوازدهم مشخص شدند اما در خراسان رضوى، 
خراسان شمالى، خوزستان، زنجان، سمنان، قم، کرمان و 
همدان همچنان استانداران دولت یازدهم سکاندار امور 
اجرایى هستند. در مجموع از 23 استاندار منصوب شده، 
ده نفر در دولت یازدهم استاندار بودند که در ابتداى دولت 
دوازدهم جابه جا شدند. سه نفر در دولت یازدهم و دو نفر 
در دولت هاى قبل از آن در جایگاه معاونت استاندار قرار 
داشتند که ارتقاى ِسمت پیدا کردند و استاندار شدند. سه 
نفر نیز در دولت اصالحات عالى ترین مقام اجرایى در یک 
استان را تجربه کرده بودند. پنج نفر نیز در سطح استاندارى 

با دولت یازدهم همکارى نمى کردند. 

روحانیون و 
تقلید صداى جومونگ

  عصر ایران| در سـال هاى اخیر پدیده رشـد و 
گسـترش حضور روحانیونى کـه در تلویزیـون حرکات 
عجیـب و غریـب مـى کننـد و حـرف هـاى عجیب و 
غریب تر هم به قصد دیده شدن و جذب مخاطب، بر زبان 
مى رانند، انکارناپذیر است. از یک روحانى که در تلویزیون 
مى گوید بادمجان اولین موجودى بـود که ایمان آورد تا 
منبرى معروف که مى کوشد با تقلید صداى «جومونگ» 
مردم را به سـمت خودش جذب کند و برنامه هایش در 
صدا و سـیما پوشـش گسـترده دارد، همه و همه بیانگر 
خالى شدن تلویزیون ایران از روحانیون عالم عامل است. 

تعیین جانشین رهبرى 
در حد حرف است

  تابناك | آیت ا...سید هاشم بطحایى گلپایگانى، 
عضو مجلـس خبرگان درباره تشـکیل کمیتـه انتخاب 
جانشین مقام معظم رهبرى گفت: مسئله اى که در رابطه 
با رهبرى آینده مطرح شده در حقیقت یک احتیاط و اقدام 
مالحظه کارانه به حساب مى آید، اما کمیته اى که به این 
نحو در اخبار منعکس شـده باشـد، وجود ندارد. مجلس 
خبـرگان رهبـرى داراى کمیسـیون هایى ماننـد مالى، 
سیاسى- اجتماعى، مراقبت از رهبرى و تحقیق در رابطه 
با رهبرى دارد که هرکدام از این گروه ها وظیفه خود را اجرا 
مى کنند که یکى از این گروه ها وظیفه اى بر عهده اعضا 
در همین رابطه گذاشته است ولى هنوز فردى که داراى 
جامعیت باشـد یا مدنظر قرارگرفته باشـد، معرفى نشده 
اسـت. درصورتى کـه گمانه زنى هایى از برخـى جاها در 
رابطه با جایگزین مقام معظم رهبرى منعکس مى شود، 

درست نیست.

کمیته 14 معصوم 
  تابناك | آیت ا... علم الهدى در بخشى از گفتگو 
با ضمیمه «روایـت امروز» روزنامه قـدس در خصوص 
وضعیت کمیته هاى اول انقالب مى گویـد: «تهران 14 
کمیته داشـت و اصطالحاً بـه آن 14 معصوم مى گفتند، 
چـون اینهـا هـر کارى مى کردند کسـى مؤاخذه شـان 

نمى کرد.(با خنده)»

گفته آقاى یزدى درست نیست
  عصر ایران| عباس سلیمى نمین، فعال سیاسى 
اصولگرا گفت: اگر آقاى یزدى به عنوان یکى از فقهاى 
شوراى نگهبان در خصوص مسـئله عضو شوراى شهر 
یزد سـپنتا نیکنام گفته باشـد «این ماجرا از نظر ما تمام 
شده است و هر کسى که اعتراض کند ضد انقالب است» 
درست نیست، شوراى نگهبان نظر خود را بیان مى کند 
نظام سیاسى ما جایگاه بن بست شکنى دارد هیچکدام از 
این شوراها نمى توانند یک نظر قاطع و کلى بدهند باید 

کارشناسى شود.

وکیل بقایى محکوم شد!
على اکبر جوانفکر در کانال تلگرامى    دولت بهار|
خود نوشت: «اطالع یافتم آقاى سید على اصغر حسینى، 
وکیل دادگسترى که وکالت پرونده هاى اتهامى دادستان 
تهران علیه آقاى حمید بقایى و اینجانب را برعهده دارد، به 
صورت غیابى محاکمه و به دو سال و نیم زندان محکوم 

شده است.» 

توئیتر

دستگاه هاى اجرایى تا اوایل هفته جارى میلیاردها تومان 
از صدور ویزا براى زائران اربعین کسب درآمده کرده اند. 
پایگاه اطالع رسانى «الف» در این باره گزارشى تهیه کرده 
و مبناى محاسبات خود را آمار این دستگاه ها تا روز یک 
شنبه اعالم کرده است. از آنجا که سفر به مراسم اربعین 
از یک شنبه تا امروز نیز همچنان ادامه دارد و هنوز مردم 
براى گرفتن ویزا مراجعه مى کنند، درآمد این دستگاه ها از 
مراسم اربعین بیش از آنچه اعالم شده افزایش یافته است.
اما مطابق آنچه «الف» به آن اشــاره کرده و بر اســاس 
آمارهاى ارائه شده از سوى مســئولین، تا روز یک شنبه 
14 آبان براى دو میلیون و 300 هزار زائر ویزا صادر شده 
است. شهریار حیدرى، سخنگوى ستاد مرکزى اربعین هم 
با تأیید این آمار گفته که دو میلیون و 300 هزار ویزا براى 

زائران اربعین حسینى صادر شده است.
بر این اســاس از هر زائر اربعین مبلــغ 18 هزار و 800 
تومان به صورت اجبارى براى بیمه سفر گرفته مى شود 
که بدین ترتیب، بیمه تا روز یک شــنبه از زائرین اربعین 
43میلیارد و 240 میلیون تومان درآمد داشــته اســت. 
همچنین کارگزارى ســازمان حج و زیارت از هر زائر ده 
هزار و 900 تومان دریافت کرده کــه درآمد کارگزارى 
سازمان حج تا روز یک شنبه به 25 میلیارد و 70 میلیون 

تومان رسیده است.
جمعیت هالل احمر که نهادى اســت که باید به صورت 
رایگان خدمات ارائه کند نیز از هر زائر اربعین شش هزار 
و 200 تومان به صورت اجبــارى دریافت کرد که درآمد 
این جمعیت هم بــه 14 میلیــارد و 260 میلیون تومان 

رسیده است.
به این ترتیب تا روز یک شنبه، اداره بیمه، جمعیت هالل 
احمر و کارگزارى سازمان حج 82 میلیارد و 570 میلیون 

تومان درآمد داشته اند.
دریافت این پول ها از زائرین اربعین در حالى اســت که 
برخى از مراجع تقلید از اینگونه درآمدهاى دستگاه هاى 
دولتى از زائریــن اربعین انتقاد کردنــد. از جمله آیت ا... 
مکارم شیرازى مرجع تقلید روز چهارشنبه هفته گذشته در 
درس خارج فقه در مسجد اعظم قم با انتقاد از گرفتن پول 
از زائرین اربعین گفت: دولت به این مراسم به عنوان منبع 
درآمد نظر دارد، افزایش کرایه ها، گرفتن هزینه هاى بیمه، 

هالل احمر و پارکینگ هیچ توجیهى ندارد.
همچنین تعداد زیادى از نماینــدگان مجلس، با انتقاد از 
دستگاه ها و سازمان هاى مرتبط با امور اربعین از گرفتن 
این پول ها انتقاد کرد و خواستار بازگشت این پول ها به 

مردم شدند.

ویزا بگیرید، ما را  میلیاردر کنید!

کسب درآمدهاى نجومى از جیب زائرین اربعین

وزیر خارجه پیشین ایاالت متحده آمریکا طى اظهاراتى در 
اندیشکده «چتم هاوس» در لندن اظهار داشت که عدم تأیید 
پایبندى ایران به توافق هسته اى از سوى «دونالدترامپ»، 

بدون در نظر گرفتن واقعیت هاى برجام است. 
«جان کرى» گفت: آنهایى که مخالف برجام هستند در نظر 
نمى گیرند که رهبر عالى ایران فتوا داد ایران درصدد ساخت 
سالح هســته اى نیســت. وى اضافه کرد: چرا داوطلبانه 
مى خواهید برجامى را دور بیاندازید که سبب شود اقدامى 
را که ممکن است ایران 15 سال دیگر صورت دهد به فردا 

تغییر دهید.
وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت: برجام کار مى کند. آژانس 
بین المللى انرژى هسته اى هشت بار پایبندى ایران را به 
برجام تأیید کرده اســت. برخى مانند ترامپ مى گویند که 
ایران روح برجام را نقض کرده است. اما براى برجام روحى 
وجود ندارد.  وى اظهار داشت که ایران و کشورهاى مذاکره 
کننده توافق کردند اختالفات در رابطه با برنامه موشکى و 
دخالت هاى ایران در منطقه را کنار بگذارند و صرفاً در رابطه 

با توافق هسته اى گفتگو کنند.

صادق خــرازى، دبیــرکل حزب نــداى ایرانیــان و از 
دیپلمات هاى باسابقه کشورمان در نشست تحلیل روابط 
ایران و آمریکا که به همت انجمن اسالمى دانشگاه علوم 
پزشکى کاشان برگزار شد حضور یافت. بخشى از اظهارات 

او را در جمع دانشجویان دانشگاه کاشان مى خوانید: 
■ در سیاست خارجى دوست و دشمن دائمى نداریم، بلکه 

منافع ملى داریم که اهداف ما را تأمین مى کند.
■ در هیچ دوره اى به اندازه دوره اصالحات براى سیاست 
خارجى تالش نشــد، اما همه ما را متهم کردند و کار تا 
جایى رفت که بهترین فرزندان این مملکت همچون دکتر 

ظریف را مى خواستند تا پاى محاکمه ببرند.
■ هر دولتى ســال 92 روى کار مى آمد باید راه برجام را 
پیش مى گرفت. این مسیر از طریق عمان پیش از دولت 
روحانى آغاز شــده بود. آقاى صالحى این کار را شروع 
کردند. چیدمان مذاکرات و نحوه کار آقاى روحانى ادبیات 
قدرتمندى براى کشور مهیا کرد. مشکل برخى این بود که 

ظریف این کار را کرد و برخالف پیشینیانش که با مدیران 
کل نشست و برخاست مى کردند، سطح مذاکرات را به 
وزرا رساند. بیشــترین ارتباط با قاسم سلیمانى در رابطه 

سیاست خارجه نیز در همین دولت به وجود آمد.
■ تصور این بود با پیام هایى که اوباما مى داد سیاست ها در 
قبال ایران عوض شود ولى در نهایت چنین نشد و ادبیات 

اوباما با کنش آمریکا در سیاست متفاوت بود. از یک سو 
سخن از همزیستى مسالمت آمیز کردند و از سوى دیگر 

تفکر براندازى جمهورى اسالمى ایران را دنبال کردند.
■ امروز مسائل سیاست خارجى ایران به خصوص رابطه 
ایران و آمریکا را باید به صورت واقع بینانه رصد کرد و بهتر 
است ما ســخن از واقعیت بگوییم نه باورهاى شخصى 
خودمان. از روزى که جرقه انقالب در ایران زده شــده 
رابطه ما با آمریکا رابطه خاصى بود و مبتنى بر عرف بین 
الملل و قواعد آن نبود. در تمام 40 سال گذشته از ریگان 
تا بوش و اوباما و ترامپ حقوق و جایگاه ایران در دکترین 
آمریکا به رسمیت شناخته نشده و آمریکا تاکنون 18 کودتا 

علیه ایران طراحى کرده است.
■ جریانى شــبه روشــنفکرى که امروز منتقد حضور 
مستشاران نظامى ما در سوریه، به درخواست این کشور 
است، اگر داعش یک گام در ایران مى گذاشت مى گفت 

چرا امنیت ما را تأ مین نکردید! 

محمد جواد ابطحى، نماینده اصولگراى خمینى شــهر 
در مجلس در گفتگویى که با خبرگزارى ایلنا انجام داده 
درباره مواضع سیاسى حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانى و اینکه گفته مى شود او به سمت اصولگرایان 
چرخیده است اظهارات جالب کرده که بخشى از آن را 

در ادامه مى خوانید:
 ■ روحانى خیلى زیاد به ســمت اصولگرایان چرخش 
داشــته و امیــدوارم چرخــش اصولگرایانــه روحانى 
مبارك باشد، البته مطمئن نیســتم چون آقاى روحانى 
استاد جنگ روانى و اســتفاده بردن از فرصت هاست، 
نمى دانم تاچــه انــدازه روى مواضع فعلى ایســتاده

 است.
■ جمله اى که روحانى در جلســه رأى اعتماد وزراى 
علوم و نیرو گفــت مبنى بر اینکه «مگر کره شــمالى 

دیوانه است که با آمریکا  مذاکره کند» خیلى نکته حائز 
اهمیتى است، بنابراین معتقدم باید از روحانى حمایت 
کرد. انتقادهایى هم که قبًال به دولت داشتیم به منظور 

حمایت بود و نمى خواستیم به جهنم حواله شویم.

■ من جــزو نیروهــاى معتدل مجلس نیســتم؛ جزو 
نیروهاى والیتمدار مجلس هســتم. اعتدال در اقتصاد 
را قبول دارم اما در سیاســت اعتدال وجود ندارد لذا بین 
حق و باطل نمى توان این دو مقوله را باهم مخلوط کرد 

و میانه اى به وجود آورد.
■ ناطق نورى راهش باز اســت و کسى مانعش نیست 
اما خودش نمى خواهد لذا ایشــان به این  نتیجه رسیده 
کار سیاسى هزینه بر است. آقاى ناطق نورى نباید انتظار 
داشته باشد هرچه گفتند بقیه بپذیرند. او در مقامى قرار 
دارد که تصورش این اســت هر صحبتى که کرد بقیه 
بگویند ســمعًا و طاعتــا اما اینگونه نیســت. به همین 
دلیل رویکرد «جمنا» را پســندیدم کــه  از الیه هاى  
درون باید تصمیم گرفته شــود نه اینکــه از باال دیکته

 شود.

صادق خرازى: برخى درپى محاکمه ظریف بودند

نماینده عضو جبهه پایدارى: روحانى استاد جنگ روانى است!

جان کرى: برجام روح ندارد

تیتر روزنامه رسمى کشور، دولت ایران و رسانه هاى عربى را به واکنش واداشت

با کیهان برخورد خواهد شد؟
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معاون تربیت بدنى و ســالمت وزارت آموزش و پرورش با 
بیان اینکه سه هزار معلم تربیت بدنى کمبود داریم، گفت: 
از ســال آینده در پایه دوازدهم کمبود معلم ورزش خواهیم 
داشت؛ چراکه ساعت این درس در این پایه دو ساعت است.

مهرزاد حمیدى اظهار داشت: در هر آزمون استخدامى حدود 
هفت هزار سهمیه استخدام براى تمام رشته ها به آموزش  و 
پرورش داده مى شود و در چنین شرایطى نمى توان کمبود سه 
هزار معلم تربیت بدنى را یک باره جبران کرد. وى ادامه داد: 
براى جبران کمبود معلم تربیت بدنى راهکارهایى را طراحى 
کرده  ایم؛ به عنوان مثال افزایش ســهمیه اســتخدام این 
معلمان، افزایش پذیرش دانشجو توسط دانشگاه فرهنگیان 

در رشته تربیت بدنى و افزایش میزان سهمیه درس تربیت 
بدنى از حق التدریس ها. معاون تربیت بدنى و سالمت وزارت 
آموزش  و پرورش بیان کرد:  از سال آینده کالس دوازدهم 
در نظام آموزشى مستقر مى شود و در این سال کمبود شدید 
معلم تربیت بدنى خواهیم داشــت؛ چرا که ســاعت درس 

ورزش در پایه دوازدهم دو ساعت است.
حمیدى تصریــح کرد:  در طول زمان نیــز معلمان قدیمى 
بازنشسته مى شوند و این مســئله کمبودها را بیشتر خواهد 
کرد؛ البته با برنامه پیش بینى شــده تالش مى کنیم تا پنج 
ســال آینده و با افزایش میزان حق التدریس ها براى تمام 

کالس ها، معلم تربیت بدنى داشته باشیم.

رئیس جهاد دانشگاهى واحد علوم پزشکى تهران گفت: 
بیمه ها، پانسمان هاى زخم که مهمترین، پرچالش ترین 
و هزینه برترین قسمت براى بیماران زخم است را تحت 

پوشش قرار نمى دهند.
سید مهدى طبایى اظهار داشت: متأسفانه ما مشکالت 

عمده اى با حوزه بیمه در این حوزه زخم بیماران داریم.
رئیس مرکز تحقیقات لیزر جهاد دانشگاهى علوم پزشکى 
تهران ادامه داد: در واقع ما نیاز به یک برنامه جامع و نگاه 
جامع تر به حــوزه بیمارى هاى زخــم در زمینه بیمه ها 

داریم.
طبایى در توضیح بیشــتر تصریــح کرد: مثــًال بیمه 

پانسمان هاى زخم که مهمترین، پرچالش ترین و هزینه 
برترین قسمت براى بیماران زخم است را تحت پوشش 

قرار نمى دهند اما قطع عضو تحت پوشش بیمه است.
وى عنوان کرد: خیلى مواقع بیماران از روى ناچارى و از 
اینکه نمى توانند درمان خود را پیگیرى کنند و هزینه هاى 
مربوط به پانســمان و مراقبت از زخم را پرداخت کنند 
تن به جراحى قطــع عضو مى دهند و این مســئله نیاز 
به سیاستگذارى در ســطح باالترى دارد، یعنى ما نباید 
براى قطع عضو بیمه داشته باشیم اما براى پانسمان ها 
و درمان هاى جدى تــرى که مى توانــد از قطع عضو 

پیشگیرى کند بیمه مناسب اختصاص دهیم.

عملکرد وارونه بیمه ها 
منجر به قطع عضو مى شود

کمبود
3000 معلم تربیت بدنى

فارسى صحبت کردن
 آقاى سفیر

در نمایشـگاه «مکاشـفه و تماشـا» کـه بـا حضـور 
«میکائیل کلور برشـتولد»، سـفیر آلمـان در ایران و 
در کاخ گلسـتان افتتـاح شـد و در آن تصاویـر جالبى 
از 80 قطعه عکس از نخسـتین عکاسان ایرانى دوره 
ناصرالدین شـاه قاجار به نمایش گذاشته شده است، 
کلور برشتولد بیش از دو دقیقه با لهجه آلمانى، فارسى 
سخنرانى کرد.  صحبت کردن به زبان غیرمادرى ولو 
چند دقیقه کوتاه، امر آسـانى نیسـت، به خصوص در 
بین دیپلمات ها و نمایندگان سـازمان بین المللى که 
در ایران مشـغول به فعالیت هسـتند زیرا آنها رغبتى 
بـه فراگرفتـن زبان فارسـى نشـان نمى دهنـد چون 
مطالبه اى از آنها نمى شـود، درحالى که طبق قوانین 
مربوطـه در ایران؛ این افـراد باید تا حـدودى به زبان 

فارسى مسلط باشند.

آغاز بارش در کشور از امروز
براساس الگوى نقشه هاى هواشناسـى با ورود موج 
جدید بارشـى به کشـور امروز شـاهد بارش باران در 
آذربایجـان هاى شـرقى وغربـى، اردبیـل، زنجان و 
گیـالن هسـتیم. روز پنـج شـنبه دامنه بـارش ها به 
اسـتان هاى قزوین و غرب مازندران مى رسـد. این 
سـامانه روز جمعـه در شـهرهاى تهـران، سـمنان و 
همدان هم فعال شـده و در شمال تهران بارش باران 
خواهیم داشـت. بارش ها هفته آینده هم ادامه دارد و 
با توجه به اینکه این سامانه سرد است، احتمال بارش 

برف نیز وجود دارد. 

کشف تاالر هخامنشى
 در خراسان

سرپرسـت گروه باسـتان شناسـى محوطـه تاریخى 
ریوى خراسان شـمالى گفت: در کاوش هاى باستان 
شناسى بین المللى در محوطه ریوى شهرستان مانه 
و سـملقان، سـاختمانى بـزرگ مربـوط بـه معمارى 
شـاه نشـینى دوره هخامنشـى بـا بخـش هایـى از 
یک تاالر سـتوندار و پایه سـتون سـنگى کشف شد. 
محمدجـواد جعفرى اظهارداشـت: کشـف این تاالر 
اهمیـت شـهر آشـخانه و منطقه مانـه و سـملقان را 
بیشـتر مى کند به دلیل اینکه سابقه مدنیت این شهر 
به عنوان یـک مرکز حکومتـى به دوره هخامنشـى 

برمى گردد.

اگر تهران زلزله بیاید...
برآوردهاى تیم مرکز تحقیقات وزارت راه وشهرسازى 
براسـاس آمار رسمى  سـال 95 نشـان مى دهد بر اثر 
زلزله بزرگ تهران حدود 200 تا 300 هزار ساختمان 
تخریب مى شـود. رئیس بخش زلزله شناسـى مرکز 
تحقیقـات وزارت راه، مسـکن و شهرسـازى هـم 
معتقد اسـت بر اثر تخریب هاي ناشـی از زلزله حدود 
یک میلیـون نفر کشـته یا زخمـی می شـوند و بعد از 
تخریب مشـکالت زیادي ازجمله بسته شدن راه ها و 
ترکیدگی لوله براي شهر ایجاد می شود. او همچنین از 
وجود بیش از هزار و50 برج باالي 12طبقه در تهران 
خبر داد که 200تاي آن روي زون هاي گسلی هستند.

آتش زدن عمدى باغ 3000مترى 
عضو هیئت رئیسـه شوراى شـهر تهران گفت: باغى 
سه هزار مترى که در اختیار سـازمان اوقاف است در 
حال نابـودى بوده و حتى اجـازه آبیـارى درختان باغ 

داده نمى شود.
زهرا نژاد بهرام اظهار داشت: سازمان اوقاف در تالش 
اسـت تا کاربرى این باغ را تغییر دهد و به مسـکونى 
تبدیل کند و در همین راسـتا نیز توافق شـده بود که 
مقدمـات تغییـر کاربـرى ملک صـورت گیـرد اما با 
مخالفت مردم، جلـو این کار گرفته شـد. وى از آتش 
زدن عمدى باغ به منظور نابودى درختان آن خبرداد 
و افزود: سال 94، آتش سـوزى در باغ صورت گرفت 
که مشخص شد این آتش سوزى عمدى بوده است. 
نژاد بهرام با تأکید بر وضعیت نامناسب باغ عقاب،گفت: 
به دلیل عدم آبیارى مالک، درختان در حال نابودى است 

و اجازه ورود به شهردارى براى آبیارى داده نمى شود.

چرك نویس

درخت چنــار امامــزاده یحیى(ع) 
با 966 سال ســن؛ کهنسال ترین 
موجود زنده تهران است. البته این 
در حالى است که به نوع حصارکشى 
این درخت کهنسال تهران نقدهایى 
وارد اســت زیرا حصارکشــى به 
صورتى اســت که فقــط از بخش 
زنان در حرم مى توان به وضوح این 

درخت را از نزدیک مشاهده کرد.

دغدغه جدید پولدارهاى تهرانى براى کاشت نگین هفت میلیونى 
در چشم سوژه گزارش یک رسانه روس شــد. این رسانه روس 
نوشت: پس از دغدغه هاى چشــم و هم چشمى برخى از جوانان 
ایرانى بر سرالکچرى بودن، گفته مى شــود مدتى است نوع به 
نسبت جدید عمل زیبایى بار دیگر رواج پیدا کرده است. در این نوع 
عمل زیبایى یک پالك با نگین طال یا پالتین بر روى ســفیدى 
چشم کاشته مى شــود که به عقیده برخى، نشــانى از الکچرى 

بودن است.
همچنین قیمت این عمل جراحى در تهران هفت میلیون تومان 
گزارش شده است. پیش از این نیز چند سال قبل خبر هاى مشابهى 

در این رابطه در فضاى مجازى به گوش رسیده بود.
با اینکه امسال اخبار موثقى در این رابطه گزارش نشده است، ولى 
این تصاویر در فضاى مجازى با نــام دغدغه جدید میلیونر هاى 

تهرانى به اشتراك گذاشته مى شود.
کاربرانى نیز در رابطه با کاشــت نگین هفت میلیونى در چشم، 
به عنوان دغدغه جدید میلیونر هاى تهرانى مى نویســند: «اینها 
دغدغشون اینه بعد اونوقت ما هفت ساله دسته عینکمون شکسته 

با چسب نوارى چسبوندیم.»

یکى از مدیران آژانس هاى مســافرتى گفت: برخى از 
آژانس ها با ارســال پیامک به افراد اعالم مى کنند که 
برنده سفر به ارمنستان شده اند درحالى که بیش از حد 

معمول هزینه تور دریافت مى کنند.
ناصــر مــرادى یکــى از برگزارکننــدگان تورهاى 

گردشگرى ارمنستان به مهر گفت: مدتى است برخى 
آژانس هاى مسافرتى اقدام به فریب مسافران مى کنند؛ 
به عنوان مثال فهرستى از شماره تلفن افراد را تهیه کرده 
و براى آنها پیغام مى فرســتند که شما برنده اقامت در 
یکى از بهترین هتل هاى ایروان شده اید و از این طریق 

تورها و هتل خود را با باالترین قیمت مى فروشند. 
وى گفت: این آژانس ها اول فهرســتى از شماره تلفن 
پزشکان بعد مهندســان و حاال هم افراد و گروه هاى 
دیگر را گرفته و تبلیغ مى کنند. کســى هم پیگیر آنها 
نمى شود. آنها به مسافر خود مى گویند که با دسته چک 

به آژانس بروند ســپس با چرب زبانى طورى مسافر را 
گول مى زنند که مسافر پیش خود فکر مى کند چطور 

این تور را خریده است. 
مرادى بیان کرد: در برخى اوقات به مسافر تایم شرینگ 
یک هتل را مى فروشــند و یا مى گویند ویزاى اروپا را 
برایشان مى گیرند به ظاهر این تسهیالت مى ارزد اما 
اگر مسافر کمى حساب و کتاب کند مى بیند در بهترین 
حالت یا مورد ویژه اى به دســتش نرسیده و یا سرش 
کاله رفته است. ما این مشــکالت را بارها و بارها در 
نامه هاى مختلف به ســازمان میراث فرهنگى اطالع 
داده ایم اما جوابى نگرفته ایم و این آژانس ها همچنان 
کار خود را مى کنند و هربار هم یا مکان و یا نامشان را 

تغیبر مى دهند.
مرادى افزود: مســافر ممکن اســت دو شب هتل در 
ارمنستان گرفته باشد اما آژانس ها در ساعت هایى بلیت 
پرواز رفت و برگشت براى او مى گیرند که مسافر عمًال 

یک شب اقامت کند. 
وى گفت: هم اکنون که بازهم این آژانس ها تبلیغات 
خود را شــروع کرده اند هتل هاى ایروان کمترین نرخ 
را دارند و ارزان هســتند اما آژانس نرخ فصل تابستان 
را مى گیرد و یا نرخ ارزان هتل را روى پرواز حســاب 
مى کند در برخى موارد هم هتل هایى را براى مســافر 
انتخاب مى کنند که خارج از شــهر هستند و یا مسافر 

ندارند. 
این فعال گردشگرى گفت: این دسته از آژانس داران 
مى دانند که اگر مســافر شــکایت هم کند دستش به 
جایى نمى رسد  و یا پروسه آن طول مى کشد و مسافر 
پشیمان مى شود به همین دلیل به کارشان سال هاست 

که ادامه مى دهند.

شما برنده تور ارمنستان شده اید اما...!
حربه آژانس هاى متقلب براى فریب مسافران

کهنسال ترین 
موجود زنده 
تهران زیبایى جدید میلیونرهاى تهرانى از نگاه روس ها

معلم یکى از مدارس دخترانه روستایى در خوزستان به دلیل عربى صحبت کردن دانش آموزان، آنها را تنبیه 
کرد. این روستا عرب نشین است. این معلم پس از آنکه متوجه عربى صحبت کردن چند نفر از دانش آموزان 
در سر کالس مى شود، آنها را تنبیه و مجبور کرده جمله صحبت نکردن به عربى در کالس درس را صد باردر 
دفتر مشق خود بنویسند.این خبر و تصویرى از صفحه دفتر مشق این دانش آموزان درشبکه هاى اجتماعى 
منتشر شده و واکنش هایى را به دنبال داشته است.به دنبال این اتفاق، شمار زیادى از اهالى روستا به مدرسه 
و مسئوالن مراجعه مى کنند و خواستار پیگیرى مى شوند که با دخالت مسئوالن و عذرخواهى معلم، ماجرا به 
پایان مى رسد. این معلم قبل از این هم در کالس درس قرآن دانش آموزان را مجبور مى کرد با لهجه فارسى 
قرآن بخوانند. این اقدام نیز با واکنش هایى روبه رو شده بود. این اتفاق در مدرسه روستاى عرب نشین بیت 

محارب در نزدیکى اهواز روى داده است. مردم این روستا، به زبان عربى صحبت مى کنند.

تنبیه دانش آموزان به دلیل عربى حرف زدن!

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر گفت: قبــًال معتادان بیشــتر 
شیشــه مصرف مى کردند اما اکنون 

گل جایگزین شیشه شده است.
ســردار على مؤیدى در گفتگو با ایرنا 
افزود: امروز گل مصــرف دوم جامعه 
معتادان ما را به خــود اختصاص داده 
اســت، قبًال شیشــه بود امــا اکنون 
جایگزینى گل با شیشــه اتفاق افتاده 

است.
وى ادامه داد: از مرحله شــیوع شیشه 
بین معتــادان عبور کردیــم و مردم 
متوجه خطرات شیشه شــدند و یک 
همکارى اجتماعــى خوبى در جهت 
کاهش مصرف شیشه در جامعه اتفاق 

افتاده است.
ســازمان بهزیســتى کشــور پیش 
از ایــن اعــالم کــرده بود کــه در

مصرف کننــدگان مســتمر، پس از 
تریــاك، مصرف خانواده حشــیش و 
گل بــا فراوانى 4/4درصــد رتبه دوم 
را دارد و اغلب مصرف کنندگان گل را 
مردان، افراد داراى تحصیالت دیپلم و 
زیردیپلم و مجردها تشکیل مى دهند.

گفتنى است براســاس پیمایش ملى 
اعتیاد، 51/9درصد مصرف کنندگان 
گل در گروه سنى 15 تا 29 سال قرار 
دارند. همچنین بر اســاس آمار ستاد 
مبارزه با مواد مخــدر در زمان حاضر 
حدود یک میلیــون و 325 هزار معتاد 

در کشور به سر مى برند.

گل در رتبه دوم مصرف 
مواد مخدر قرار گرفت

دبیر ستاد مردمى اربعین سیستان و بلوچستان گفت: 33 هزار و 
681 زائر پاکستانى اربعین حســینى از اول آبان تاکنون از طریق 

مرز میرجاوه وارد این استان شدند.
رضا بختیارى اظهار داشت: 17 هزار و 116 نفر از این زائران مرد، 
16 هــزار و 565 نفر زن و دو هزار و 27 نفر نیز کودك هســتند.  
وى افزود: این زائران با 433 دســتگاه اتوبــوس از مرز میرجاوه 

تردد کردند. 
استان سیستان و بلوچســتان تنها راه ارتباطى پاکستان به حوزه 
آسیاى میانه، اروپا و نیز کشــور عراق و قلب آن یعنى کربالست 
که مرز این اســتان پس از پیروزى انقالب اسالمى به روى زوار 

پاکستانى براى رسیدن به این قلب زمین باز شده است.

دبیر ستاد مردمى اربعین سیستان و بلوچستان گفت: ازدحام زوار 
در خروجى مرز تفتان پاکســتان و فشار جمعیت موجب مجروح 
شدن تعدادى از آنان شد به طورى که یک معلم زن زائر 27 ساله 
پاکســتانى که به دلیل فشــار جمعیت در داخل خاك آن کشور 
دچار بیمارى شده بود براثر شــدت بیمارى در زاهدان جان خود 

را از دست داد. 
بختیارى افزود: با رضایت خانواده این زائر و پیگیرى مســئوالن 
ســتاد مردمى اربعین سیستان و بلوچســتان، پیکر وى در شهر 

مقدس قم دفن خواهد شد. 
معــاون بهداشــتى دانشــگاه علــوم پزشــکى و خدمــات 
زائــران  گفــت:  هــم  زاهــدان  درمانــى  بهداشــتى 
پاکســتانى اربعین حســینى بــه محــض ورود به کشــور از 
طریق مرز میرجاوه توســط تیم هاى ســالمت دانشگاه علوم 
پزشکى مستقر در مرز از لحاظ مسائل بهداشتى مورد غربالگرى 

قرار مى گیرند و واکسیناسیون فلج اطفال دریافت مى کنند.
دکتر سید مهدى طباطبایى اظهار داشــت: 410 برنامه مراقبت 
سالمت از جمله بیماریابى، واکسیناسیون، سمپاشى، گندزدایى 
محل هاى اســکان، نظارت بر کلر زنى آب و مواد غذایى توزیع 
شــده و نظارت بر جمع آورى و دفع صحیح پسماندها در محل 
توقف و اسکان این زائران ارائه مى شود. شناسایى موارد ابتال به 
بیمارى هاى واگیردار از جمله ماالریا و التور از دیگر اقداماتى است 

که در بدو ورود براى زائران پاکستانى انجام مى شود.
وى افزود: هیــچ موردى از بیمــارى هاى واگیــردار با نظارت 
تیــم هاى ســالمت دانشــگاه علوم پزشــکى در میــان زوار 
پاکســتانى ورودى از طریق مرز میرجاوه به خاك ایران اسالمى 

مشاهده نشده است.

  33 هزار زائر پاکستانى از راه ایران به عراق مى روند
همه اقدامات بهداشتى براى این نقل و انتقال انجام شده است 
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پلمب132 واحد صنفى متخلف 
در اصفهان 

رئیـس پلیس امنیـت عمومـى فرماندهـى انتظامى 
اسـتان اصفهـان گفت: بـا اجـراى طرح نظـارت بر 
واحدهاى صنفى، 132 واحد صنفى متخلف توسـط 
مأموران پلیـس امنیت عمومـى فرماندهى انتظامى 

استان پلمب شدند.
سـرهنگ اکبر عاصمـى اظهار داشـت: در راسـتاى 
ارتقـاى امنیت اجتماعـى و سـاماندهى صنوف فاقد 
پروانه کسـب، طرح نظـارت و کنترل بـر اصناف در 
شهر اصفهان توسـط مأموران اداره نظارت بر اماکن 

عمومى این پلیس به اجرا گذاشته شد.
وى خاطرنشـان کرد: در این طرح 132 واحد صنفى 
متخلـف به علـت نداشـتن پروانـه کسـب و رعایت 
نکـردن قوانیـن و مقـررات مربوطـه پلمـب و براى 
223 واحـد صنفـى دیگر نیـز اخطاریه پلمـب صادر

 شد.

اختصاص تسهیالت بانکى به 
طرح هاى گردشگرى 

معاون سـرمایه گذارى و طرح هـاى اداره کل میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان 
از اختصـاص تسـهیالت بانکـى جهـت حمایـت از 
طرح هاى مصوب گردشـگرى اسـتان اصفهان خبر 

داد.
حمید امینى تصریح کرد: پرونده شـش طرح اجرایى 
گردشگرى متقاضى تسهیالت در سطح استان مورد 
بررسى قرار گرفت و با توجه به تطبیق درخواست هاى 
آنها با قوانین و موازین موجود، سه طرح براى دریافت 

تسهیالت بانکى مورد تصویب قرار گرفت.
وى با اشـاره به تصویب و اجراى بیـش از 300 طرح 
گردشـگرى در سـطح اسـتان اصفهان بیان داشت: 
تـالش داریم تـا از هـر طریق ممکـن بـا حمایت از 
این طرح ها، سرمایه گذاران را تشـویق به حضور در 

صنعت گردشگرى کنیم.

جو اصفهان امروز آرام است
مدیـر اداره پیش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان گفت: جو اصفهان امروز پایدار است و با این 
شرایط، میزان آالینده هاى جوى در ساعات اولیه روز 

دراین کالنشهر و مناطق صنعتى افزایش مى یابد.
حسن خدابخش ابراز داشت: باید توجه داشت که روز 
چهارشنبه(امروز) به ویژه ساعات اولیه صبح، میزان 
آالینده ها در این کالنشهر و مناطق صنعتى افزایش 

خواهد یافت.

تشکیل ستاد مقابله با 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 

مدیـرکل دامپزشـکى اسـتان اصفهـان از آمادگـى 
گسـترده بـراى مقابله بـا شـیوع احتمالـى ویروس 
آنفلوآنـزاى فوق حاد پرندگان خبر داد و گفت: سـتاد 
مقابله با این بیمارى، با حضور دسـتگاه هاى مختلف 

استانى تشکیل شد.
شـهرام موحـدى بـا اشـاره بـه آمادگـى اداره کل 
دامپزشـکى اسـتان بـراى مقابله بـا شـیوع بیمارى 
آنفلوآنـزاى فـوق حـاد پرنـدگان، اظهـار داشـت: 
آنفلوآنـزاى فوق حـاد پرندگان امروز بـه عنوان یک 
معضل جهانى شناخته شده و در سال 2017 بیش از 
60 کشور جهان گزارش آلوده شـدن به این بیمارى 
را اعالم کردند، به تبع آن کشورهاى همسایه ما هم 
درگیر موضوع هستند چون وضعیت بهداشتى چندان 

مناسبى ندارند.
وى با بیان اینکـه ما باید بـراى مقابله با شـیوع این 
ویروس آمادگى کامل داشته باشیم، افزود: اصفهان 
بعد از درگیرى سـال گذشـته با این بیمارى، به رغم 
همه مشـکالت، بـا تالش خـود موفق به مهـار این 
بیمـارى در حوزه دامپزشـکى شـد به ایـن ترتیب از 
اردیبهشـت 96 به بعد، کانونى پیرامون این بیمارى 

نداشتیم.
موحدى ادامه داد: با توجه به اینکه در نیمه دوم سال 
هستیم و با توجه به شرایط و تبادالت، خیال ما بابت 
انتشـار مجدد این ویروس راحت نیسـت امـا در این 

زمینه اقدامات خوبى انجام شده است.

مدیر کل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: انتقال بار 
و مسافر از جاده به ریل، در راستاى سیاست هاى اقتصاد 
مقاومتى در اســتان اصفهان، هدفى است که به دنبال 

اجراى آن هستیم.
حجت ا...غالمى اظهار داشت: توسعه فرودگاه اصفهان، 
کاربردى کردن بخش هواشناســى براى مردم، احداث 
آزادراه کنارگــذر غرب و شــرق در راســتاى کاهش 
آلودگى هواى اصفهان، افزایــش عمر پروژه ها با انجام 
آزمایش هاى فنى و همکارى با بخــش خصوصى، از 

اهدافى است که در این مجموعه دنبال مى شود.
وى بیان داشت: اســتان اصفهان به عنوان یک استان 

توریســتى قابلیت هاى بســیارى در جذب توریست و 
گردشگر دارد.

مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان اعالم کرد: 
استفاده حداکثرى از پتانسیل هاى موجود در اصفهان و 
پرداختن به زیرساخت ها و بخش حمل و نقل آن در سطح 
استان، بسیار حائز اهمیت است و در جذب گردشگر بسیار 

نقش آفرین است.
وى با اشاره به فعالیت ها و اهداف مورد نظر دستگاه هاى 
زیرمجموعه وزارت راه اضافه کرد: انتقال بار و مسافر از 
جاده به ریل، در راستاى سیاست هاى اقتصاد مقاومتى، 
از جمله اهدافى است که در این مجموعه دنبال مى شود.

مدیر عامل شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان گفت: در بازه  زمانى هفت ماهه امسال، نسبت 
به سال گذشــته 6/24درصد مصرف بنزین در اصفهان 

افزایش داشته است.
حســین صادقیان درباره  افزایش مصرف ســوخت در 
اصفهان اظهار داشت: مقدار مصرف شده سوخت بنزین 
سال جارى، برابر با یک میلیارد و 241 میلیون و 889 هزار 

و 900 لیتر است.
وى افزود: مصرف نفت سفید نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 36/8 درصد کاهش داشته است که در هفت ماهه 
امسال، مصرف نفت ســفید در اصفهان هشت میلیون 

و348 هزار و 300 لیتر بوده است.
مدیر عامل شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان با بیان اینکــه مصرف نفــت گاز نیز افزایش 
داشته  است، تصریح کرد: در هفت امسال افزایش 4/55 
درصدى نفت گاز را در مقایسه با سال گذشته داشته ایم 
که مقدار مصرفى آن در سال جارى برابر یک میلیارد و 

435 میلیون و 614 هزار و 200 لیتر بوده است.
وى بیان داشــت: میزان مصرف نفت کوره (مازوت) در 
سال جارى نیز 16 میلیون و 334 هزار لیتر است که این 
مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31/31 درصد 

کاهش داشته است.

سیاست اقتصادى اصفهان
انتقال بار و مسافر، با ریل

افزایش6درصدى 
مصرف بنزین در استان 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
چهار سال است که پروژه بهشت آباد رها شده است.

حیدرعلى عابدى در خصوص تأمین آب براى کشاورزان 
شرق استان اصفهان اظهار داشــت: براى حل بحران 
آب و بهبود وضعیت  زاینده رود، پیشــنهادهایى به دولت 
داده شــده، اولین مســئله ســاماندهى رودخانه است، 
ساماندهى به معنى پیگیرى نصب کنتور و نصب شماره 
مجوز  براى لوله هاى برداشــت آب از زاینده رود است، 
در حالى  که هنوز رودخانه زاینده رود ســاماندهى شده 

نیست.
وى افزود: دومین مسئله ساماندهى از تونل اول تا تاالب 
گاوخونى است؛ قابل باور نیست که لوله هایى که در حال 
برداشــت آب از زاینده رود هســتند کنتور ندارد، مجوز 
برداشــت آب روى آن نصب نیســت و از برداشت هاى 

غیرمجاز جلوگیرى نمى شود.

 شهرکردى ها علیه پروژه بهشت آباد 15 بار 
شکایت کرده اند 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
به وضعیت نامساعد کشاورزان شرق اصفهان ادامه داد: 
ساماندهى به صنف، واگذار شــده و برخى نقاط را خود 
کشــاورزان ســاماندهى و لوله هاى برداشت غیرمجاز 
را مسدود کرده اند؛ قرار اســت همراه با معاون وزیر در 
جمع مردم شــرق اصفهان حاضر شــویم و پاسخگوى 

مردم باشیم.
عابدى ادامــه داد: جلوگیرى از برداشــت غیرمجاز، در 
حال حاضر متعدد انجام مى شــود و کســى هم با آنها 
کارى ندارد؛ پیگیرى اجراى ســد تونل دوم و  پیگیرى 
تأمین بودجه الزم بــراى آن از پیشــنهادات بعدى به 
دولت اســت؛ بررســى کرده ایم شــهرکرد تا به حال 
15 مورد علیــه این موضــوع به بهانه هــاى مختلف 
شــکایت کرده اســت، در حالى کــه بــا تکمیل این 
پروژه، ســهمیه آب چهارمحال و بختیارى هم بیشــتر 

مى شود.

هر سال یک محصول کشــاورزان نابود 
مى شود

وى اضافه کرد: تغییر الگوى کشت در کلیه مساحت هاى 

زیر کشت، متناســب با منابع باید پیگیرى شود و انتظار 
مى رفت که جهاد کشاورزى الگوى مناسبى براى کشت 
به کشاورزان ارائه کند که این مهم تا به حال ارائه نشده 

است.
عابدى تصریح کرد: خود استان چهارمحال و بختیارى 
در تمام ادوار گذشــته براى تأمین منابع آبى هیچ قدمى 
برنداشته و طرحى ندارد، در صورتى که استان چهارمحال 

و بختیارى از زاینده رود آب برمى دارد و  به ســمت باال 
مى برد، سال هاى آینده انرژى به قدرى گران مى شود که 
به صرفه نیست که برق تولید کنند و با آن آب را به سمت 

باال پمپاژ کنند.

 4سال است تونل بهشت آباد رها شده
وى درباره منطقه بهشت آباد خاطرنشان کرد: حتمًا باید 

براى منطقه بهشت آباد برنامه ریزى و  تأمین منابع مالى 
شــود، تاکنون باید ســد را تکمیل مى کردند، منابع آبى 
چهارمحال و بختیارى، اصفهان و یزد برنامه ریزى شود، 
اما بدون هیچ دلیل علمى، چهار سال است بهشت آباد رها 
شده و پیشرفتى نداشــته در حالى که طرح بهشت آباد را 
بهترین مشاوران بین المللى با رعایت همه مسائل زیست 

محیطى داده اند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى تأکید 
کرد: در نظر داشــته باشــیم که زاینده رود دریا نیست و 
محدود اســت؛ اســتان ها نباید به آن به عنوان تنها راه 
تأمین آب نگاه کنند؛ اگر دولت برداشت جدیدى مصوب 
مى کند، باید منبع تأمین آن را مشخص کند؛ تونل اول و 
دوم حقابه مردم است و حق الناس است و این یعنى حتى 
شخص رئیس جمهور حق برداشت ندارد مگر اینکه آبى 
از جاهاى دیگر به زاینده رود اضافه کنند و به همان میزان 

برداشت کنند.

اصفهان میزبــان 3 میلیــون مهاجر از 
خوزستان و چهارمحال و بختیارى

وى اضافه کرد: استان اصفهان خواسته یا ناخواسته زیر بار 
عظیم یک مهاجرت حدود سه میلیون نفرى از شهرهاى 
مختلف خوزســتان و  چهارمحال و بختیارى است و  باید 
آب مورد نیاز تأمین شــود؛ در گذشته آب آشامیدنى شهر 
اصفهان 40 میلیون متر مکعب بــود اما امروزه میزان آب 
آشامیدنى استان اصفهان باالى 400 میلیون متر مکعب 

است، این تفاوت را از کجا تأمین کنیم؟

توضیحاتى پیرامون پروژه عجیب انتقال آب 
«بن – بروجن»

عابدى در خصــوص آخرین وضعیت طــرح انتقال آب 
بن- بروجن، گفــت: اگــر نماینده اصفهــان نبودم با 
اطالعاتى کــه از این طرح دارم بازهــم به آن اعتراض 
مى کــردم، مى خواهند بیــش از 540 متــر در ارتفاع و 
بیش از 250 کیلومتر با ســه بــار پمپــاژ آب را انتقال 
دهند، در صورتى که در خــود چهارمحال و بختیارى با 
11 کیلومتر تونــل، امکان انتقال آب بــه بروجن وجود 

دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى 
با بیــان اینکه در ایــن روش، 14 میلیــارد تومان فقط 
هزینه بــرق پمپاژ آب مى شــود، خاطرنشــان کرد: به  
عنوان نماینده اصفهان ســئوال مى پرســم از کجا آب 
این طــرح را مى خواهید تخصیص دهید؟ این شــکل 
از انتقــال آب مقرون بــه صرفه نیســت و منبع تأمین 
آب آن هــم نمى توانــد در شــرایط فعلــى زاینده رود

 باشد.

نماینده اصفهان در مجلس شوراى اسالمى:

زاینده رود دریا نیست 
تونل هاى کوهرنگ حقابه است و رئیس جمهورهم حق برداشت ندارد

ساسان اکبرزاده
«امسال، مراسم اربعین حســینى با برگزارى اجتماع بزرگ 
عزاداران حسینى در میدان امام على علیه السالم در ساعت 
9 و 30 دقیقه صبح روز 18 آبان ماه سال جارى در اصفهان با 
برنامه هاى سخنرانى، مداحى، سینه زنى، قرائت زیارت اربعین 

و... برگزار خواهد شد.»
رئیس شوراى هیئات مذهبى اصفهان در نشستى خبرى این 
مطلب را اعالم کرد و گفت: انقالب اسالمى، ملهم از فلسفه 
عاشوراى حسینى است و ستاد برگزارى مراسم اربعین در این 

راستا، جلسات زیادى را برگزار کرده است.
ســید رضا اخروى با بیان اینکه مراســم اربعین حسینى با 
محوریت شوراى هیئات مذهبى و همکارى اداره کل تبلیغات 
اسالمى اســتان اصفهان برگزار مى شــود، افزود: در ستاد 
برگزارى مراسم اربعین اصفهان چارتى در سه بخش روابط 
عمومى، تدارکات و امور فرهنگى- تبلیغى تهیه شده که اداره 

کل تبلیغات اسالمى در کالن آن قرار دارد.
وى با اشاره به برنامه هاى اربعین حسینى در اصفهان گفت: 
این مراسم رأس ساعت 9 و 30 دقیقه صبح روز 18 آبان ماه 
سال جارى با قرائت آیاتى از کالم ا... مجید آغاز مى شود و با 
برنامه هاى قرائت زیارت اربعین، مداحى، سخنرانى امام جمعه 
ملک شهر، سینه زنى، اقامه نماز جماعت ظهر و عصر ادامه 
خواهد یافت و پیش بینى شده نسبت به سال هاى گذشته رشد 
قابل توجهى را شاهد باشیم. این در حالى است که ما در شهر 

اصفهان هزار و 200 هیئت مذهبى بامجوز داریم.
■■■

دبیر ستاد ساماندهى شئون فرهنگى در مناسبت هاى مذهبى 
اداره کل تبلیغات اسالمى استان اصفهان هم با اشاره به فلسفه 
برگزارى مراسم اربعین حسینى گفت: اربعین روز میعاد عشق، 
روز شور و شعور، روز شور و نشور، روز عشق و ایمان، روز عشق 

و عقل، روز حضور و ظهور و روز اجتماع مؤمنین است .
حجت االسالم و المسلمین حسن بابایى، نماد و قله اصلى 
اربعین را پیاده روى نجف تا کربال براى دستیابى به اوج ایمان 
دانست و گفت: فلســفه پیاده روى اربعین آن است که این 
پیاده روى مقدمات ظهور امام زمان (عج) را فراهم مى کند، 
مردم جهان امام حسین (ع) را بیش از پیش خواهند شناخت، 
روز اعالم استکبارستیزى است و در حقیقت اربعین زنده نگه 
داشتن فرهنگ شــهادت و تبلور وحدت و بیعت با امام (ع)، 

درس هایى است که مى توانیم از اربعین بیاموزیم.

دبیر ستاد ساماندهى شئون فرهنگى در مناسبت هاى مذهبى 
اداره کل تبلیغات اسالمى اســتان اصفهان اظهار داشت: ما 
باید اجتماعى براى کســانى که به هر دلیل موفق نشدند به 
پیاده روى نجف تا کربال بروند در اصفهان داشــته باشیم و 
امسال نیز پنجمین سال برگزارى مراسم اربعین حسینى در 
اصفهان به صورت متمرکز از سوى شوراى هیئات مذهبى 
در میدان امام على علیه السالم خواهد بود و ضرورى است تا 

شاهد اجتماع عظیم عزاداران حسینى باشیم.
حجت االسالم و المســلمین بابایى گفت: با تأکید نماینده 
ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، مسئولیت برگزارى 
اربعین حسینى، به عهده شوراى هیئات مذهبى واگذار شد و 

البته همه دستگاه هاى خدمات رسان نیز همکارى کردند.
وى همچنین از برگزارى مسابقه «رفاقت با فهمیده ها» خبر 
داد و افزود: شرکت کنندگان در این مسابقه، در اربعین حسینى 
در میدان امام على (ع) تجمع کرده و پاسخنامه هاى مسابقه را 
در اجتماع بزرگ اربعین تحویل مى دهند و 25 آبان روز حماسه 
و ایثار مردم اصفهان، برنده هاى مسابقه اعالم مى شود و پنجم 
آذرماه برندگان این مسابقه دعوت و از آنان تجلیل خواهد شد. 
حجت االسالم و المسلمین بابایى هدف از برگزارى مسابقه 
«رفاقت با فهمیده ها» را معرفى 13 ساله ها بیان کرد و گفت: 
این مسابقه از 13 آبان با توزیع سئواالت آغاز شده و تا 25 آبان 

ماه سال جارى ادامه دارد.
■■■

یکى از اعضاى شــوراى هیئات مذهبى اصفهان هم گفت: 
مراسم اربعین در ســال 92 با حضور دو هزار نفر در گلستان 
شهدا، در ســال 93 با حضور چهار هزار نفر و در سال 94 با 

حضور شش هزار نفر و در سال 95 با حضور 17 هزار نفر در 
میدان امام على علیه السالم اصفهان برگزار شد و پیش بینى 
مى شود امسال نیز در پنجمین سال برگزارى، بیش از 20 هزار 

نفر در مراسم اربعین شرکت کنند.
محمدجواد تباشــیرى با قدردانى از همه کسانى که براى 
برگزارى مراسم اربعین حسینى امسال در میدان امام على 
علیه السالم اصفهان تالش کردند، گفت: به منظور تسهیل 
در خدمات رسانى به مردم، 50 دستگاه اتوبوس ساعت 9 صبح 
روز 18 آبان ماه سال جارى از مبادى محورى و اصلى شهر 
به مقصد میدان امام على (ع) حرکت مى کنند و 10 دستگاه 
اتوبوس نیز هیئات مذهبى را به میدان امام على علیه السالم 

هدایت خواهند کرد. 
تباشــیرى افزود: 12 ایســتگاه صلواتى، مهدکودك، نماز 
جماعت و پذیرایى ناهار از دیگر امکاناتى اســت که براى 
شرکت کنندگان در اجتماع بزرگ اربعین در میدان امام على 

علیه السالم در نظر گرفته شده است.
■■■

دبیر اجرایى و مسئول کمیته فرهنگى ستاد اربعین هم گفت: 
هدف ما، تقویت جلسات محورى و رشد شرکت کنندگان در 

مراسم اربعین در سال جارى است.
حسن جعفرى افزود: یکى از برنامه هاى فرهنگى در بخش 
خواهران در مراسم اربعین، اختصاص سه غرفه مشاوره براى 
خواهران و کودکان است. تیمورى،  مسئول پشتیبانى تدارکات 
ستاد اربعین نیز از فراهم کردن امکاناتى چون زیرانداز و... براى 
آرامش هرچه بیشتر شرکت کنندگان در مراسم اربعین سال 

جارى در میدان امام على علیه السالم اصفهان خبر داد.

جزئیات برگزارى مراسم روز اربعین اعالم شد

پیش بینى حضور 20 هزار عزادار اصفهانى در میدان امام على (ع)

کشــور اوکراین به عنوان بهترین مقصد براى کشــت 
فراسرزمینى استان اصفهان انتخاب شد.

رئیس کمیسیون کشــاورزى، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانى،صنایــع, معادن و کشــاورزى اصفهان گفت: 
66 کشــور دنیا از ظرفیت هاى مناســب براى کشــت 
فراســرزمینى برخوردارند که از این تعداد، 18 کشــور 
در کمیته بازرگانى و کشــت فراســرزمینى کمیسیون 
کشاورزى، آب و محیط زیســت اتاق بازرگانى اصفهان 

انتخاب شدند.
حمیدرضا قلمکارى افزود: : از میان 18 کشور، اوکراین به 
عنوان بهترین مقصد براى کشت فراسرزمینى اصفهان 

در نظر گرفته شد.
وى گفــت: امنیت غذایى پیش شــرط تحقــق امنیت 
اجتماعى، استقالل سیاســى و اقتصادى است و شدت 
گرفتــن محدودیــت هایــى مانند فرســایش خاك و 
خشکسالى موجب شده است تا کشــت فراسرزمینى از 

اهمیت بیشترى برخوردار شود.
وى با بیان اینکه کشت فراســرزمینى در ایران به خوبى 
تمرین نشده است، گفت: با وجود تجربیات خوب کشورها 
در این زمینه و انعقاد تفاهمنامه هاى زیاد، هنوز به کشت 
فراسرزمینى متناسب با اهمیتى که دارد، پرداخته نشده 

است.
رئیس کمیسیون کشــاورزى، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانى اصفهان با اشــاره به اینکه بیش از 85 درصد 
از اراضى ایران در اقلیم بیابانى، خشــک و نیمه خشک 
قرار گرفته است، گفت: با کشت فراسرزمینى مى توانیم 
محصوالت اساسى مورد نیاز از جمله گندم، جو، ذرت و 

برنج را به جاى وارد کردن، تولید کنیم.
قلمکارى، اوکرایــن را انبار غله و دروازه اروپا دانســت 
و گفت: این کشــور به زودى به عضویت اتحادیه اروپا 
درخواهد آمــد و تحقق این امر مى تواند شــرایط خوب 

کنونى را نیز بهتر کند.

اوکراین؛ بهترین 
مقصد براى کشت و کار 

اصفهانى ها

18 کشور براى کشت فراسرزمینى 
نصف جهان انتخاب شدند

مدیر مرکز معاینه فنى خودروى شــهردارى اصفهان 
گفت: با توجه به تردد باالى خودرو هاى تاکسى در شهر، 
شهردارى اصفهان بر اســاس سیاست هاى تشویقى 
خود، 70 درصد تخفیف براى تاکسیرانان جهت دریافت 

برچسب معاینه فنى در نظر گرفته است.
جمشید جمشیدیان اظهارداشت: آمار مراجعات به مراکز 
معاینه فنى اصفهان در شش ماهه اول امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، 10 درصد رشد داشته است اما 
این آمار در ماه هاى بعدى به رغم پیش بینى ها، با روند 

رو به رشد مواجه نشده و ثابت باقى مانده است.
وى ادامه داد: با توجه به اینکه در فصل ســرما، پدیده 

وارونگى دما اتفاق افتاده و میــزان آالینده ها افزایش 
مى یابد، باید همه ما براى کاهــش میزان آالیندگى 
تالش کنیم، به همین منظور کلیه رانندگان باید ضمن 
تنظیم موتور خودروى خــود در مراکز مجاز، به مراکز 

معاینه فنى مراجعه کنند.
 مدیر مرکز معاینه فنى خودروى شهردارى اصفهان با 
بیان اینکه هشت مرکز مکانیزه معاینه فنى در اصفهان 
در حال سرویس دهى هستند، عنوان کرد: ساعات کارى 
این مراکز به طور معمول، از 8 تا 14 است که در صورت 
افزایش مراجعات، شــیفت هاى بعدازظهر و شب نیز 

مشغول به فعالیت خواهند شد. 

تخفیف 70 درصدى
 به تاکسیرانان براى دریافت برچسب معاینه فنى
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 ذوب آهن تندیس رعایت 
حقوق مصرف کننده گرفت

در همایـش تقدیـر از واحـد هـاى نمونـه و برگزیده 
رعایت حقوق مصرف کننده در سطح استانى و ملى، 
ذوب آهن اصفهان به عنوان شـرکت برگزیده جهت 
دریافت تندیس ملى سال 95 مورد تقدیر قرار گرفت.

معاون بازاریابى و فروش شـرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان با بیان اینکه سال گذشته  شرکت ذوب آهن 
موفق به کسـب تندیس نقـره اى حمایـت از حقوق 
مصرف کننده شد و امسال کاندیداى دریافت تندیس 
طالیى مربوطه اسـت، گفـت: از سـازمان حمایت از 
مصرف کننـدگان و تولید کنندگان کـه به واحدهاى  
تولیدى وکیفى همچـون ذوب آهـن اصفهان توجه 

ویژه دارد، قدردانى مى کنم.
دشتیانه اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان از سال 92 تا 
سال 95 براى چهار سال پیاپى شرکت برتر در رعایت 
حقوق مصرف کننده شناخته شده بود و امسال براى 

پنجمین سال این موفقیت را کسب کرد.
معاون بازاریابى و فروش شرکت ذوب آهن اصفهان 
بیان کـرد: کیفیـت همـواره اولویـت اول ذوب آهن 
مى باشد و این امر باالترین حمایت از مصرف کننده 
است که مورد تأکید مدیرعامل و تمامى کارکنان این 

شرکت است.

امضاى13 تفاهمنامه توسط 
دانشگاه آزاد شاهین شهر

سرپرست دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد شاهین شهر 
گفـت: ایـن دانشـگاه در دو سـال اخیر13تفاهمنامه 
همکارى تحقیقاتى با صنایع شهرستان شاهین شهر و 

میمه منعقد کرده است.
حمیدرضـا رئیس السـادات افـزود: تفاهمنامه هـاى 
امضا شـده با صنایع متوسـط و بزرگ این شهرستان 
به  صـورت کلى منعقد و در مسـیر تبدیـل به امضاى 

همکارى مشترك تحقیقاتى است.
وى بـه درخواسـت ثبت پنـج اختـراع محققـان این 
دانشـگاه اشـاره و خاطرنشـان کـرد: عالوه بـر این، 
اسـتادان محقـق دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد 
شاهین شـهر، چهار طـرح تحقیقاتـى را در خصوص 
اسـتفاده از انـرژى خورشـیدى در مصـارف خانگى، 

صنعتى و خدماتى در دست اجرا دارند.
رئیس السادات، با بیان اینکه خدمات رفاهى و عمرانى 
این دانشگاه در دو سـال اخیر هرسال 30 درصد رشد 
یافته اسـت، به سـرمایه گذارى 700 میلیون تومانى 
دانشگاه در احداث، توسعه و تکمیل طرح هاى رفاهى 
و ورزشـى همچـون، زمین چمـن مصنوعى، سـالن 
غذاخورى دانشگاه، تأسیس واحد انتشارات و خدمات 

اینترنت اشاره کرد.
 

شناسایى دفاتر غیرمجاز 
صدور ویزاى اربعین  

رئیس انجمن صنفـى کارفرمایى شـرکت ها و دفاتر 
خدمات زیارتى، جهانگردى و هوایى استان اصفهان، 
از شناسـایى تعدادى از دفاتر غیرمجـاز صدور ویزاى 

اربعین در اصفهان خبر داد.
ابراهیم توکلى با اشـاره به نحوه فعالیت دفاتر زیارتى 
اسـتان اصفهان در ایام اربعین حسینى اظهار داشت: 
در این مدت 150 دفتر زیارتى مجاز در سراسر استان 
اصفهـان، اقـدام به ارائـه خدمات بـه زائـران اربعین 

حسینى کردند.
وى از شناسایى تعدادى از دفاتر غیرمجاز صدور ویزاى 
اربعین در اصفهان خبـر داد و افزود: طـى هفته هاى 
گذشته و با افزایش درخواست ها براى سفر به عراق، 
شـاهد فعالیت غیرمجاز تعـدادى از دفاتـر زیارتى در 

زمینه صدور ویزا بودیم.
وى درباره قیمت سـفر هوایـى از اصفهـان به نجف 
اظهار داشت: دفاتر زیارتى براساس نرخ مصوب، اقدام 
به فروش بلیت به زائران کردنـد، به این ترتیب بلیت 
یک طرفه اصفهان به نجف، 600 هزار تومان و بلیت 
اصفهان- نجف- اصفهـان با قیمت یـک میلیون و

 200 هزار تومان فروخته شد.
توکلى گفت: تاکنون 700 هـزار نفر از اصفهان راهى 
عراق شده اند که بخش بیشـترى از این زائران، سفر 
زمینى را براى حضـور در پیـاده روى اربعین انتخاب 

کردند.

خبر

مدیر امور باغبانى سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان 
با اشاره به افزایش تولید ســیب پاییزه در استان، گفت: 
پیش بینى مى شــود 210 هزار ُتن سیب پاییزه از باغات 

استان اصفهان برداشت شود.
احمدرضا رئیس زاده در ارتباط با برداشت محصول سیب 
پاییزه در استان، اظهار داشــت: برداشت سیب پاییزه از 
اواخر شهریورماه در باغات بارور استان آغاز شده و تا نیمه 

آبان ماه ادامه دارد.
وى ادامه داد: پیش بینى مى شــود میزان برداشت سیب 
پاییزه استان در سال 96 به حدود 210 هزار تن برسد که 
نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش را نشان مى دهد.

مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
عنوان کرد: سطح کل باغات سیب استان 21 هزار و 583 
هکتار است که هزار و 161 هکتار آن به مرحله باردهى 
نرسیده اســت. رئیس زاده  افزود: همچنین درحدود 19 
هزار و 300 هکتار از باغات سیب استان به سیب هاى زرد 

و قرمز پاییزه (گلدن و رد) اختصاص دارد.
وى تصریح کرد: بیش از 90 درصد از باغات سیب استان 
در شهرستان سمیرم واقع شده است و در شهرستان هاى 
شــهرضا، دهاقان، تیــران و کــرون، نطنــز و برخى 
شهرســتان هاى دیگر نیز باغات سیب در مساحت هاى 

کمتر وجود دارد.

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان گفت: 
میزان زمین هاى مورد اختــالف اداره کل اوقاف و منابع 

طبیعى استان اصفهان، 12 هزار هکتار است.
محمدحسین شاملى با بیان اینکه اختالفات حقوقى بین 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان و اداره کل 
منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان بر سر اراضى 
موقوفه وجــود دارد، اظهار داشــت: مجموع زمین هاى 
مورد اختالف اســتان اصفهان در این زمینــه، 12 هزار 

هکتار است.
وى با اشــاره به اینکه بر اساس تفاهمنامه سازمان منابع 
طبیعى و ســازمان اوقاف، تعیین تکلیــف عرصه هاى 

وقفى در اســتان اصفهان صورت گرفت، بیان داشــت: 
بر اســاس این تفاهمنامه، تصرفاتى که قبل از امســال 
صورت گرفته بود، احیا شد و آنچه احیا نشده بود، به عنوان 
عرصه ملى باقى ماند. مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان با اشاره به اینکه حریم همه امامزاده هاى 
استان اصفهان مشخص شــد، تصریح کرد: حریم همه 
امامزاده هاى اســتان اصفهان مشخص شــده و دیگر 
مشــکلى در این زمینه نداریم. وى با بیان اینکه در حال 
حاضر صدور سند براى 75 درصد از اراضى مورد اختالف 
اوقاف و اداره منابع طبیعى انجام شده است، افزود: مابقى 

عرصه ها نیز تا پایان سال جارى سند دار خواهد شد.

اختالف منابع طبیعى و اوقاف
بر سر 12هزارهکتار زمین

پیش بینى برداشت
 210 هزار ُتن سیب پاییزه 

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
با بیان اینکه هم اینک در شــبکه تحت پوشش شرکت 
توزیع نیروى برق شهرستان اصفهان، با وجود فعال بودن 
28 سرمایه گذاراحداث نیروگاه خورشیدى با ظرفیتى بالغ 
بر 55 مگاوات، هنوز نیروگاهى که به بهره بردارى رسیده 
و متصل به شبکه باشــد، نداریم، گفت: تنها یک نیروگاه 
خورشــیدى با ظرفیت 10 مگاوات تحت نظارت شرکت 
برق منطقه اى اصفهان، در حال بهره بــردارى بوده و به 

پست فوق توزیع جرقویه متصل است.  
سارا صالحى با بیان اینکه تعداد زیادى از سرمایه گذاران 
متقاضى احداث نیروگاه خورشیدى هستند، اظهارداشت: 
تا پایان نیمه نخســت ســال جارى، تعــداد 45 پرونده 
ســرمایه گذارى با ظرفیت تولید 111 مــگاوات در حوزه 

شهرستان اصفهان تشکیل شد. 
وى ادامه داد:واگذارى ظرفیت بــه تعدادى از متقاضیان 
سرمایه گذارى میسر نبود و به ناچار، درخواست این دسته 
از سرمایه گذاران رد شــد. وى افزود: در حال حاضر تعداد 
28 سرمایه گذار فعال در این حوزه داریم که با تعیین شرایط 
اتصال به شبکه، از طرف شرکت توزیع، مجوزهاى الزم 
براى آنها صادر شــده و امیدواریم تا تابستان سال آتى، 
حداقل سه مورد از این طرح هاى سرمایه گذارى نیروگاه 

خورشیدى به بهره بردارى برسند. 
 وى افزود: بیشــترین مشکل ســرمایه گذاران در فرآیند 
احداث نیروگاه خورشیدى، بحث تغییر کاربرى زمین هاى 
شــخصى و یا گرفتن امتیاز تملک موقــت و بلند مدت 
زمین از ســازمان منابع طبیعى اســت که فرآیند آن در 
خوشــبینانه ترین حالت، شش  ماه تا یکســال به طول 

مى انجامد. 
مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروى برق شهرستان 
اصفهان ادامــه داد: هزینه ســرمایه گذارى هر مگاوات 
نیروگاه خورشیدى، متغیر و بستگى زیادى به شرایط تأمین 

مالى و البته تأمین تجهیزات دارد. 
صالحى افزود: براى نیروگاه هایى با ظرفیت متوسط، به 
ازاى هر مگاوات، هزینه  ســرمایه گذارى معادل 40 تا42 
میلیارد ریال الزم است و قراردادهاى خرید تضمینى انرژى 
ظرفیت هاى نیروگاهى را که به آنها به اختصار قراردادهاى 
PPA گفته مى شود، ســازمان انرژى هاى تجدیدپذیر و 

بهره ورى انرژى (ساتبا) تنظیم و منعقد مى کند.  
وى خاطر نشــان کرد: مدت زمان بازگشت اصل سرمایه 
متناسب با هزینه ســرمایه گذارى نیروگاه، معادل 3/5 تا 
چهار ســال اســت و درآمد حاصل از فروش انرژى، طى 
باقیمانده دوره قــرارداد خرید تضمینى، ســود حاصل از 
ســرمایه گذارى خواهد بود که متناســب با تولید انرژى 

نیروگاه در هر دوره کسب خواهد شد. 

■■■ 
صالحى با بیان اینکه نیروگاه هاى خورشیدى یکى از منابع 
تجدیدپذیر و پاك انرژى هستند که به واسطه اقلیم کشور، 

در حال حاضر بیش از دیگر منابع مورد توجه قرار گرفته اند، 
تأکید کرد: سیاست کالن کشــور در تمام حوزه ها اعم از 
سند چشم انداز 20 ساله کشور، برنامه هاى پنج ساله توسعه 
اقتصادى به ویژه برنامه پنجم و ششم توسعه بر ضرورت 

توسعه انرژى هاى تجدیدپذیر داللت دارد. 
وى افزود: در ایران به واسطه موقعیت جغرافیایى و تابش 
بسیار خوب خورشید، انرژى خورشــیدى بهترین گزینه 
از انواع انرژى هاى تجدیدپذیر اســت که واجد پتانسیل 
بالقوه اى است و اقلیم اصفهان و نیز شرایط تابش خورشید، 
منجر به تحقق مطلوبیت نسبى راندمان و بهره ورى تولید 
انرژى خورشیدى نسبت به دیگر استان هاى کشور شده 

است.  
 مدیر دفتر بازار شــرکت توزیع نیروى برق شهرســتان 
اصفهان ادامه داد: در بحث نیروگاه خورشیدى کوچک و 

ظرفیت هاى کمتر، موسوم به سامانه هاى برق خورشیدى، 
گردش کار مناسب به منظور تســهیل و تسریع در انجام 
مراحل ثبت تقاضا، بررســى و امکان ســنجى واگذارى 
ظرفیت و تعیین شــرایط اتصال به شبکه سامانه و صدور 

مجوز اجراى سامانه پیش بینى شده است. 
وى اظهارداشــت:همچنین تالش شده اســت با ایجاد 
بسترهاى مناســب، نظارت بر اجراى طرح ها و در نهایت 
اتصال به شبکه سامانه ها طى ســاز و کارى مدون اجرا 
شود. مدیر دفتر بازار برق شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان افزود: نرخ پایه قراردادهاى خرید تضمینى انرژى 
تولیدى نیروگاه هاى خورشیدى چهار هزار و 900ریال به 
ازاى هر کیلووات ساعت انرژى اســت و انرژى تولیدى 
سامانه هاى برق خورشیدى محدود به ظرفیت 20کیلووات، 
با نرخ هشت هزارریال و انرژى تولیدى سامانه هاى برق 

خورشیدى با ظرفیتى بیش از20 تا 100 کیلووات، با نرخ 
هفت هزار ریال طى دوره قرارداد، خریدارى مى شوند. 

تجهیــز مســاجد و مــدارس اصفهان 
به برق خورشیدى  

 مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
افزود: شهروندان اصفهانى مشتاق سرمایه گذارى در حوزه 
انرژى خورشیدى هســتند و امکان توسعه ظرفیت تولید 
انرژى خورشــیدى در اصفهان وجود دارد. وى ادامه داد: 
درحال حاضر بالغ بر دو هزار و 200کیلووات مجوز احداث 
سامانه برق خورشــیدى، صادر و قرارداد خرید تضمینى 
آنها تنظیم شده است که امیدواریم تمام آنها طى یکسال 
آتى، اجرایى شده و به بهره بردارى برسند. صالحى ادامه 
داد: در سال 1392، در راستاى ترویج فرهنگ استفاده از 

انرژى هاى تجدیدپذیر و با اســتفاده از بسترهاى قانونى 
ابالغى، تعداد ده مســجد بزرگ و 30 مدرسه شهرستان 
اصفهان به صورت رایگان با سامانه هاى برق خورشیدى 
پنج کیلوواتى تجهیز شدند. وى افزود:ساختمان هاى اصلى 
مناطق چندگانه شــهردارى، تعدادى از ســاختمان هاى 
شرکت آب و فاضالب، اداره گاز، اداره کل راه و شهرسازى، 
سازمان نظام مهندسى، ساختمان شوراى شهر اصفهان، 
برخى پارك ها و فضاهاى ســبز شــهردارى از جمله باغ 
گل ها، پــارك ترافیک، پــارك کمال اســماعیل و...، 
ســاختمان هاى اصلى شــرکت توزیع، مرکز بین المللى 
همایش هاى اصفهان و البته تعدادى از منازل شــخصى 
ســرمایه گذاران، از جمله مکان هاى نصــب و راه اندازى 

سامانه هاى برق خورشیدى شهر اصفهان هستند. 
 وى افزود: با توجه به عدم کنترل پذیرى تولید سامانه هاى 
برق خورشیدى، وفق استانداردهاى فنى، حداکثر ظرفیت 
قابل واگذارى، محدود به 30درصد بار شــبکه در نقطه 

اتصال است و نباید ظرفیتى بیش از این واگذار شود. 
 مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
افزود: براى اســتفاده از امتیاز حداکثر نرخ خرید تضمینى 
سامانه هاى برق خورشیدى، ســرمایه گذار باید مشترك 
شرکت توزیع باشد. وى اظهارداشــت:فضاى مورد نیاز 
براى هر کیلووات سامانه برق خورشــیدى 10مترمربع 
است و محل نصب پانل ها باید نورگیر و رو به آفتاب بوده 
و سایه اندازى نداشته باشد و احتمال احداث آپارتمان و... و 

ایجاد سایه اندازى در آینده نیز وجود نداشته باشد.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: 

اصفهان هنوز نیروگاه خورشیدى ندارد
دراقلیم اصفهان وبا شرایط تابش خورشید، انرژى خورشیدى بهترین گزینه است

در حال حاضر
 28 سرمایه گذار 

فعال در این 
حوزه داریم و 
امیدواریم تا 

تابستان سال آتى، 
حداقل سه مورد 
از این طرح هاى 
سرمایه گذارى 

نیروگاه خورشیدى 
به بهره بردارى 

برسند

 معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 57 شرکت پخش دارویى در استان اصفهان فعال هستند، از فعالیت756 داروخانه در سطح استان اصفهان 
خبر داد.

عباس جعفریان دهکردى اظهار داشت: وظیفه اصلى این معاونت، نظارت به منظور تأمین امنیت و سالمت فرآورده ها از جمله سالمت محورها از دارو تا غذاست.
وى افزود: در کشور دو دسته دارو داریم،  یکى داروهاى تولید داخلى و دسته دوم نیز داروها و فرآورده هاى خارجى است که باید داراى برچسب اصالت و سالمت باشند.

جعفریان با بیان اینکه 756 داروخانه در سطح استان فعالیت دارند، افزود: ماهانه 300 مورد بازرسى از داروخانه ها انجام مى شود.
معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در ارتباط با نظارت بر دارو تصریح کرد: از زمان تهیه و تولید مواد اولیه دارو، تولید، نگهداشت و توزیع نظارتى دقیق وجود 

دارد تا مصرف کنندگان بتوانند با تهیه از محل اصلى عرضه آن، که داروخانه ها هستند، مطمئن از داروى مصرفى خود باشند.

فعالیت756 داروخانه در سطح استان 

 مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در حال 
حاضر صدور شناسنامه مکانیزه براى عموم مردم 
جامعه، هنوز عملیاتى نشــده و فقط براى افرادى 
که داراى شرایط هستند، شناسنامه مکانیزه صادر 

مى شود.
حسین غفرانى اظهار داشت: این نوع شناسنامه در 
حال حاضر به همه کسانى که شناسنامه آنها نیاز به 

تعویض داشته باشد، تعلق مى گیرد.
وى با بیان اینکه همچنین به کســانى که خواهان 
تغییر در مندرجات شناسنامه شان هستند و یا افرادى 
که قصد عکسدار کردن شناسنامه هایشان را دارند، 
شناســنامه مکانیزه ارائه مى شود، گفت: باید توجه 
داشت که در حال حاضر صدور شناسنامه مکانیزه 
عمومیت نداشــته و فقط براى افرادى که داراى 
شرایط اعالم شــده هستند، شناســنامه مکانیزه 

صادر مى شود.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان همچنین در 
خصوص طرح حذف اطالعات همســر ســابق از 

شناسنامه، پس از جارى شــدن صیغه طالق نیز 
گفت: این طرح در مراحل اولیه قرار دارد و براى اجرا 

نیاز به مصوبه مجلس دارد.
وى با بیان اینکه در خصــوص اجراى طرح حذف 
اطالعات همسر سابق از شناســنامه، مخالفان و 
موافقان زیادى وجود دارد، گفت: بنده بر این باورم 
که درج واقعه طالق در شناسنامه افراد و مراجعه این 
افراد به ادارات دولتى از لحــاظ حیثیتى و موقعیت 
افراد، آنها را در معرض برجسته سازى یکى از معایب 
زندگى مى کند که شاید نیاز به توضیح داشته باشد و 

شخصیت این افراد مورد تهدید قرار گیرد.
غفرانى با اشاره به اینکه باید توجه داشت که از سوى 
دیگر حذف اطالعات همسر سابق از شناسنامه افراد 
پس از واقعه طالق مى تواند، مروج این اتفاق باشد، 
تصریح کــرد: از این رو ما اعتقــاد داریم اگر طرح 
حذف نام همسر ســابق در مجلس تصویب شود، 
باید اطالعات قبلى افراد در ســوابق قبلى آنها در 

ثبت احوال ثبت شود.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

شناسنامه هاى تعویضى، مکانیزه مى شوند

 مدیرکل هواشناسى اصفهان با تأکید بر اینکه انتظار مى رود 
بارش هاى پاییزى از دهه سوم آبان آغاز شود، گفت: بارش 
براى نواحى مرکزى و شرقى رطوبت زیادى ندارد و کمبود 

بارش را جبران نمى کند.
مجید بیجندى با بیان اینکه با توجه به شرایط بارش و دماى 
استان اصفهان در سال زراعى 96- 95 در اکثر نقاط استان 
اصفهان شاهد درجاتى از خشکسالى بوده ایم، اظهار داشت: 
در این بازه زمانى بارندگى ها نسبت به استانداردهاى تعریف 

شده به جز در نواحى غربى استان اصفهان کاهش داشته 
اســت. وى با تأکید بر اینکه در مهرماه در هیچ نقطه اى از 
استان اصفهان بارش گزارش نشده است، تصریح کرد: از 
این رو در این ماه مناطق غربى و سرچشمه هاى آبى استان 
بارشى را دریافت نکردند و با توجه به کمبود بارش سال هاى 
گذشــته، روند کاهش ذخایر آب زیرزمینى و خشکسالى 
هیدرولوژیکى کماکان ادامــه دارد. بیجندى با بیان اینکه 
از نظر دمایى نیز در بیشتر نواحى استان افزایش جزئى دما 

را نسبت به نرمال داشتیم، افزود: بیشترین افزایش دما در 
استان مربوط به نجف آباد، اصفهان، ورزنه و فریدونشهر بود 
اما در برخى نواحى از جمله  شرق اصفهان و کاشان هم دما 
نسبت به نرمال کاهش جزئى داشته است.وى گفت: مرکز 
پر ارتفاع که تاکنون اجازه عبور سیستم هاى بارش زا را در 
سطح استان اصفهان نداده است، در اوایل نیمه دوم کمى 
ضعیف شــده و امکان بارش را به تدریج بر روى استان به 

شکل محدودى فراهم مى آورد.

بارش سرچشمه هاى استانى، به حدى که 
الزم است نمى رسد

بیجندى با تأکید بر اینکه بارش سرچشمه هاى استانى به 
حدى که الزم است نمى رســد، افزود: سایر شاخص هاى 
اقلیمى نشان مى دهند که شرایط بارشى پاییز امسال تمایل 
به کمتر از نرمال دارد. وى با اشاره به اینکه خروجى مدل هاى 
بارش پاییز امسال کمتر از نرمال خواهد بود، گفت: تمایل به 

کمتر از نرمال بودن به نسبت در نواحى غربى بیشتر است.
 مدیرکل هواشناسى اصفهان در خصوص وضعیت دمایى 
استان در فصل پاییز نیز بیان داشت: میانگین دما در فصل 
پاییز به طور میانگین در سطح استان اصفهان در حد نرمال و 
در برخى نواحى تا حدود یک درجه نسبت به نرمال افزایش 

خواهد داشت.

آغاز بارش هاى پاییزى اصفهان از هفته آینده
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139660302007001910 مورخ 96/05/21 علیرحم خدرى فرزند درویشعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 109,45 مترمربع پالك شماره 10 اصلى واقع در حسین آباد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قدیرعلى فتحى.
2 - راى شماره 139660302007002662 مورخ 96/07/22 کریم شریفى فالورجانى فرزند عبداله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه مساحت 295,84 مترمربع پالك شماره 407 اصلى واقع در برزوان گارماسه بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فخرالملوك رجائى.
3 - راى شماره 139660302007002663 مورخ 96/07/22 حســین صفرى فرزند شکراله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه مساحت 161,99 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین مرادى قهدریجانى.
4 - راى شماره 139660302007002669 مورخ 96/07/22 رحمن ترکى جولرستانى فرزند حسینعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه مساحت 143,45 مترمربع پالك شماره 6فرعى از 24 اصلى واقع در باغ 

ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
5 - راى شــماره 139660302007002670 مورخ 96/07/22 محمدجواد رجائى ریزى فرزند رجبعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه مساحت 183,80 مترمربع پالك شماره 530 فرعى از یک  اصلى واقع در 

کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمعلى نصر.
6 - راى شــماره 139660302007002671 مورخ 96/07/22 محبوبه ابراهیمى پالرتى فرزند مرتضى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه مساحت 197,07 مترمربع پالك شماره 527  اصلى واقع در پالرت بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رمضان ابراهیمى.
7 – راى شماره 139660302007002672 مورخ 96/07/22 زهرا وکیلى سهرفیروزانى فرزند على اکبر 
نسبت به ششدانگ یکدرب باغ مساحت 619,79 مترمربع پالك شــماره 361 فرعى از 474  اصلى واقع 
در سهرو فیروزان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حبیبه سلطان وکیلى 

سهرفیروزانى.
8 - راى شماره 139660302007002674 مورخ 96/07/22 طاهره جمشیدى فالورجانى فرزند حیدر 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه مساحت 97,33 مترمربع پالك شماره 15  اصلى واقع در فالورجان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمود نیکان.
9 - راى شماره 139660302007002675 مورخ 96/07/22 رجبعلى مرادى کلیشادى فرزند فضل اله 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه مساحت 41,25 مترمربع پالك شماره 19  اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نعمت اله مرادى کلیشادى.
10 - راى شــماره 139660302007002676 مورخ 96/07/22 قدرت اله حمزه زاده فرزند حســینعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان نیمه تمام به  مساحت 57,12 مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 411  

اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى یداله قاسمى.
11 - راى شماره 139660302007002680 مورخ 96/07/22 على اکبر کریمى شرودانى فرزند غالمرضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237,74 مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 411  اصلى واقع در 

شرودان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمرضا کریمى.
12 - راى شماره 139660302007002681 مورخ 96/07/22 ایمان قاسمى زفره فرزند ذبیح اله نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 164,88 مترمربع پالك شماره 434  اصلى واقع در کارویه  بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فیض اله شفیع.
13 - راى شــماره 139660302007002689 مورخ 96/07/23 ایران هادیان قهدریجانى فرزند اسداله 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 302,10 مترمربع پالك شــماره 451 فرعى از 387  اصلى 
واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى جعفر اسماعیل زاده 

قهدریجانى.
14 – راى شماره 139660302007002690 مورخ 96/07/23 ایران هادیان قهدریجانى فرزند اسداله 
نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه و مغازه هاى متصله به مســاحت 452,58 مترمربع پالك شماره 386  
اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى جعفر اسماعیل 

زاده قهدریجانى.
15 - راى شماره 139660302007002691 مورخ 96/07/23 جعفر یزدانى گارماسه فرزند على نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 337 مترمربع پالك شماره 405  اصلى واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على یزدانى.
16 - راى شماره 139660302007002692 مورخ 96/07/23 صفرعلى رشیدى فرزند اسکندر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139,90 مترمربع پالك شماره 430  اصلى واقع در مینادشت  بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرعلى رشیدى باغوحوشى.
17 - راى شــماره 139660302007002693 مــورخ 96/07/23 روح اله شــفیعى فالورجانى فرزند 
عبدالرحیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 124,33 مترمربع پالك شماره 413  اصلى واقع 

در ششدربلندى فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على کیانى.
18 - راى شماره 139660302007002694 مورخ 96/07/23 شهناز نجفى ریاخونى فرزند عزیزاله نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان نیمه تمام به مساحت 225,50 مترمربع پالك شماره 26  اصلى واقع در هویه  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عوضعلى محمدى.
19 - راى شماره 139660302007002695 مورخ 96/07/23 حمید صفى خانى فرزند قربانعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان نیمه تمام به مساحت 153,32 مترمربع پالك شماره 26  اصلى واقع در هویه  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عوضعلى محمدى.
20 - راى شماره 139660302007002696 مورخ 96/07/23 عزت صادقى جوجیلى فرزند حیدرآقا نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 177,68 مترمربع پالك شماره 402  اصلى واقع در جوجیل  بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرآقا صادقى.
21 - راى شماره 139660302007002698 مورخ 96/07/23 پروین فریدونى فرزند عبدالبابا نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 143 مترمربع پالك شماره 411  اصلى واقع در شرودان  بخش 9 ثبت 

اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
22 - راى شماره 139660302007002712 مورخ 96/07/24 علیرضا هادیان قهدریجانى فرزند قربانعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 332,70 مترمربع پالك شماره 386  اصلى واقع در قهدریجان  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قربانعلى هادیان.
23 - راى شماره 139660302007002713 مورخ 96/07/24 علیرضا هادیان قهدریجانى فرزند قربانعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه مخروبه به مســاحت 567,30 مترمربع پالك شماره 386  اصلى واقع در 

قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قربانعلى هادیان.
24 - راى شــماره 139660302007002715 مورخ 96/07/24 اعظم نصیرى فرزند محمد نســبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184,85 مترمربع پالك شماره 411  اصلى واقع در 

شرودان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد حسین زجاجى.
25 - راى شــماره 139660302007002716 مورخ 96/07/24 شریف بهرامى فر فرزند شنبه نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184,85 مترمربع پالك شماره 411  اصلى واقع در 

شرودان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد حسین زجاجى.
26 - راى شماره 139660302007002718 مورخ 96/07/24 محمد کوراوند فرزند میرزاخان نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 129,64 مترمربع پالك شماره 15  اصلى واقع در 

فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رحیم رهنما.
27 - راى شماره 139660302007002719 مورخ 96/07/24 بیگم ربیعى هفشجانى فرزند رحمت اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 129,64 مترمربع پالك شماره 15  

اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رحیم رهنما.
28 - راى شماره 139660302007002721 مورخ 96/07/24 محمد کریمى هویه فرزند براتعلى نسبت 
به ششدانگ دو باب خانه به مساحت 317,20 مترمربع پالك شماره 26  اصلى واقع در هویه  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدعلى اکبرى هویه.
29 - راى شماره 139660302007002722 مورخ 96/07/24 علیرضا درویشى فرزند محمدعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139,12 مترمربع پالك شــماره 75 فرعى از 24  اصلى واقع در باغ 

ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اکبر نادرى.
30 - راى شماره 139660302007002724 مورخ 96/07/24 ماه منیر ابراهیمى فرد فرزند على نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 36,75 مترمربع پالك شماره 734 فرعى از یک اصلى واقع در 

کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
31 - راى شماره 139660302007002726 مورخ 96/07/24 کریم شمسى ارمندى فرزند یوسف نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154,71 مترمربع پالك شماره 24  اصلى واقع در باغ ابریشم  بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سلطانعلى نادرى.
32 - راى شماره 139660302007002729 مورخ 96/07/24 محمدصادق کیانى فرزند زین العابدین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147,23 مترمربع پالك شماره 15  اصلى واقع در فالورجان  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن کیانى فالورجانى.
33 - راى شــماره 139660302007002731 مورخ 96/07/24 رحیم یزدى سودرجانى فرزند حسنعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 148 مترمربع پالك شماره 19  اصلى واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى دهقان کلیشادى.
34 - راى شماره 139660302007002732 و راى شماره 139660302007002733 مورخ 96/07/24 
احمدرضا نصر اصفهانى فرزند صفرعلى نسبت به ششدانگ قسمتى از یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 
92,91 مترمربع پالك شماره 227 فرعى از یک اصلى و ششدانگ قســمتى از یکباب خانه نیمه تمام به 
مساحت 184,67 مترمربع پالك شماره 530 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان 

که متقاضى خود مالک رسمى است.
35 - راى شــماره 139660302007002734 مورخ 96/07/24 قاســم قدیرى قهدریجانى فرزند فتح 
اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مســاحت 345,70 مترمربع پالك شماره 1247 فرعى از 
387  اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فتح اله 

قدیرى قهدریجانى.
36 - راى شماره 139660302007002699 مورخ 96/07/23 طیبه قاسمى فالورجانى فرزند اکبر نسبت 
به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 143,16 مترمربع پالك شماره 413  اصلى واقع 
در ششدر بلندى فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى جهان سلطان 

زوجه کربالئى حیدر.
37 - راى شماره 139660302007002703 مورخ 96/07/23 جلیل صادقیان محمدآبادى فرزند غضنفر 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 143,16 مترمربع پالك شماره 413  اصلى 
واقع در ششدر بلندى فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى جهان 

سلطان زوجه کربالئى حیدر.
38 - راى شماره 139660302007002725 مورخ 96/07/24 سرور موسوى آغچه بدى فرزند رضا نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204,13 مترمربع پالك شماره 32  اصلى واقع در آغچه بدى بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین محمدى.
39 - راى شماره 139660302007002735 مورخ 96/07/24 اسمعیل نافلى شهرستانى فرزند رضا نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت 1229,85 مترمربع پالك شماره 6 فرعى از 6  اصلى 
واقع در کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین مرادى جوشانى.

40 - راى شــماره 139660302007002736 مورخ 96/07/24 ســعید صادقى فرزند شعبان نسبت به 
سه چهارم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گاراژ به مســاحت 1229,85 مترمربع پالك شماره 6 فرعى 
از 6  اصلى واقع در کرســگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى حسین 

مرادى جوشانى.
41 - راى شماره 139660302007002737 مورخ 96/07/24 حمید بارانى فرزند على نسبت به سه چهارم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت 1229,85 مترمربع پالك شماره 6 فرعى از 6  اصلى واقع 

در کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین مرادى جوشانى.
42 - راى شماره 139660302007002738 مورخ 96/07/24 سعید باقریان فرزند رضا نسبت به یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت 1229,85 مترمربع پالك شماره 6 فرعى از 6  اصلى 
واقع در کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین مرادى جوشانى.

43 - راى شــماره 139660302007002730 مورخ 96/07/24 سعید جعفرى کاکلکى فرزند بهرامعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 221,93 مترمربع پالك شماره 7 فرعى از 21  اصلى واقع در 

سودرجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نصراله حسن پور.
44 - راى شماره   139660302007001970  مورخ  96/05/24آقاى /خانم رحم خدا جمال پورفرزند شکر 
خدا نسبت به ششدانگ   یکبابخانه      به مساحت  199,95   مترمربع پالك شماره       فرعى از411اصلى 

واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  محمد مهدى کیانى 
45- راى شــماره 19660302007002389   مورخ    96/06/23 آقاى /خانم محمد روشــن فکر فالح    
فرزنداحمد   نســبت به 148,78سهم مشاع از 278,88سهم ششــدانگ  یکباب ساختمان تجارى ادارى   
به مساحت278,88مترمربع پالك شــماره  138     فرعى از53اصلى واقع درشهرك قدس بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه خود متقاضى
46- راى شماره  139560302007005229  مورخ    95/11/04 آقاى /خانم  اکبر نوروزى باغکمه    فرزند 
براتعلى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه     به مساحت254,75    مترمربع پالك شماره       فرعى از41اصلى 

واقع درسهلوان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  براتعلى نوروزى
47-راى شــماره 19660302007002388   مــورخ    96/06/23 آقــاى /خانم محمــد على کمالى    
فرزنداحمد   نســبت به 130,01سهم مشاع از 278,88سهم ششــدانگ  یکباب ساختمان تجارى ادارى   
به مساحت278,88مترمربع پالك شــماره  138     فرعى از53اصلى واقع درشهرك قدس بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه خود متقاضى
48- راى شماره    139660302007002483 مورخ 96/07/01  آقاى /خانم  نعمت اله اسماعیل زاده  فرزند 
حسین  نسبت به ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 200  مترمربع پالك شماره   639    فرعى از386اصلى 

واقع در  قهدریجان    بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   سید محمد هاشمى
49- راى شــماره 139660302007002484  مورخ 96/07/01 آقاى /خانم  قربانعلى قاسمى شرودانى 
فرزندکریم   نسبت به ششدانگ یکبابخانه     به مساحت195,85مترمربع پالك شماره       فرعى از407اصلى 

واقع دربرزوان گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  احمد قبا دوز
50- راى شماره  139660302007002683   مورخ  96/07/22  آقاى /خانم  مریم موسوى   فرزندحسین  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب تاالر  به مساحت 458,49  مترمربع پالك شماره       فرعى 

از15اصلى واقع درفالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  رضا اله دادیان
51-راى شــماره  139660302007002682   مــورخ  96/07/22  آقــاى /خانــم  حمیدرضا دهلوى   
فرزندمحمود  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب تاالر  به مساحت 458,49  مترمربع پالك شماره       

فرعى از15اصلى واقع درفالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  رضا اله دادیان
52- راى شماره   139660302007002668  مورخ  96/07/22 آقاى /خانم سارا انصارى     فرزند موسى  
نسبت به ششدانگ  یکبابخانه   به مســاحت 150,62  مترمربع پالك شماره       فرعى از15اصلى واقع در 

فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  قنبرعلى کیانى
53- راى شماره139660302007002392 مورخ   96/06/23 دولت جمهورى اسالمى ایران به نمایندگى 
وزارت کشاورزى –ســازمان تحقیقات آموزشى و ترویج کشــاورزى(مرکز تحقیقات  آموزشى  و ترویج 
کشاورزى استان اصفهان)     نسبت به ششدانگ ســاختمان ادارى و محوطه        به مساحت  12046,51   
مترمربع پالك شــماره 138 فرعى ازاصلى واقع در مجاورت شهرك قدس   بخش 9 ثبت اصفهان مالک 

اولیه  خود متقاضى
54- راى شماره 139660302007002791 مورخ 96/07/29آقاى /خانم عبداله بکرانى باالنى   فرزند 
حسنعلى نسبت به ششدانگ   یکبابخانه      به مساحت 150,63  مترمربع پالك شماره       فرعى از497اصلى 

واقع درپاوا(پیربکران)بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  ناصر اکبرى 
55- راى شماره 139660302007002485  مورخ 96/07/01 آقاى /خانم طیبه اثنى عشر فرزند  نصراله   
نسبت به ششدانگ     یکبابخانه   به مساحت144,22  مترمربع پالك شماره  22فرعى از667اصلى واقع 

دربلوار شفق اصفهان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضیه
56- راى شماره 139660302007002679 مورخ96/07/22 آقاى /خانم محمدعلى رضایى   فرزندبراتعلى   
نسبت به ششدانگ     یکبابخانه    به مســاحت165,44مترمربع پالك شــماره       فرعى از5اصلى واقع 

درمنصور آباد   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  احمد میرزا مسعود
57-راى شماره 139660302007002795 مورخ96/07/29 آقاى /خانم عباس شریفیان فرزند اسماعیل   
نسبت به ششدانگ     یکبابخانه  و مغازه   به مساحت 78,30 مترمربع پالك شماره       فرعى از5اصلى واقع 

درمنصور آباد   بخش 9 ثبت اصف هان مالک اولیه  احمد میرزا مسعود
58-راى شماره 139660302007002792 مورخ96/07/29 آقاى /خانم مریم سلیمانى بیستگانى فرزند 
رمضانعلى    نسبت به ششــدانگ  یکبابخانه و مغازه   به مســاحت91,90مترمربع پالك شماره       فرعى 

از5اصلى واقع درمنصور آباد   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  احمد میرزا مسعود
راى اصالحى: راى شماره 139660302007002801 مورخ 96/07/29 رمضانعلى کاظمى حسن آبادى 
فرزند رضا نسبت به ششدانگ قســمتى از یکباب خانه(محل جوى) به مساحت 8 مترمربع پالك شماره 
233 فرعى از 23 اصلى واقع در حســن آباد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى شهردارى ابریشم.
راى اصالحى: راى شماره 139660302007002802 مورخ 96/07/29 شهربانو جمشیدى رستمى فرزند 
پرویز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 100,29 مترمربع پالك شماره 256 فرعى از 24 اصلى 

واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرعلى قاسمى.
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز سه شنبه مـورخ 1396/08/02 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز چهار شنبه مورخ 
1396/08/17 م الف: 720 اکبر پور مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان /8/100

مزایده
مزایده اموال منقول- اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 960438 ج/اول له محمود شــیرعلى کلیشادى و علیه محبوبه شیرعلى کلیشادى 
مبنى بر فروش ملک روز دوشنبه مورخه 96/9/13 ســاعت 10 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش سه دانگ از شش دانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیال درج شده اســت و اکنون در تصرف مالکانه مالکین مى باشد توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با سپردن 
10 ٪ قیمت پایه به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى 
آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: 
محل موردنظر به آدرس اصفهان، خیابان خواجو، خیابان شهداى خواجو، روبروى هتل خواجو، بعد از کوچه 
یاس (8) پالك 76 بازدید و معاینه محلى بعمل آورده که گزارش آن به شرح زیر اع الم مى گردد. مشخصات 
محل: مورد بازدید به آدرس باال شامل یک باب منزل مسکونى قدیمى با موقعیت عرصه بصورت شمالى 
(درب به حیاط) بوده که در زمان بازدید در حد یک طبقه در همکف مى باشــد. مستحدثات موجود در این 
پالك قدیمى ساز و کلنگى بوده و داراى دیوارهاى خشت و گلى با سقف تیر چوبى مى باشد. داراى دیوار 
حیاط به سمت خیابان آجرى با درب فلزى فرسوده مى باشد. پالك مورد نظر بر اساس استعالم شهردارى 
منطقه سه و بازدید انجام شده داراى حدود اربعه شماًال به طول 10 متر به پالك و شرقًا به طول 17/15 متر 
به پالك مجاور و جنوبًا بطول 9/7 متر به خیابان محله نو خواجو به عرض 24 متر و غربًا بطول 17/35 متر 
به پالك مجاور بوده که بر این اساس داراى مساحت عرصه حدود 170 مترمربع مى باشد. اعیانى موجود 
در این پالك شامل سه اتاق در سمت شمالى بوده و داراى درب و پنجره هاى چوبى فرسوده و داراى پنجره 
هاى چوبى فرسوده و بخش آلومینیومى مى باشــد. داراى پوشش کف موزاییک و نماى بدنه داخل حیاط 
پالستر ماسه سیمان سفید مى باشد. اعیانى موجود در این پالك به کلى فرسوده بوده و بخش هایى از سقف 
در داخل اتاق آن دچار ریزش شده که با شرایط کنونى قابل سکونت نمى باشد. ارزش ششدانگ پالك فوق 
در زمان مباشرت جهت پایه مزایده به مبلغ 9/700/000/000 ریال (نه میلیارد و هفتصد میلیون ریال). م 

الف: 25298 منصورى- دادورز اجراى احکام حقوقى شهرستان اصفهان /8/362
مزایده

اجراى احکام حقوقى شــعبه 12 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
961646ج12 له فاطمه دوســتى و علیه على ابراهیمى مبنى بر مطالبه مهریه در تاریخ 96/9/12 ساعت 
10 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفى که 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى پارکینگ مربوط 
به کالنترى 24 اصفهان مراجعه و از خودرو بازدید و با همراه داشتن 10٪ بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاددهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. اوصاف مال مورد مزایده: مشــخصات وسیله: سوارى پژو 
206 هاج بک- به شماره 847ب34 ایران 67- مدل 1382، به رنگ خاکسترى متالیک- شماره شاسى 
81632803 شماره موتور 94139495 نظریه کارشناسى: از وسیله فوق در پارکینگ امیر بازدید که برابر 
سوابق از تاریخ 96/5/18 توقیف بوده- اسناد و مدارك وســیله رویت نگردید موتور و گیربکس خاموش 
بود کاب سمت راست و گلگیر عقب سمت راست خوردگى دارد الســتیک ها 40 درصد سالم بودند درب 
عقب سمت چپ رنگ شده- گلگیر عقب چپ خوردگى دارد رنگ سقف دو پوست شده درب موتور احتماًال 
تعویض گردیده است. قیمت پایه کارشناسى وسیله با توجه به وضعیت ظاهرى و مدل آن جهت فروش به 
صورت مزایده حدوداً مبلغ 120/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 25282 منصورى دادورز اجراى 

احکام حقوقى اصفهان /8/391 
مزایده

مزایده اموال منقول اجراى احکام حقوقى شعبه 3 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 961855ج/3 له عزت اله کالنترى و علیه اکبر عموشاهى مبنى بر مطالبه در تاریخ 96/9/13 
ساعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال 
توقیفى که توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى شهرك 
صنعتى محمودآباد نبش خیابان 20 پالك یک نزد حافظ اموال مسلم عضدى مراجعه و از اموال بازدید و با 
همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده 
پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
لیست اموال مورد مزایده: 1- یک دستگاه سنگ ساب چهار کله مترى با پنج موتور گیریبکس و تابلو برق 
مربوطه به ارزش تقریبى 38/000/000 ریال 2- یک عدد منبع آب فلزى گالوانیزه 500 لیترى مستعمل 
به ارزش تقریبى 1/100/000 ریال 3- تعداد 13 شــاخه لوله 6 مترى 4 اینچ کالوانیزه فلنج دار به همراه 
اتصاالت قابل استفاده و مستعمل به ارزش تقریبى 13/000/000 ریال 4- دو عدد فرقان (دستى) مستعمل 
به ارزش تقریبى 500/000 ریال 5- پانزده عدد کپسول گاز یازده کیلوئى به ارزش تقریبى 2/250/000 
ریال 3- یک عدد اسپیلیت سامســونگ H/TU 20000 مدل upt -18 plgee مستعمل به ارزش 
تقریبى 7/350/0000 ریال جمع کل: 62/200/000 ریال 1- سنگ میکا طرح چوب به عرض هاى 20 
و 30 و 35 و 45 سانتیمتر به صورت طولى به متراژ 2319/44 مترمربع از قرار هر مترمربع 280/000/000 
ریال جمعًا معادل 649/443/200 ریال ارزیابى گردید. 2- ســنگ مرمریــت طولى به عرض هاى 30 و 
35 سانتیمتر و قطر 3 ســانتیمتر به متراژ 36/96 مترمربع از قرار هر مترمربع 410/000 ریال جمعًا معادل 
15/153/600 ریال ارزیابى گردید. 3- سنگ کف به ابعاد 30×30 و 35×35 سانتیمتر به متراژ 250 مترمربع 
از قرار هر مترمربع 240/000 ریال جمعًا معادل 60/000/000 ریال ارزیابى گردید. 4- سنگ ضایعات به 
متراژ حدودى 35 مترمربع جمعاً 5/850/000 ریال ارزیابى گردید. جمع کل ارزش ریالى سنگ هاى ردیف 
1 الى 4 جمعاً معادل 730/446/800 ریال (هفتصد و سى میلیون و چهارصد و چهل و شش هزار و هشتصد 

ریال) محاسبه و ارزیابى گردید. م الف: 25292 منصورى دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /8/395 
مزایده

مزایده اموال منقول اجراى احکام حقوقى شــعبه 2 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 961909ج/2 له نرگس نجاتى و علیه شــیرین حمزه نقش جهان مبنى بر مطالبه 
در تاریخ 96/9/5 ســاعت 9 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 
جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شده نظریه 
وى مصون از تعرض طرفیــن واقع گردیده برگزار نمایــد. طالبین خرید مى توانند ظــرف 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به نشــانى بلوار دانشــگاه جنب بانک هاى مجتمع پردیس 2 طبقه 5 واحد 331 نزد حافظ 
اموال شــهروز نجاتى مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها بــه صورت نقد یا چک 
تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاددهنده 
باالترین قیمــت برنده مزایده خواهد بود تســلیم مــال مورد مزایده پــس از پرداخت تمــام بهاى آن 
صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. لیســت اموال مورد مزایده: 
1- دســتگاه فتوکپى Toshiba studio 1&1 چینى به شــماره ســریال cfh 172216 تعداد: 
1 عدد، قیمت پایه به ریــال(کل): 14/000/000، 2- دســتگاه مایکروفر مــارك Gosonic مدل 
w 1100تعداد: 1 عدد قیمت پایه به ریال(کل): 2/500/000، 3- دستگاه پرینتر لیزرى hp p1566 به 
ســریال شــماره VMC3N12569 تعداد: 1 عدد، قیمت پایه به ریال(کل): 1/400/000، 4- دستگاه 

پرینتر لیزرى Hp p2055 به شــماره ســریال VNC3F53615 تعداد: 1 عدد، قیمــت پایه به ریال 
(کل): 2/000/000، 5- دســتگاه پرینتر لیزرى Samsung ML1640 به شــماره سریال 40017 
RBkbs 146 تعداد: 1 عدد، قیمت پایه به ریال(کل): 1/200/000، 6- دستگاه پرینتر لیزرى سه کاره 
Hp M121nfh به شماره سریال cng6cs9k9 تعداد: 1 عدد، قیمت پایه به ریال(کل): 3/000/000، 
7- مانیتور LED مــارك Samsung مدل S19A36ONplus تعــداد: 4 عدد، قیمت پایه به 
ریال(کل): 4/800/000، 8- تابلو فرش ماشینى با طرح و ان یکاد به ابعاد تقریبى 0/6 0/88 متر تعداد: 1 
تخته، قیمت پایه به ریال (کل): 700/000، 9- صندلى چرخدار کنفرانسى پایه فلزى روکش چرمى مشکى 
مارك راحتیران تعداد: 6 عدد، قیمت پایه به ریال(کل): 12/000/000، 10- نیم ست صندلى راحتى ادارى 
روکش چرمى مشکى مارك راحتیران شامل یک کاناپه 2 نفره و 2 عدد یک نفره، تعداد: نیم ست، قیمت پایه 
به ریال (کل) 8/400/000 جمع کل: پنجاه میلیون ریال تمام معادل پنج میلیون تومان تمام (50/000/000 

ریال). م الف: 25312 منصورى دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /8/397 
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426796200118 شــماره پرونده: 9609986796200194 شماره بایگانى شعبه: 
960195 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096796200979 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976796201147 محکوم علیه نعمت ا... هدایت به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 750/000 ریال بابت اصل خواسته (به خواســته وجه یک فقره چک به شماره 523814 
مورخ 82/6/25) و پرداخت مبلغ 1/224/370 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له احد روغنى فرزند حسن به نشانى اصفهان 
اصفهان خ سروش نرسیده به ال خجند نبش ك جاوید شهر اجاق گاز لوازم خانگى احمد روغنى با احتساب 
پرداخت نیم عشر دولتى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 

25293 شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /8/399 
اجراییه

شماره اجراییه: 961042035200298 شــماره پرونده: 9509980350200683 شماره بایگانى شعبه: 
950813 به موجب درخواســت اجــراى حکم مربوطه به شــماره دادنامــه 9609970350200592- 
1396/4/15 که براى محکوم علیه جهانگیر چه گوئى غیابى مى باشد محکوم علیهم 1- مسیح دهقانى 
سامانى فرزند رحمت اله به نشانى: اصفهان، خ رباط دوم روبروى مجتمع تجارى پدیده جنب مرکز چشم 
پزشکى بستنى فروشى شریف پ 7، 2- رمضانعلى خالقى عمروآبادى فرزند عباسعلى به نشانى: اصفهان، 
اداره آموزش و پرورش، ناحیه یک اصفهان، پ 8، 3- جهانگیر چه گوئى دزکى فرزند شاه محمد به نشانى 
استان اصفهان، شهرستان خمینى شهر، خمینى شــهر، اداره آب و فاضالب، پ 1 فعال مجهول المکان 
متضامنًا به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال با احتســاب خســارت تاخیر تادیــه از تاریخ صدور چک 
95/8/30 تا زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت 16/890/000 ریال بابت هزینه دادرسى در 
حق محکوم له حسنعلى  محمدى دارانى فرزند ابراهیم به نشانى اصفهان ملک شهر خ مفتح ك طلوع ك 
مهدیه پ 191 کدپستى 8194944757 همراه 09135549388 تلفن 03134252059 پس از خروج از 
اعسار ملک به پرداخت هزینه دادرســى به مبلغ 16/500/000 ریال مى باشد. محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکــوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن 
میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب 
هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو 
یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم 
علیه  از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 25319 امیرى رئیس شعبه 2 دادگاه 

عمومى حقوقى اصفهان /8/402
اجراییه

شــماره: 96/272ش/51-96/7/27 به موجب راى شــماره 528 تاریخ 96/4/28 حوزه 51 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محمدهاشم بیرجندى فرزند اسماعیل 
شغل آزاد به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 575/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 96/2/31 لغایت تاریخ وصول در حق محکوم له محبوبه پورسینا فرزند محمد 
شغل خانه دار با وکالت محسن گرجى به نشانى: اصفهان خ بزرگمهر چهارراه هشت بهشت ابتداى هشت 
بهشت غربى ساختمان سارا ط 4 و نیم عشر حق االجرا. 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 اســتیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 25274 شعبه 51 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /8/404
 اجراییه

شــمار اجراییه: 9610420352200275 شــماره پرونــده: 9509980352200304 شــماره بایگانى 
شــعبه: 950308 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9609970352200761 محکــوم علیه محمدرضا شــعبان کویخ زمان زى فرزند منوچهر به نشــانى 
مجهول المکان محکوم اســت بــه پرداخت مبلــغ 1/953/700/000 ریــال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلــغ 2/695/000 ریــال بابت هزینه دادرســى و همچنین خســارت تاخیر تادیــه از تاریخ 
سررسید تا تاریخ وصول که محاســبه  آن براساس نرخ اعالمى از ســوى بانک مرکزى بر عهده اجراى 
احکام مى باشــد در حق خواهان مهدى گندم کار فرزند حســینعلى به نشــانى اصفهــان خیابان امام 
خمینى مادى فتوت کوچه شــهید احمــدى کوى مهر کوچه شمشــاد مجتمع روز به طبقه ســوم واحد 
7 تلفن همراه: 09131080921 و مبلــغ 66/379/500 ریال بابت هزینه دادرســى در حق دولت و نیم 
عشــر اجرایى به مبلغ 97685000 ریــال در حق صندول دولــت. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1- ظــرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا گذارد (مــاده 34 قانون اجــراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکــوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن 
میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب 
هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به 
هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 25316 شعبه 22 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /8/406 
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960458 شــماره دادنامه: 9609976796302159 تاریخ رســیدگى: 96/7/16 مرجع 
رسیدگى: شعبه 33 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان:  مجید مرادى به نشانى: اصفهان خ فردوسى 
ساختمان رضا طبقه فوقانى بانک مسکن واحد 4 خوانده: مهدى نویم به نشانى مجهول المکان خواسته: 
مطالبه مبلغ 90/000/000 ریال بابت اجاره بها از تاریخ 94/9/2 لغایت 96/2/27 زمان تحویل اموال مزایده 
طبق مدارك موجود به انضمام مطلق خســارات قانونى و هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه گردشکار: 
پس از ارجاع پرو نده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا: 
در خصوص دعوى آقاى مجید مرادى به طرفیت آقاى مهدى نویم به خواسته مطالبه مبلغ 90/000/000 
ریال بابت اجاره بها از تاریخ 94/9/2 لغایــت 96/2/27 زمان تحویل اموال مزایده طبق مدارك موجود به 
انضمام مطلق خســارات قانونى و هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه. با عنایت به محتویات پرونده و 
قرارداد اجاره مورخ 94/9/1 و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در 
جلسه حضور نیافته و الیحه اى ارائه ننموده لذا شورا با استناد به ماده 490 قانون مدنى و مواد 198 و 519 
و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 62/410/000 ریال بابت 
اجاره بها از تاریخ 94/9/2 لغایت 96/2/27 و مبلغ 2/405/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (96/4/20) لغایت زمان اجراى حکم طبق شاخص بانک مرکزى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید و در خصوص الباقى خواسته خواهان شــورا با استناد به ماده 197 قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم به بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 25286 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/ 8/407
ابالغ راى

کالسه پرونده: 950619 شماره دادنامه: 9609976796902287- 96/7/15 مرجع رسیدگى: شعبه 39 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان:  آقاى علیرضا اکبر رنانى فرزند على اکبر به نشانى اصفهان خ شهیدان 
غربى رهنان جنب انبار سیمان موالیى خوانده: آقاى محمدعلى ارم آبادى فرزند بهروز به نشانى خمینى 
شهر منظریه بلوار بهشت بوستان 2 غربى پ 37 فعًال مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت  آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، 
قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در 
خصوص دعوى آقاى علیرضا اکبرى رنانى به طرفیت آقاى محمدعلى ارم آبادى به خواسته مطالبه اجور 
معوقه از تاریخ 94/12/20 لغایت 95/7/20 به انضمام قبوض مصرفى و خسارات وارده و مطلق خسارات 
قانونى با عنایت به محتویات پرونده و قرارداد اجاره نامه عادى مورخ 94/7/18 که توســط خواهان ارائه 
گردیده و احراز رابطه استیجارى بین اصحاب دعوى استماع و اظهارات خواهان در جلسات رسیدگى و نظر 
به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى و انتظار کافى در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و الیحه اى نیز ارسال 
ننموده اســت و نظر به اینکه خواهان قبوض مصرفى را پرداخت نموده است، خواسته خواهان را محرز و 
ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و مواد 198 و 519 قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 33/600/000 ریال بابت 7 ماه اجاره بها و 
مبلغ 12/081/000 ریال بابت برق مصرفى و مبلغ 65/000 ریال بابت گاز مصرفى و مبلغ 590/000 ریال 
بابت آب مصرفى و همچنین مبلغ 3/420/000 ریال بابت هزینه دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم 

مى دارد. در خصوص خسارات وارده به عین مستاجره با توجه به انصراف خواهان از مطالبه به استناد بند ب 
ماده 107 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان در این خصوص صادر و اعالم مى گردد. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز پس 
از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان خواهد بود. م الف: 
25300 یزدانى قاضى شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /8/409 

ابالغ راى
کالسه پرونده: 960309 شــماره دادنامه: 960997979480554- 96/5/4 مرجع رسیدگى: شعبه 18 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى سعید خیراللهى به نشانى اصفهان بازار بزرگ روبروى پاساژ 
صدر فروشگاه خیراللهى خوانده: خانم بهناز گنجعلى شــیرین آبادى به نشانى مجهول المکان خواسته: 
مطالبه وجه 3 فقره چک به شــماره 717454 مــورخ 93/12/25 (20/000/000 ریال) 353848 مورخ 
93/8/25 (60/000/000 ریال) 353849 مورخ 93/1/25 (40/000/000 ریال) گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى 
آقاى سعید خیراللهى به طرفیت خانم بهناز گنجعلى شیرین آبادى به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 
717454 مورخ 92/12/25 به مبلغ 20/000/000 ریال، 353848 مورخ 93/8/25 به مبلغ 60/000/000 
ریال، 353849 مورخ 93/1/25 به مبلغ 40/000/000 ریال تقدیمى از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید مدعى داللت بر بقاى 
دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد، لذا چون خوانده دفاع موجهى در قبال 
دعوى مطروحه، محمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است، مستنداً به ماده 198 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت وجه چک هاى مورد دعوى و مبلغ 2/575/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها تا زمان اجراى حکم بر اساس آخرین 
شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى و نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و بیست روز دیگر 
پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 25310 

شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /8/411
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960496 شــماره دادنامه: 9603140-96/7/27  مرجع رسیدگى: شعبه 12 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: عبدالحم ید کالنى به نشــانى اصفهان خ کمال ك 20 (شیخ اسداله) مسکونى 
اول دست راست خوانده: اصغر جعفرى به نشانى مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضا شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى عبدالحمید کالنى به طرفیت آقاى اصغر جعفرى به خواسته 
مطالبه مبلغ 6/100/000 ریال وجه چک به شماره 960130- 95/4/24 به عهده بانک صادرات به انضمام 
مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شــش میلیون و یکصد هزار ریال بابت اصل 
خواسته و 271/500 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف (95/4/24) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 25270 شعبه 12 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان /8/412
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970351101068 شــماره پرونده: 9609980351100375 شماره بایگانى شعبه: 
960419 خواهان: آقاى حمید ترابى مدیسه فرزند اصغر به نشــانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، 
شهر اصفهان شهرك امیریه خیابان هفتم کوى پنجم پالك 112 طبقه همکف کدپستى 8174953181 
تلفن همراه 09137037383 خواندگان: 1- آقاى محمد رضایى حسین آبادى فرزند حمید به نشانى استان 
اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، بلوار کشــاورز، کوى آزادگان، ك قانع، ك صادقیان، پ 60، 
2- آقاى مهدى طریقتى عبدالکافى فرزند محمدحسن به نشانى استان اصفهان شهرستان اصفهان شهر 
بهارستان بلوك 132، 3- آقاى حمیدرضا سلیمانى فرزند رضا به نشانى مجهول المکان خواسته: اعتراض 
به عملیات اجرایى (موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراى احکام مدنى) راى دادگاه: در خصوص اعتراض 
ثالث اجرایى آقاى حمید ترابى مدیســه فرزند اصغر به طرفیت آقایان 1- حمیدرضا سلیمانى فرزند رضا 
2- مهدى طریقتى عبدالکافى فرزند محمدحســن 3- محمد رضایى حســین آبادى فرزند حمید نسبت 
به قرار تامین خواسته پرونده به کالســه بایگانى 950577 و پرونده اجرایى به کالسه بایگانى 950271 
نسبت به توقیف یک دستگاه ســوارى هیونداى ســوناتا به رنگ نوك مدادى متالیک به شماره انتظامى 
737 س 85 ایران- 53 موضوع قولنامه قطعى به شــماره 0945 مورخ 93/10/23 که دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده و تصویر ســند عادى 0738 مورخ 93/5/26 و 0945 مورخ 93/10/23 و دادنامه شماره 
9509976836601630 مورخ 95/8/24 و دفاعیات بالوجه خوانده ردیف ســوم و با توجه به سایر قراین 
و امارات موجود، اعتراض نامبرده را مقرون به صحت تشــخیص داده و مستنداً به مواد 146 و 147 قانون 
اجراى احکا م مدنى راى وحدت رویه شماره 725 مورخ 91/4/20 با پذیرش اعتراض نامبرده حکم به رفع 
توقیف خودروى مذکور صادر و اعالم مى نماید. راى صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض 
در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف: 25331 جعفرزاده رئیس شعبه 11 دادگاه 

عمومى حقوقى اصفهان /8/414
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610103640707476 شــماره پرونده: 9609983640700725 شماره بایگانى 
شــعبه: 960742 دادخواســت و ضمائم به آقاى مســعود سیســتانى فرزند حســین خواهان خانم ندا 
خدایارى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى مســعود سیستانى به خواســته فک پالك خودرو مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9609983640700725 شــعبه 4 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرســتان لنجان (زرین شهر) به آدرس اســتان اصفهان، شهرستان زرین شــهر، خیابان آیت 
ا... کاشانى ســاختمان دادگسترى ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1396/9/19 ســاعت 11:00 تعیین که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن

 خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، با مراجعه به دفتر 
شعبه دادگاه نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف: 1075 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /8/528 
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960993 خواهان مهتاب شیران با وکالت مسعود شریفى دادخواستى مبنى بر 
(نسخه ثانى پیوســت) مطالبه به طرفیت امید  امینى کلبى بکى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى مورخ 
96/10/9 ساعت 12 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب 
در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازى 
حدفاصل خ آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شماره 3 شورا شعبه 51 مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 

25247 شعبه 52 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /8/400

احضار
پرونــده:  شــماره   9610460358600028 درخواســت:  شــماره 
9609980358600192 شماره بایگانى شعبه: 960193 نظر به اینکه آقاى احمد 
قاسم محمد به اتهام کالهبردارى اینترنتى و تحصیل مال از طریق نامشروع به 
مبلغ شانزده میلیون ریال، در پرونده کالسه 960193ب7، موضوع شکایت آقاى 
حمید عبدالهى فرزند هدایت ا...، از طرف این بازپرســى تحت تعقیب هستند و 
ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن نگردیده است، 
بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهى 
در شعبه 7 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب مجتمع شماره 4 اصفهان واقع در 
خ کهندژ، مجتمع شماره 4 دادسراى اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش 
حاضر شــود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام 
قانونى به عمل خواهد آمد. هزینه انتشار بر عهده دادگسترى اصفهان مى باشد. م 
الف: 25254 اسماعیلى بازپرس شعبه هفتم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

اصفهان(مجتمع  شماره 4) /8/431

احضار
پرونــده:  شــماره   9610460359500134 درخواســت:  شــماره 
9609980359500796 شماره بایگانى شــعبه: 960889 - 96/7/25 آقاى 
محسن صمیمى فرزند نصرا... در پرونده شماره 960889ب16 این شعبه به اتهام 
توهین و افترا تحت تعقیب قرار دارید. موضوع شکایت فرزانه کیخسروى کیانى 
لنبانى فرزند حسن. به این وسیله براساس ماده 174 قانون دادرس ى کیفرى به شما 
ابالغ مى شود. ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید. در غیر 
اینصورت پس از انقضاى مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهار نظر مى شود. 

م الف: 25257 شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان /8/430

احضار
پرونــده:  شــماره   9610460359500132 درخواســت:  شــماره 
9509980359501525 شماره بایگانى شــعبه: 951629، 1- علویه شاکرى 
فرزند پنجعلى 2- محمدصادق اشنود فرزند پیربخش در پرونده شماره 951629 
ب 16 این شعبه به اتهام هر 2 مشارکت در کالهبردارى تحت تعقیب قرار دارید. 
موضوع شکایت میالد موذنى فرزند مهدى  به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون 
آئین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود. ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در 
این شعبه حاضر شــوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع 
رسیدگى و اظهارنظر مى شود. م الف: 25266 قرهى- بازپرس شعبه 16 بازپرسى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان /8/428



اقتصاداقتصاد 07073082 سال چهاردهمچهارشنبه  17 آبان  ماه   1396

اعطاى تسهیالت با 
سود2درصد براى صادرات 

رئیس مرکز توســعه صادرات و پشتیبانى صنعت آب 
و برق گفت: اعطاى تسهیالت و وام هاى با نرخ سود 
دو درصد که در کشــورهاى صاحــب تکنولوژى، به 
صادرکنندگان خدمات فنى و مهندسى داده مى شود، 

در حال پیگیرى است.
حمیدرضا تشیعى افزود: اعطاى تسهیالت و وام هاى با 
نرخ سود 2 درصد که در کشورهاى صاحب تکنولوژى 
به صادرکنندگان خدمات فنى و مهندسى داده مى شود، 
در حال پیگیرى اســت تا بتوانیم با اعطاى این گونه 
تهسیالت، سطح صادرات خدمات فنى و مهندسى را 

در صنعت آب و برق ارتقا دهیم. 

شرکت هاى بیمه خسارت را 
سریع پرداخت کنند

 رئیس کل بیمه مرکزى، بر پرداخت سریع خسارت و 
جذب رضایت مشترى براى تحکیم اقتصاد مقاومتى 
در شرکت هاى بیمه تاکید کرد.عبدالناصر همتى گفت: 
آیین نامه حاکمیت شرکتى باید در شرکت هاى بیمه به 
طور جدى اجرا شود که یک اصل بسیار مهم در سیستم 
اقتصادى کشور است و باید به طور جدى براى حمایت 
از حقوق بیمه گذاران در بیمه ها و ســپرده گذاران در 

بانک ها اجرا شود.

برخورد با بانک هاى متخلف
رئیس سازمان بازرسى کل کشور با بیان اینکه به رغم 
مصوبه شوراى پول و اعتبار، بانک ها نرخ سود مصوب را 
رعایت نمى کنند، گفت: سازمان بازرسى در مقابل بانک 

هاى متخلف، اقدام قانونى انجام خواهد داد.
ناصر سراج گفت: متاسفانه برخى از بانک هاى دولتى 
و خصوصى مصوبه شوراى پول و اعتبار را در نرخ سود 
بانکى رعایت نمى کنند.وى افزود: البته این موضوع 
به بانک مرکزى اعــالم شــده و در نهایت منجر به 
بخشنامه اى شده است که بانک مرکزى در این رابطه 
صادر کرده اســت؛ بنابراین موضوع از سوى سازمان 

بازرسى کل کشور پیگیرى مى شود.

پیش نویس بودجه 97 
ارسال شد

سخنگوى دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: 
پیش نویس الیحه بودجه سال 97 مشتمل بر 22 تبصره 

به هیئت وزیران ارسال شد.
محمد باقر نوبخت افزود: بررســى پیــش نویس این 
الیحه، از هفته آینده آغاز خواهد شد و تا تاریخ 15 آذر ماه 
به مجلس تقدیم مى شود. وى افزود: البته امسال 15 آذر 
تعطیل رسمى است و روز قبل از آن هم تعطیل است، 
ولى دولت آمادگى دارد هر روزى که مجلس شــوراى 

اسالمى تعیین کند، الیحه تقدیم شود.

ویترین

یک مقام مســئول گفت: بودجه اى بالغ بر هزار و 500 
میلیارد تومان از حوزه معاونت روستایى ریاست جمهورى 
و صندوق ذخیره ملى براى ایجاد اشتغال جوانان روستایى 

در نظر گرفته شده است.
مسعود اسدى، رئیس تشکل هاى بخش کشاورزى در 
خصوص دالیل مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها 
اظهارداشت: نامتوزانى رشــد خدمات شهرى نسبت به 
روستایى، محدودیت اراضى کشاورزى و تعداد دام هاى 

کشور، از دالیل اصلى مهاجرت به شمار مى رود.
وى افزود: ایجاد شهرك هاى کشاورزى، توسعه صنایع 
تبدیلى و تکمیلى به منظور اشتغال جوانان روستایى باید 

مد نظر قرار گیرد، چراکه این امر تاثیر بسزایى در کاهش 
مهاجرت روســتاییان و جلوگیــرى از افزایش جمعیت 

شهرها دارد.
اســدى ادامه داد: از حوزه معاونت روســتایى ریاست 
جمهورى و صنــدوق ذخیره ملى  براى ایجاد اشــتغال 
جوانان روســتایى، بودجه اى بالغ بر هزار و 500 میلیارد 
تومان در نظر گرفته شــده که ایجاد قوانین زیرساختى 

براى این میزان اعتبار، امرى ضرورى است.
به گفته این مقام مســئول، قوانین دست و پا گیر صدور 
مجوزها  و ضمانت نامه هاى بانکى موجب شده که افرادى 

خاص به عنوان کشاورز از این اعتبارات بهره مند شوند.

رئیس اتاق بازرگانى ایران از اقدامــات پارلمان بخش 
خصوصى براى ساماندهى کارتهاى بازرگانى خبر داد و 
گفت: شیوع فراگیر رانت و فساد در اقتصاد کشور، مسیر 

رشد اقتصادى را منحرف کرده است.
غالمحسین شافعى گفت: ســالم سازى اقتصاد را یکى 
از اولویت هاى کار اتــاق بازرگانى ایران مى دانیم، پس 
مى توان کمیته دائم همکارى با ســازمان بازرسى کل 
کشور ایجاد کرده و در کل استان هاى کشور نیز اتاق هاى 
بازرگانى با ســازمان هاى استانى بازرسى، کار مشترك 

انجام داده و کار هماهنگى را پیش بریم.
وى در مورد کارتهاى بازرگانى نیــز گفت: اقداماتى نیز 

براى کارت هاى بازرگانى و ساماندهى آن، در اتاق ایران 
آغاز شده و ما مى خواهیم به این موضوع فیصله دهیم؛ 
البته این موضوع محیط کارى ما را نیز دچار مشکل کرده 

و تجار سالم را دچار دغدغه هاى شدید مى کند.
وى یکى از مشکالت فعاالن اقتصادى را فساد و رانت 
دانست و با بیان اینکه شیوع فراگیر فساد و رانت در کشور، 
پیامدهاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى گسترده اى دارد، 
گفت: فساد مى تواند مسیر رشد اقتصادى را منحرف کند؛ 
به گونه اى که بر اساس مطالعات صورت گرفته، فساد 
ادارى رشد سرانه تولید ناخاص داخلى یک کشور را بین 

یک تا هشت درصد کاهش مى دهد.

کارت هاى بازرگانى 
ساماندهى مى شوند

اعتبار1500 میلیاردى براى 
اشتغال جوانان روستایى

ابالغ وقت رسیدگى
شماره دادنامه: 9610100351108281 شماره پرونده: 9609980351100803 شماره بایگانى شعبه: 
960903 دادخواســت و ضمائم به آقاى خیراله ملکى چمگردانى فرزند قــدرت اله خواهان خانم نیلوفر 
میرزمانى مبارکه فرزند غالمرضا دادخواســتى به طرفیت خوانده آقــاى خیراله ملکى چمگردانى فرزند 
قدرت اله به خواسته مطالبه وجه و خســارات دادرســى و تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609980351100803 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت 
و وقت رســیدگى مورخ 1396/10/11 ساعت 8:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 25332 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /8/416 
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100350408453 شــماره پرونده: 9609980350400528 شماره بایگانى 
شعبه: 960620 دادخواست و ضمائم به خانم فریده مشکل گشا فرزند یداله خواهان بانک مهر اقتصاد و با 
وکالت آقاى محمدحسین صادقى دادخواستى به طرفیت خوانده 1- خانم فریده مشکل گشا فرزند یداله 
2- یداله مشکل گشا 3- زینب کاویانى 4- محمدرضا مشکل گشا به خواسته مطالبه وجه چک (مطالبه 
قسمتى از وجه یک فقره چک به شماره 20/9339687 بانک توســعه صادرات ایران شعبه فردوسى به 
مبلغ پانصد و چهار  میلیون و دویست و بیست هزار و سیصد و نود و نه ریال به انضمام خسارات قانونى از 
جمله خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل) به مبلغ 504/220/399 ریال. مطالبه 
خسارات دادرسى مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980350400528 شــماره 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1396/09/19 ساعت 10:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنئشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. آدرس شعبه: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308. م الف: 25325 نصر رئیس شعبه 4 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /8/421 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106836506413 شماره پرونده: 9609986836500926 شماره بایگانى شعبه: 
961047 دادخواســت و ضمائم به آقاى امید فروزش فرزند على خواهان: رویا الشــریف دادخواستى به 
طرفیت خوانده آقاى امید فروزش به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609986836500926 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید 
قدوسى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/10/11 ســاعت 08:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 

مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانــده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 25320  شعبه 5 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /8/424
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106797101035 شــماره پرونده: 9609986797100422 شماره بایگانى 
شــعبه: 960422 دادخواســت و ضمائم به آقاى محمد صالح رضوى خواهان آقاى عبدالرسول جمالى 
فر دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى محمد صالح رضوى به خواســته مطالبه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9609986797100422 شعبه 41 حقوقى شــوراى حل اختالف 
اصفهان (مجتمع شــماره یک) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1396/09/22 ســاعت 17:00 تعیین که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. آدرس شعبه: 
اصفهان خیابان ســجاد خیابان آیت اله ارباب روبروى مدرسه نیلى پور جنب ساختمان صبا پالك 57. م 

الف: 25269 شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک)/8/426 
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960995 خواهان مهتاب شیران با وکالت مسعود شریفى دادخواستى مبنى بر 
(نسخه ثانى پیوست) مطالبه به طرفیت حسام میرى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى مورخ 96/10/9 
ساعت 11/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در 
جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى 
حدفاصل خ آتشــگاه و میرزاطاهر مجتمع شماره 3 شورا شعبه 51 مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. 

م الف: 25249 شعبه 52 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /8/432
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960927 خواهان مهتاب شیران دادخواســتى مبنى بر (نسخه ثانى پیوست) 
مطالبه به طرفیت مهدى احمدپور سرشکه  تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگى مورخ 96/10/9 ساعت 
9:30 صبح تعیین گردیده، با توجــه به مجهول المکان بون خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در 
جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازى 
حدفاصل خ آتشگاه و میرزاطاهر مجتمع شماره 3 شورا شعبه 51 مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م 

الف: 25246 شعبه 51 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /8/433
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106805301231 شماره پرونده: 9609986805301183 شماره بایگانى شعبه: 
961183 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: عباس فرهمندمنش نشــانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 
1396/10/09 شنبه ســاعت: 10:30 محل حضور: اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل 

خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف درخصوص دعوى مهتاب شیران به 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 25243 شعبه 53 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /8/434 
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 282/96 خواهان رضا قاسمى دادخواستى مبنى بر مطالبه سفته به طرفیت 
مهران شامگانى فرزند خدارحم، ســعید امانى فرزند علیرضا تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى 
روز چهارشنبه مورخه 96/9/22 ساعت 16/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان خیابان کمال اسماعیل جنب بانک مسکن 
پ 72 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخذا مى شود. م الف: 25306 شعبه 47 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /8/435 
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960737 ش 11 خواهان ناصر جهانگیرى دادخواستى مبنى بر اعسار به 
طرفیت علیرضا نظافتى تقدیم نموده است، وقت رســیدگى براى مورخ 95/10/5 ساعت 10 تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهــان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگى به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم مراجعه وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف: 25299 شعبه 11 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)  /8/436
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960392 خواهان مجتبى جعفرى با وکالت خانم سمیه بحرینى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفیت آرام شارقى بروجنى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/9/21 
ساعت 6 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى  به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- 
روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 57 کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل 
اختالف اصفهان- شعبه 28 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م 

الف: 25290 شعبه 28 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /8/437
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106797101074 شــماره پرونده: 9609986797100472  شماره بایگانى 
شعبه 960472 ابالغ دادخواســت و ضمائم به محمدجواد صالحى- خواهان آقاى امیر رضایى زفره 
دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى محمدجواد صالحى به خواســته مطالبه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986797100472 شــعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف 
اصفهان (مجتمع شــماره یک) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1396/09/26 ســاعت 16:00 تعیین 

که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان 
صبا- پالك 57. م الف: 25285 شعبه 41 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /8/438
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامــه: 9610106794501079، 9610106794501078 شــماره پرونــده: 
9609986794500460 شماره بایگانى شعبه: 960560 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: 1- سیروان 
چراغى فرزند صدیق کدملى: 3801821307 نشانى: مجهول المکان 2- سعید یارى نشانى: مجهول 
المکان تاریخ حضور: 1396/10/09 شنبه ساعت 1600 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان 
آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى سید 
مهدى غالمى پائین دروازه به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. 
م الف: 25281 شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /8/439

ابالغ وقت رسیدگى
- خواهان زهرا قائدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به پرداخت مهریه به طرفیت خوانده مجتبى 
قائدى بارده به شــوراى حل اختالف شعبه 9 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 886/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/09/04 ساعت 10  تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 

خواهد نمود. 6583/ م الف شعبه نهم شوراى حل اختالف نجف آباد 8/514 
ابالغ وقت رسیدگى

- خواهان رسول حاج امینى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال 
به طرفیت خوانده 1.شرکت پاژگاز خراسان 2.ســیدحمیدرضا هاشمیان به شوراى حل اختالف شعبه 
دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 558/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 96/09/19 ساعت 9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. 6569/ م الف شعبه 2 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 8/515 

رئیس اتحادیه فروشــندگان الســتیک، روغن، فیلتر، 
پنچرگیران و فیلترســازان، اجرت کلى تعویض روغن 
موتور، فیلتر هوا، فیلتر روغن و واسکازین را رقمى معادل 
25 هزار تومان اعالم کرد.داود سعادتى نژاد درباره فروش 
روغــن موتورهاى تقلبى اظهارداشــت: در بازار ممکن 
است در زمینه روغن یا ضدیخ، محصوالتى وجود داشته 
باشد که مردم عادى قادر به تشخیص تقلبى بودن آن ها 
نیســتند. وى ادامه داد: در این میان برخى از نمونه هاى 
تقلبى نیز با نام برندها و کارخانه هاى مطرح داخلى وارد 
بازار مى شوند که انتظار ما این است خود این شرکت ها به 
این موضوع حساس بوده و پیگیرى هاى الزم را در این 
خصوص انجام دهند، اما برخى از این کارخانه ها گاه هیچ 
دفاعى از نام شرکت خود نداشته و پیگیرى خاصى انجام 
نمى دهند.وى درباره راه هاى تشخیص این محصوالت 
گفت: وقتى شرکتى، قیمت کارخانه اى روغن موتورهاى 

خود را معادل 27 هزار تومان اعالم مى کند، اگر این کاال 
به طور مثال به قیمت 25  هزار تومان در بازار عرضه شود، 
جاى سوال دارد و گویاى آن است که محصول مربوطه 
مى تواند تقلبى باشد؛ البته در اکثر موارد شباهت نمونه هاى 
تقلبى به قدرى باالست که مردم عادى قادر به تشخیص 

آن نخواهند بود.  

یک کارشــناس بازار مســکن گفت: با توجه به این که 
بیشــترین معامــالت مربوط بــه واحدهــاى کمتر از 
500 میلیون تومــان، کمتر از 90 متر مربع و بین ســه 
تا چهارمیلیون تومان در هر متر مربع اســت، برخالف 
دوره هــاى قبل، رونق بخش مســکن از طرف قشــر 
متوسط انجام مى شود که در سال هاى گذشته براى آنها 

برنامه ریزى نشده است.
مهدى روانشادنیا افزود: اگر زیربناى واحدهاى فروش 
رفته را هم ببینیم متوجه مى شویم واحدهاى باالى 150 
متر مربع کمتراز 10 درصــد از کل معامالت را به خود 
اختصاص داده اند، درحدود 30 درصد فروش مربوط به 
واحدهاى 100 تا 150 متر و 32 درصد معامالت مربوط 

به واحدهاى 60 تا 80 متر مربع بوده است.
به گفتــه وى، هم اکنون درحــدود 70 درصد تقاضاى 
مسکن براى واحدهاى کمتر از 100 متر است، در حالى 

که 70 درصد عرضه در واحدهاى باالى 100 متر انجام 
مى شود. این باعث شده از یک طرف با واحدهاى خالى 
واز طرف دیگر با تقاضایى مواجه باشــیم که به راحتى 

قابل پاسخ نیست. 
وى با اشــاره بــه ورود تدریجى متقاضیــان از طریق 
تسهیالت بانکى به بازار مســکن، پیش بینى کرد: اگر 
وام هاى «مسکن یکم» و «تسه» وارد بازار شود، با توجه 
به تقاضاى مصرفى که ایجاد خواهد شد، در دوره پیش رو 
در بازار مسکن متاسفانه یا خوشبختانه افزایش قیمت ها از 
واحدهاى متوسط، ریزدانه و ارزان قیمت شروع مى شود؛ 

چیزى که در گذشته با آن مواجه نبودیم. 
این کارشناس بازار مسکن اظهار داشت: در دوره هاى قبل 
کسانى که به قصد سوددهى وارد بازار مسکن مى شدند، 
تقاضا را دراین بخش تحریــک مى کردند، اما در مقطع 
فعلى،  شروع کننده هر نوع تغییر و تحولى در بازار مسکن 
قشر متوسط و مصرف کنندگان واقعى هستند. لذا سمت 
عرضه در نیمه دوم امســال و نیمه اول سال آینده باید 

تمرکز خود را بر روى این گروه از متقاضیان قرار دهد.

اجرت تعویض روغن خودرو چقدر است؟مشتریان آینده بازار مسکن چه کسانى هستند؟

زعفران یکى از مهم ترین محصوالت کشاورزى در ایران 
به شمار مى رود که از نظر صادرات غیر نفتى براى کشور 

اهمیت ویژه اى دارد.
ایــران، اولین و بزرگتریــن تولیدکننده طالى ســرخ 
در دنیا به شــمار مــى رود که اســتمرار قاچــاق پیاز 
زعفران به چین و افغانســتان، درآینــده اى نه چندان 
دور این جایگاه را دســتخوش تحوالتى قــرار خواهد

 داد.
هر چند طى سال هاى اخیر این ماجرا در رسانه ها پررنگ 
دیده شد، اما هر از گاهى مسئوالن دولتى با ابراز نگرانى 

از کنارش رد مى شوند.
اگرچه غارت میراث سه هزار ساله ایرانیان به افغانستان 
از 10 سال قبل آغاز شده است  و با حمایت سازمان ملل 
متحد، افغان ها رغبت بیشــترى به تولید پیدا کردند، اما  
مســئوالن امر با کمى هشــیارى و نظارت، به سهولت 
مى توانند از اســتمرار خروج غیر قانونى و چمدانى این 

محصول جلوگیرى  کنند.
با وجود آنکه تشــکل ها  تاکید مى کنند که مسئوالن 
دولتى نسبت به مسئله قاچاق پیاز زعفران که آتشى بر 
جان تولیدکنندگان انداخته است، حساس تر باشند، باید 
منتظر ماند و دید که مسئوالن وزارت خانه براى کنترل 

این پدیده شوم چه اقداماتى انجام خواهند داد؟

***
 على حســینى، عضو شــوراى ملى زعفــران با بیان 
اینکه قاچاق پیاز زعفران تیشــه به ریشه این محصول 
گران بها مى زند، اظهارداشــت: با توجه به آنکه برخى 
مســئوالن وزارت جهاد کشــاورزى با تغییر موضع، از 
صادرات پیــاز زعفران ســخن به میان مــى آورند، در 
صورت تحقق ایــن امر مطمئنا در آینــده اى نه چندان 
دور با این میراث ســه هزار ســاله خداحافظى خواهیم 

کرد.
وى افزود: با توجه بــه بحران منابع آبى و ســازگارى 
گیاه با شــرایط اقلیمى کشــور، مى توان گفت که بى 
تفاوتى به قاچاق پیاز زعفران یک خیانت ملى به حساب 

مى آید.
حسینى  با بیان اینکه توسعه کشت زعفران به طور جد از 
سوى رقبا در حال پیگیرى است، تصریح کرد:  کشورهاى 

جدیدى به کشت این محصول روى آورده اند که این امر، 
زنگ خطرى براى بزرگترین تولیدکننده زعفران به شمار 

مى رود.
این عضــو شــوراى ملى زعفــران ادامــه داد: وزارت 
جهاد کشــاورزى در اطــراف مناطق زعفــران کارى 
باید اقــدام به احــداث ترمینال هایى جهــت دریافت 
مــازاد پیــاز زعفــران، ســورت و توزیــع آن در بین 

ســایر کشــاورزان کنــد که متاســفانه بــى توجهى 
نســبت به این امر، قاچاق پیــاز زعفــران را رقم زده 

است.
به گفتــه وى با اســتمرار روند غــارت پیــاز زعفران 
در  زعفــران  تولیدکننــده  بزگتریــن  ایرانــى، 
بازارهاى هــدف دیگر حرفــى براى گفتــن نخواهد

 داشت.

نقشه سیاه براى طالى سرخ ایران

به زودى؛ خداحافظى ایران با زعفران رئیس اتحادیه پرنده و ماهــى، نرخ جدید مرغ و 
انواع مشتقات آن را اعالم کرد و گفت: قیمت مرغ 
با اندکى افزایش نسبت به هفته گذشته، به هفت 

هزارتومان رسیده است.
مهدى یوسف خانى، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده 
را چهار هــزار و 500تومان اعالم کــرد و اظهار 
داشــت: قیمت مرغ آماده طبخ در عمده فروشى 
درب کشتارگاه، شش هزار و 200تومان، تحویل 
درب واحدهاى صنفى  شــش هزار و 350تومان  
و در واحدهاى خرده فروشــى صنفى هفت هزار 

تومان است.
وى اضافه کرد: قیمت هر کیلوگــرم ران مرغ با 
کمر شش هزار تومان، ران مرغ بى کمر  7هفت 
هزارتومان، ســینه با کتف 11هزار و 500تومان، 
سینه بدون کتف 12هزار و 500 تومان  و فیله مرغ 

15هزار تومان است.  
دبیر انجمــن صنفــى تولید کننــدگان جوجه 
یک روزه کشــور نیز گفت: براى بعــد از اربعین 
مرغ هاى زیــادى وارد بازار مى شــود که در این 
بین مردم نگرانى براى تهیه مرغ نداشــته باشند.

وى افزود: سال گذشته سال خوبى براى صنعت 
طیور نبود زیــرا در آن یک هــزار و 640 میلیارد 
تومــان تولیدکنندگان جوجه یــک روزه، مرغ و 
تخم مرغ زیان دادند.وى ادامه داد: این زیان دهى 
خســارت هاى جبران ناپذیرى براى بسیارى از 
تولیدکنندگان ایجاد کرد و در بسیارى از استان ها 

شاهد زیان فراوان بودیم. 

نرخ جدید مرغ 
و انواع مشتقات آن
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مردم! شما را به یادآورى مرگ سفارش مى کنم، از مرگ کمتر 
غفلت کنید، چگونه مرگ را فراموش مــى کنید در حالى که او 
شــما را فراموش نمى کند؟ و چگونه طمع مى ورزید در حالى 
که به شــما مهلت نمى دهد؟ مرگ گذشــتگان براى عبرت شــما 

کافى است.
موال على (ع)

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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««نهنه»»قاطعقاطع سپاهان  سپاهان به به جبارى

کرانچار «دژآگه» راکرانچار «دژآگه» را
 مى خواهد مى خواهد

13

10

چطور اینستاگرام خود را مثل یک حرفه اى 
مدیریت کنیم؟

11

باز این چه شورش است که در اربعین توست           باز این چه شورش است که در اربعین توست           
                                               باز این چه ماتم است که دلها غمین توست                                               باز این چه ماتم است که دلها غمین توست

زوار اربعین تو ایمانشان  سر  است     زوار اربعین تو ایمانشان  سر  است     
                                              ایمان عالمتى است که در اربعین توست                                              ایمان عالمتى است که در اربعین توست

اربعین سرور و ساالر شهیدان، یگانه آزاده جهان، قهرمان دشت کربال و اربعین سرور و ساالر شهیدان، یگانه آزاده جهان، قهرمان دشت کربال و 
72 یار باوفایش را به عموم شیعیان تسلیت عرض مى نماییم.72 یار باوفایش را به عموم شیعیان تسلیت عرض مى نماییم.

روابط عمومى شهردارى
 و شوراى اسالمى شهر نصر آباد

در اربعین حماسه ساز عاشورا، تنها چیزى در اربعین حماسه ساز عاشورا، تنها چیزى 
که براى ما تداعى مى شود، حدیث خونکه براى ما تداعى مى شود، حدیث خون

 و پیروزى است. اى سجاده نشین لحظه هاى  و پیروزى است. اى سجاده نشین لحظه هاى 
سرخ عبادت! دستى برآور و سینه هایمان سرخ عبادت! دستى برآور و سینه هایمان 

را عاشورایى کن. را عاشورایى کن. 

فرا رسیدن اربعین حسینى، چهلمین روز شهادتفرا رسیدن اربعین حسینى، چهلمین روز شهادت
 حضرت امام حسین(ع) و یاران باوفایش تسلیت باد. حضرت امام حسین(ع) و یاران باوفایش تسلیت باد.

شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان

است.  محزون  و  غمزده  مى نــگریم  را  که  هر  رسد،   مى  راه  از  که  است. اربعین  محزون  و  غمزده  مى نــگریم  را  که  هر  رسد،   مى  راه  از  که  اربعین 
چهل روز است که دل از سوگ شهیدان کربال خون است. باز دوباره عاشوراییان چهل روز است که دل از سوگ شهیدان کربال خون است. باز دوباره عاشوراییان 

به یاد موالیشان اشک مى ریزند. باز دل ها خون شده و چشم ها گریان.به یاد موالیشان اشک مى ریزند. باز دل ها خون شده و چشم ها گریان.

فرا رسیدن اربعین سومین اختر امامت و والیت، ساالر شهیدان فرا رسیدن اربعین سومین اختر امامت و والیت، ساالر شهیدان 
حضرت امام حسینحضرت امام حسین(ع)(ع) را به همه عاشقان امامت و والیت تسلیت عرض مى کنیم. را به همه عاشقان امامت و والیت تسلیت عرض مى کنیم.

روابط عمومى شهردارى
 و شوراى اسالمى شهر عسگران

هههههففففههفههااافههاااففففهفههههههاااففهههافففففههاههااففههاههااففهههافففففففهههاففففههاافففففهههههاففففهاهاففففففففهففهفهفهفهههاان صصص اصصصصصصصصنننننا ا اصاصصصصصصص اان اسستاسساساسستاااساساستاااااساساساساستستستتاتاتااننننن اففففففففففففففففففففففف فف تتتتاتاتاننننننااا تااااااا تاااااا تااااااا تااااا لقللقلقلستققللتقلللللسسستقلقلللللقلستقلستقلستقلللللسستستقلستقلتقلستقلقلللسستقلستقلستقلستقلتقلتقلقلقلقلتقلقللللااااا لقلقللقلس للللللسستقققللقللللللللسس قللللللللللس ققللللللللسسسس ققلللس لللللللللللللس لللللللللللللللللتقلللللللقللتتقلتققلتقللللللللتقلتقلتقل م ه  روزنامه ttزنا
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10

فضا، فضاى فضا، فضاى 
بیزینس است بیزینس است 
نه هنرنه هنر

انتقاد بازیگر انتقاد بازیگر 
سریال «کاله پهلوى»سریال «کاله پهلوى»
 از برنامه ریزى براى اکران فیلم ها:
 از برنامه ریزى براى اکران فیلم ها:

وقتى چاى خطرناك مى شود 
15وقتى چاى خطرناك مى شود 

غذاهایى که تعادل باکترى هاى روده را به هم مى ریزد
داستان تلخ و دنباله دار 5 کودك و یک جوان

یشارژر خورشیدى قابل حمل هم به بازار مى آید ى ر

14

11

15

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى
و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان 

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند. 

شرایط متقاضیان حقوقى: تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکارى (حداقل پایه 5 ساختمان و پایه 
5 تأسیسات) از سازمان مد یریت و برنامه ریزى یا پیمانکاران داراى پایه 5 ساختمان از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزى که حداقل دو پروژه ساخت بیمارستانى مشابه به تأیید مدیریت امور فنى 

دانشگاه مربوطه انجام داده باشند. 
برآورد اولیه پروژه: 42/690/067/638 ریال براساس فهرست بها سال 1396 

تاریخ توزیع اســناد مناقصه: از روز چهارشــنبه مورخ 96/8/17 لغایت روز سه شنبه مورخ 
 1396/8/23

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى پروژه تکمیل 
ساختمان اصلى بیمارستان شرق اصفهان 

(ورزنه) به صورت سرجمع براساس فهرست بها سال 1396

م الف: 103089 
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«پدرو آلمودوار» که قرار بود تهیه کننده فیلم «همه 
مى دانند» تازه ترین اثر اصغر فرهادى در اســپانیا 
باشد، به گفته «آگوســتین آلمودوار» با این پروژه 
قطع همکارى کرد. در همین راستا روابط عمومى 
فیلم «همه مى دانند» درباره خبر همکارى نکردن 

آلمودوار در تهیه این فیلم اینطور توضیح داد:
«تصمیم به عدم همکارى با کمپانــى "برادران 

آلمودوار" در تهیه فیلم "همه مى دانند" پیش 
از شــروع پیش تولیــد فیلم و در مــاه  ِمى 
(اردیبهشت ماه) توسط تهیه کننده فرانسوى 
گرفته شد. علت این تصمیم عدم تفاهم این 
دو کمپانى در برآورد بودجه تهیه فیلم بوده 
اســت. به همین دلیل عدم توافق براى آغاز 
پروژه قبل از پیش تولید  اتخاذ و پروژه با یک 

کمپانى اســپانیایى به عنوان تهیه کننده 
اسپانیایى وارد مرحله پیش تولید 

شده است.»
فیلمبــردارى «همــه 
مى دانند» چهار هفته 
دیگر به پایان مى رسد. 
«خاویر باردم» و «پنه 
لوپه کروز» بازیگران 
اسپانیایى و «ریکاردو 
داریــن» بازیگــر 
آرژانتینى، بازیگران 
اصلى آنهســتند. در 
خالصــه داســتان 
فیلــم مى خوانیــم: 
«کارولینا براى دیدار 

با خانواده اش از آرژانتین 
بــه زادگاهــش اســپانیا 

بازمى گردد. در این ســفر که 
پیش بینى مى شــد به تجدید 
دیدار اعضاى خانواده خالصه 
شود، رویدادهاى غیرمنتظره اى 
بــه وقــوع مى پیونــدد که بر 
روند زندگــى کارولینــا تأثیر 

مى گذارد...»

على اوجى، بازیگر و تهیه کننده موســیقى با انتشار عکسى از 
آرامگاه حافظ شیرازى نسبت به یکى از حرکت هاى غیرفرهنگى 
که معموًال بر روى آثار تاریخى کشــور انجام مى شود، واکنش 

نشان داد.
این هنرمند با انتشار عکســى از یادگارى نوشتن بر روى آثار 

تاریخى در اینستاگرامش نوشت:
«در ســال 1153 بــه دســتور کریــم خــان زنــد ایــن 
ســنگ مرمــر بــراى مــزار حضــرت حافــظ تهیه شــد 
تا احمد حسین زاده و ســلیمان صالحى بیان و اسمشون رو با 
چاقو یا میله روش حک کنن و به ما یادآور بشن که چه فرهنگ 

واالیى داریم ...
پ.ن: اونایى که ســئوال دارن راجع به اینکــه چرا اینجوریه و 

اونجوریه از این دو تا بپرسن...
پ.ن 2: نظر حافــظ در مورد آرامگاه خودش رو این دوســتان 

اشتباه فهمیدن
بر سر تربت ما چون گذرى، همت خواه
که زیارتگه رندان جهان خواهد بود.»

حسین محب اهرى بازیگر عرصه تلویزیون و سینما درخصوص مشکالت به وجود آمده براى وى در 
جریان درمان بیمارى اش گفت: متأسفانه این روزها روند درمانم به کلى متوقف شده است زیرا براى 

درمان نیاز به تزریق دارویى دارم که قیمت بسیار باالیى دارد.
بازیگر سریال «دردسرهاى عظیم» با اشاره به قصد خود براى انتشــار نامه اى نسبت به مسئولین 
فرهنگى، تأکید کرد: من بسیار غمگینم و مى خواهم این تنهایى ام را در نامه اى منتشر کنم. در این 
شرایط سخت هیچکس به کمکم نیامده و انگار فراموش شده ام. هزینه هاى درمان سرطان شوخى 

بردار نیست و این مبالغ کامًال از عهده من خارج است.
وى افزود: در حال حاضر باید براى تکمیل روند درمان هفت آمپول تزریق کنم که هر کدام از آنها 13 
میلیون تومان قیمت دارند، من توان پاسخ به شــیمى درمانى را نداشته و مغز استخوانم دیگر قادر به 
خون سازى نیست. پزشکان گفته اند که براى پیوند مغز استخوان آمادگى ندارم و تنها راه رسیدن به 
این آمادگى تزریق هفت آمپول 13 میلیون تومانى است. آمپول هایى که بدن را از لحاظ قوا براى ادامه 

درمان آماده مى کنند.
بازیگر سریال «معماى شــاه» با گالیه از نهادهاى خیریه و ســازمان هاى بیمارى خاص تصریح 
کرد: انتظار دارم با وجود این همه ســازمان هاى خیرخواهانه و نهادهاى خصوصى و دولتى در مورد 
بیمارى هاى خاص، حمایتى براى تکمیل روند درمان من انجام پذیرد. متأسفانه هیچ خبرى از این 

نهادها هم نیست و انگار این سازمان  ها تنها اسم هستند.

محب اهرى با اشاره به بى اعتنایى مسئولین نسبت به وضعیت جسمانى خود خاطرنشان کرد: مسئولین 
فرهنگى کامًال نسبت به این اتفاقات بى تفاوت عمل کرده اند. هیچکس طى این مدت به من سر نزده و 
حمایتى هم از من انجام نشده است. من سال ها در وزارت ارشاد کار کرده ام و عالوه بر آن سابقه زیادى 
در بازیگرى دارم و انتظار دارم در این شرایط مسئولین فرهنگى کمى به یاد من باشند. من تمام عمر خود 

را در بازیگرى گذاشته ام و حاال که نوبت به کمک مسئولین فرهنگى است تنها مانده ام.

امیرعلى دانایى با بازى در ســریال «کاله پهلوى» 
بیش از گذشته شــناخته شد. او در جشــنواره سى و 
پنجم با فیلم «انــزوا» به کارگردانــى مرتضى على 
عباس میرزایى حضور یافت. این فیلم از هفته آینده در 

سینماهاى سراسر کشور اکران خواهد شد.
دانایى بازیگر نقش «پرویــز» در فیلم «انزوا» درباره 
بازى در این فیلم گفت: بــازى در «انزوا» براى من 
بسیار دشــوار بود یا بهتر اســت بگویم که متفاوت

 بود. زیرا هم به لحاظ ظاهرى و هم به لحاظ شخصیتى 
تفاوت زیادى با من داشــت. به همین دلیل روى این 
نقش خیلى کار کردم. البته سعى کرده ام نقش هایى 
که تا به امروز بازى کرده ام در اصل بازى نکنم و با آن 
زندگى کنم. وقتى نقــش را درك مى کنید ناخودآگاه 
موضوعاتى فراتر از یک بازى معمولى به شما انتقال 
پیدا مى کند. این اتفاق در سریال «کاله پهلوى» نیز 
براى من رخ داد. مهم است که مخاطبان آن نقش را 
درك کنند تا اینکه بازى بازیگر را در نظر بگیرند. پرویز 
«انزوا» یک شخصیت کامًال درونى است. 70 درصد از 
بازى در این نقش چشمى و با حرکات صورت و بدون 
کالم اتفاق مى افتد. بســیارى از بازیگران  امروز، با 

فریاد و بخش بیرونى خود بازى مى کنند اما این نقش 
کامًال متفاوت بود. با اینکه قهرمان فیلم بود اما دیالوگ 

به خصوصى نداشت.
او ادامه داد: بــه هیچ عنوان در حوزه ســینما، نگاه و 
بیاِن اعتراضى ندارم. اینکــه چرا به نقش پرویز توجه 
نشد را باید از کســان دیگرى بپرسیم. اما مهم نیست 
باید به جلو حرکــت کرد. اگر از تلویزیــون فیلمنامه 
خوبى به دستم برسد بازى مى کنم. با دو تهیه کننده 
براى بازى در دو فیلم قرارداد داشــتم که هر دو آنها 
عقب افتاد. به همیــن دلیل دو تئاتر را نیز از دســت 
دادم. امسال پیشــنهادات زیادى داشتم. اما متأسفانه 
فیلمنامه ها از اهمیت و درجه کیفى مناسب برخوردار 
نبودند. از تئاتر سینما و تلویزیون پیشنهاد داشتم. براى 
جشــنواره امســال در فیلم خاصى حضور نداشته ام.

باید صبر کنم ببینم چه اتفاقى مى افتد. ســال قبل و 
در جشنواره گذشته کســانى از کادر خود فجر به من 
موضوعاتى را گفتند که بهتر است درباره آن صحبت 
نکنیم. باید در شخصیت شما هوچیگرى وجود داشته 
باشد. اما من اینگونه نیستم و سعى دارم کارم را انجام

 دهم.

دانایى درباره رضایت مخاطبان ســینما گفت: سعى 
کردم در فیلم «اشــباح» ،«انزوا» و ســریال «کاله 
پهلوى» نشان دهم کســب رضایت مخاطب از هز 
چیزى مهمتر است. هیچکدام از نقش هاى من شبیه به 
هم نبوده است. خیلى برایم راحت بوده است که نقش 
بچه خوش تیپ ها را در فیلم هاى کمدى بازى کنم. 
البته کمدى هم یک بار بازى کرده ام اما خیلى سریع 

از آن فاصله گرفتم.
بازیگر فیلــم «آپاندیس» درباره بــازى در این فیلم 
گفت: جالب اســت که «آپاندیــس» جوایز خوبى را 
دریافت کرده اســت. و حضور بین المللى قابل قبولى 
داشته اما در جشنواره فجر جایى نداشت! «آپاندیس» 
در جشنواره مونترال در بخش اصلى موفق بود. یکى 
از کارهاى مهمى که بایــد در قبال یک فیلم صورت 
بگیرد تا آن فیلم به خوبى دیده شود، موضوع تبلیغات 
است. تبلیغات در یک فیلم بسیار حائز اهمیت است؛ 
در جشنواره مونترال در بخش اصلى فیلم «آپاندیس» 
جایزه فیلمنامه را دریافت کرد. اما هیچ بازتابى نداشت. 
اما کســانى هم در بخش جانبى جشــنواره دیگرى 
جوایزى را دریافت کردند؛ که ســرو صداى ویژه اى 

براى آنها بــه راه افتاد. آقاى فرهــادى و مجیدى در 
جشــنواره مونترال جایزه گرفته بودند. «آپاندیس» 
بازتاب خبرى خوبى نداشت. 20 درصد یک فیلم تولید، 
تهیه و بازى بازیگران در آن است. اما 80 درصد مسیر 
در زمان پخش و معرفى فیلم صورت مى گیرد. همین 
فیلم «آپاندیس» نتوانست سرگروه اکران شود و این 
موضوع تأسفبار است. اکنون فضاى بیزینس به فضاى 
هنرى مى چربد. «انزوا» هم در زمان مناسبى اکران 

نمى شود. دو هفته سر گروه است.

انتقاد بازیگر سریال «کاله پهلوى» از برنامه ریزى براى اکران فیلم ها: 

فضا، فضاى بیزینس است نه هنر

 پخش فصل دوم «لیسانسه ها» از 4 آذر ماه
فصل دوم سریال «لیسانسه ها» به کارگردانى سروش صحت از 
چهارم آذرماه سال جارى از شبکه 3 سیما پخش مى شود. همچنین 
فصل سوم این سریال با نام «فوق لیسانه ها» براى سال آینده تولید 

خواهد شد که در ادامه فصل یک و 2 است.
تصویربردارى فصل اول سریال «لیسانسه ها» در 28 قسمت در 
لوکیشــن هاى مختلفى در غرب و جنوب تهران از جمله میدان 
قزوین، میرداماد، پردیس زندگى، معین مال، آموزشــگاهى در 
غرب تهران، سعادت آباد، پارك شقایق، جالل آل احمد، تهرانسر، 
بیمارستان فرهیختگان، بیمارستان طالقانى، سیمین بولیوار و... 

انجام شد و فصل جدید از این سریال تا قسمت 60 ادامه دارد.

ســروش صحت در این مجموعه طنز و مفرح بــا زبان متفاوتى 
به نقد و بررســى معضالت اجتماعى به خصــوص در احواالت 
جوانــان پرداخته و قــرار اســت در فصــل دوم قصــه نیز با 
محوریت شــخصیت ها و اتفاقات اطراف زندگــى آنها پیگیرى

شود.
در خالصه ســریال «لیسانســه ها» آمده: «حبیــب وضع مالى 
مناســبى دارد ولى به علت ضعف در برقــرارى روابط اجتماعى 
هنوز نتوانسته همسرى انتخاب کند. مســعود در آستانه ازدواج 
اســت ولى مشــکالت زیادى او را از آغاز زندگى مشترك دور 
مى کند. مازیار، فرزند خانواده اى پر تنش و گرفتار اســت و فکر 

مهاجرت در سر دارد. حبیب و مازیار و مسعود سه رفیق لیسانسه 
هستند.»

بازیگران سریال «لیسانســه ها» عبارتند از: امیرحسین رستمى، 
هوتن شکیبا، امیر کاظمى، متین ســتوده، رؤیا میرعلمى، کاظم 
سیاحى، ســیاوش چراغى پور، عزت ا... مهرآوران، افشین سنگ 
چاپ، تبسم هاشــمى، مریم سرمدى، پریســا مقتدى، فرخنده 
فرمانى زاده، فرید اخبارى، مهدى ربیعى، نیلوفر هوشمند، مرتضى 
على آبادى، هنرمند خردسال: عرفان برزین، با هنرمندى: بهنام 
تشکر، بیژن بنفشه خواه، مهران رجبى، نیلوفر شهیدى، آیدا نامجو 

و  آتنه فقیه نصیرى.

گگ

افتاد. آقاى فرهــادى و مجیدى در ى آنها بــه راه
ــنواره مونترال جایزه گرفته بودند. «آپاندیس» 
0ب خبرى خوبى نداشت. 20 درصد یک فیلم تولید، 
0ه و بازى بازیگران در آن است. اما 80 درصد مسیر 
مان پخش و معرفى فیلم صورت مى گیرد. همین 
 «آپاندیس» نتوانست سرگروه اکران شود و این 
ضوع تأسفبار است. اکنون فضاى بیزینس به فضاى 
«انزوا» هم در زمان مناسبى اکران  ى مى چربد.

 شود. دو هفته سر گروه است.

ى براى اکران فیلم ها: 

است نه هنر

قطع همکارى 
«آلمودوار»
 با فیلم

 اصغر 
فرهادى

ن ر رى بر ر رب ى
هیه این فیلم اینطور توضیح داد:

" عدم همکارى با کمپانــى "برادران
"ر تهیه فیلم"همه مى دانند" پیش
ىِمى یش تولیــد فیلم و در مــاه  
 ماه) توسط تهیه کننده فرانسوى 
علت این تصمیم عدم تفاهم این 
در برآورد بودجه تهیه فیلم بوده 
همین دلیل عدم توافق براى آغاز 
ز پیش تولید  اتخاذ و پروژه با یک 

ـپانیایى به عنوان تهیه کننده 
رد مرحله پیش تولید 

ى «همــه 
چهار هفته 
ن مى رسد. 
م» و «پنه 
 بازیگران 
«ریکاردو 
بازیگــر 
ازیگران 
ــتند. در 
اســتان 
خوانیــم:

راى دیدار 
شاز آرژانتین

ــش اســپانیا 
در این ســفر که 
ى شــد به تجدید

ى خانواده خالصه 
هاى غیرمنتظره اى

ع مى پیونــدد که بر 
ـى کارولینــا تأثیر 

«

 با فیلم
 اصغر 
فرهادى

واکنش جالب آقاى بازیگر
حسین محب اهرى: تنها مانده ام  به تخریب آثار تاریخى

امسال 
پیشنهادات زیادى داشتم. 
اما متأسفانه فیلمنامه ها از 

اهمیت و درجه کیفى مناسب 
برخوردار نبودند. از تئاتر سینما 
و تلویزیون پیشنهاد داشتم. براى 
جشنواره امسال در فیلم خاصى 

حضور نداشته ام

تم
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نتایج یک آزمایش نشــان مى دهد که 
بسته شــدن عروق تنها از رژیم غذایى 
ناشــى نمى شــود بلکــه باکترى هاى 
دهــان و روده هم در ایــن زمینه نقش

 دارند.
بر اســاس این بررســى، مولکول هاى 
چربى موجــود در پالك ها که در عروق 
جمع مى شــوند و خطر حملــه قلبى و 
ســکته مغزى را افزایــش مى دهند، از 
باکترى هایى کــه در دهان و روده وجود 
دارند نیز ناشــى مى شــوند و وجود آنها 
تنها به نوع خوراکى هــاى مصرفى فرد 

ارتباط ندارد.
متخصصــان علــوم پزشــکى عنوان 
کردند: ایــن یافته هــا مى تواند توضیح 
دهد چــرا بیمارى لثه، اغلــب با تصلب 
شــرایین مرتبط اســت؛ بیمارى اى که 
در آن مولکول هــاى چربى، کلســیم، 
کلســترول و دیگــر ترکیب هاى خون، 
پالك هــا را در جداره عروق تشــکیل 

مى دهند.
با شکل گیرى پالك ها، عروق، سفت و 
سخت و باریک شده و در نتیجه جریان 
خون حامل اکسیژن به اعضا و بافت هاى 
حیاتى بدن کند مى شــود. این وضعیت 
مى تواند به حمله قلبى، ســکته مغزى و 
دیگر مشــکالت جدى سالمت و حتى 

مرگ منجر شود.
همچنین سیســتم ایمنى نیز در 

ایــن زمینــه نقش 
دارد. سلول هاى 
ایمنى مى توانند 
به جداره عروق 
خونى چسبیده 
و رسوب چربى 

را تغذیــه مى کنند که 
این وضعیت، به التهاب و ســفت شدن 
ماهیچه هاى نــرم دیــواره رگ منجر 
شده و به شــکل گیرى پالك ها کمک 

مى کند.
 

یــک جــراح و متخصــص 
ارتوپدى گفت: از عوارض کمبود 
ویتامین D مى توان به افزایش ایجاد ســرطان 
سینه، سرطان پروستات، بیمارى هاى قلبى و عروقى و بیمارى هاى 

کلیوى اشاره کرد.
یاسر نژادى توضیح داد: ویتامین D یا کلسیفرول از دسته ویتامین هاى 
محلول در چربى اســت، این ویتامین با افزایش جذب کلســیم 
و فســفر از روده ها، به رشــد و استحکام اســتخوان ها کمک

 مى کند.

وى تصریح کرد: ویتامین D و کلسیم موجب افزایش قدرت و هماهنگى در 
عضالت افراد میانسال نیز مى باشد که از دالیل عمده ناتوانى عضالت در افراد 

مسن، سطح پایین ویتامین D آنهاست.
نژادى با بیان اینکه پایین بودن ســطح ویتامین D در اطفال باعث بیمارى 
راشیتیســم یا نرمى استخوان مى شــود، گفت: همین کمبود ویتامین D در 

بزرگساالن باعث استئوپروز یا پوکى استخوان خواهدشد.
 D این متخصص و جراح زانو ادامــه داد: از دیگر عــوارض کمبود ویتامین
مى توان به افزایش ایجاد سرطان سینه، پروستات، بیمارى هاى قلبى و عروقى 

و بیمارى هاى کلیوى اشاره کرد. 

نژادى در ادامه دالیل احساس کمبود ویتامین D در بدن را عوامل زیر دانست:

چه افرادى به ویتامین D بیشترى نیاز دارند
کودکان در حال رشــد، خانم هاى باردار، خانم هاى شیرده،بچه هاى شیرخوار 
که مادر آنها کمبود ویتامین D دارند،افراد چاق نیاز به ویتامین D بیشــترى 

دارند،افرادى که مبتال به بیمارى هاى مزمن هستند.
نژادى در ادامه با بیان اینکه مهم ترین منبع D نور خورشید است، گفت: زرده 
تخم مرغ، جگر، روغن ماهى به خصوص آزاد و سالمون نیز از منابع این ویتامین 

مى باشد.

ها  میلیــون 
ى  کتر با
در روده 

شــما 
گى  ند ز
مى کنند. 
آنها در حقیقت 
براى هضم مؤثر مواد غذایى الزم و مســئول 
تجزیه مواد غذایى خاصى هستند که بدن شما نمى تواند 

به تنهایى هضم کند.
این باکترى ها همچنین منجر به تقویت انرژى و سیستم 
ایمنى بدن شما مى شوند. مشــکل این است که گاهى 
اوقات عادات بد غذایى مى تواند عملکرد این باکترى ها 
را دچار مشکل کرده و کیفیت زندگى شما را کاهش دهد.

خطرناك ترین غذاها که تعــادل باکترى هاى روده را 
بهم زده و سالمت این عضو بدن را تحت تأثیر قرار مى 

دهند عبارتند از:
■  گوشت قرمز: خوردن گوشت قرمز به طور منظم 
نه تنها خطر ابتال به نقرس را افزایــش مى دهد، بلکه 
مى تواند با افزایش التهــاب در بدن، عملکرد روده ها را 
نیز مختل کند. گوشــت قرمز در مقایسه با گوشت مرغ 
یا بوقلمون دیر هضم اســت و مى تواند منجر به التهاب 
شکم و نفخ شــود. عالوه بر این گوشــت قرمز میزان

 باکترى هاى خوب روده را کاهش مى دهد و خطر ابتال 
به عفونت را باال مى برد.

■  غذاهاى سرخ شــده: این غذاها که 
بســیار خاصیت اعتیاد آور دارند، در طوالنى 
مدت باعث اختالالت متابولیکى و مشکالت 
وزن مى شــوند. در کوتاه مدت عارضه این نوع 

غذاها از این قرار است: روده را تحریک مى کنند و 
اسید معده را افزایش مى دهند. همچنین مشکالتى 

از قبیل ریفالکس ایجاد مى کنند. 
■  لبنیات: در حالى که محصوالت 
لبنى مى توانند مواد مغذى مورد نیاز 

بــدن شــما را 
کنند،  تأمین 
که  افرادى 
عدم  دچار 

تحمــل 
ز  کتــو ال
هستند، باید 
از مصــرف 
اجتناب  آنها 

چربى،  کنند. 
الکتوز و ســایر 

پروتئیــن هــاى 
طــور  بــه  لبنیــات 

مستقیم بر ســالمت روده ها تأثیر 
مى گذارند و میکروبیوم آنها را تغییر 

مى دهند.

■  غذاهاى تند: فلفل از جمله غذاهایى که خاصیت 
آنتى اکســیدانى دارد و از شــما در برابر آســیب هاى 
ناشــى از رادیکال هاى آزاد محافظت مــى کند. با این 
حال مصــرف بیش از حد غذاهاى تند ســبب 
التهاب جدى در پوشش معده و روده شما 
مى شــود و این روند براى افرادى که 
مشــکالت گوارشــى دارند خطرناك

 است. 
■  قهوه و نوشابه: قهوه و نوشابه 
با افزایش ریفالکس اسید و التهاب 
روده ارتباط دارد. این نوشــیدنى 
ها با مقادیر باالى شــکر و مواد 
افزودنى، باعث اسهال و دردهاى 

شدید شکمى مى شوند.
■  مواد غذایى کنســرو و 
پردازش شــده: آنچه صنعت 
تمایلى ندارد که مــردم بدانند این 
است که مواد مغذى غذهاى کنسرو 
و پردازش شده بســیار کم هستند. 
در عوض این غذاها سرشار از مواد 
افزودنى هســتند که سالمت روده 
را تحــت تأثیر منفى قــرار مى دهند. 
مواد افزودنى این محصــوالت خطر ابتال 
به بیمارى هاى متابولیک، سندرم روده تحریک پذیر و 

انواع مختلف سرطان ها را باال مى برند. 

اضطــراب، مشــکل رایــج بســیارى از افراد اســت. 
غیــر از دارودرمانــى، روش هاى دیگــرى مانند ورزش

 و تنفــس عمیــق هــم مى توانــد باعــث کاهــش 

نشــانه هاى اضطــراب شــود. بعضــى غذاهــا نیــز 
بــا تقویــت مغــز بــه کاهــش اضطــراب کمــک 

مى کنند.

شش غذا و نوشــیدنى  هایى که باعث تسکین اضطراب 
مى شوند و از لحاظ علمى تأیید شــد ه اند، به شما معرفى 

مى کنیم.

 بابونه
بابونه گیاهى  است که 
مى تواند به کاهش اضطراب 
کمک
 کند. از آنجایى که

 این گیاه حاوى مقادیر زیادى 
آنتى اکسیدان است،
 مى تواند با کاهش التهاب،
 خطر ابتال به
 اضطراب را کم 
ى1کند.
ت

ه
ى 
، ى
اند با کاهش التهاب
 خطر ابتال ب
ضطراب را کم
کند
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 زردچوبه
زردچوبه ادویه اى حاوى 
کورکومین است، ترکیبى که نقش آن 
در سالمت مغز و جلوگیرى از اختالالت 
اضطراب مورد بررسى قرار گرفته است.

کورکومین مى تواند باعث تقویت DHA در 
مغز شود، زیرا به بدن کمک مى کند این اسید 
چرب را بهتر تجزیه کند.

کورکومین داراى خواص آنتى اکسیدانى 
و ضدالتهابى قوى است و از آسیب به 
سلول هاى مغزى جلوگیرى مى کند.

عالوه براین، مصرف کورکومین، سطح 
آنتى اکسیدان خون را (که در افراد 
مضطرب پایین است) افزایش 
 اض2مى دهد.
 را بهتر تجزیه کند.
ص آنتى اکسیدانى

 است و از آسیب به 
ى جلوگیرى مى کند.
ف کورکومین، سطح 
خون را (که در افراد 
یین است) افزایش 
مىدهد.

ماهى سالمون
مصرف سالمون مى تواند براى 
کاهش اضطراب مفید باشد. این 
ماده  غذایى شامل موادى مانند ویتامین 
D، ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA) و 
دکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) است که 
جزء اسیدهاى چرب خانواده ى امگا 3 هستند. 
EPA و DHA به تنظیم پیام رسان هاى عصبى 
دوپامین و سروتونین که خاصیت آرام بخش 
 DHA و EPA دارند، کمک مى کنند. مصرف
به اندازه  کافى مى تواند موجب افزایش 
توانایى مغز براى انطباق با تغییرات شود؛ 
به این ترتیب بهتر مى توانید عوامل 
استرس زایى که موجب اضطراب 
مى شوند، کنترل کنید.

اضطــر
غیــر از
 و تنفــ

 زردچ
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 ماست
ماست ماده  غذایى بسیار 
مناسب دیگرى براى کاهش 
اضطراب است.
پروبیوتیک ها یا باکترى هاى سالم 
موجود در برخى از انواع ماست، 
مى توانند موجب بهبود سالمت روان 
و بهبود عملکرد مغز شوند. مطالعات 
نشان مى دهد غذاهاى حاوى 
پروبیوتیک، رادیکال هاى آزاد و 
نوروکسین ها را که باعث آسیب 
به بافت مغزى و در نتیجه منجر 
به اضطراب مى شوتد، از بین 
6مى برند.

چاى سبز
چاى سبز حاوى آمینواسیدى به نام

 ال -تیانین است. پژوهشگران تأثیراِت مثبِت 
احتمالىِ  ال-تیانین را روى سالمت مغز و کاهش 
اضطراب، بررسى کرده اند.
طى یک بررسى کوچک مشاهده شد عالئم استرس (مانند 
تپش قلب) با مصرف ال -تیانین کاهش مى یابد.
بررسى دیگرى نشان داد سطح کورتیزول که یک هورمون 
استرس زاست و مى تواند به اضطراب منجر شود، در افرادى که 
نوشیدنى حاوى ال -تیانین مصرف کردند، کاهش یافته است.
شاید این تأثیرات به این دلیل باشد که ال -تیانین از تحریک 
اعصاب جلوگیرى مى کند. عالوه براین، ال-تیانین ممکن است 
میزان گابا (GABA)، دوپامین و سروتونین (پیام رسان هاى 
عصبى  که خاصیت ضداضطرابى از خود نشان داده اند) را 
افزایش دهد.
عالوه بر این، چاى سبز حاوى EGCG است، 
آنتى اکسیدانى که براى سالمت مغز مفید است. 
این ماده مى تواند با افزایش گابا در مغز، عالئم 
4اضطراب را کاهش دهد. انین ممکن است 
ن (پیام رسان هاى 
 نشان داده اند) را 
افزایش دهد.
Gوى EGCG است،

تت مغز مفید است. 
گاگابا در مغز، عالئم 
بب را کاهش دهد.

 شکالت تلخ
افزودن کمى شکالت تلخ به 
رژیم غذایى  مى تواند به کاهش 
اضطراب کمک کند. شکالت تلخ حاوى 
فالونول است. فالونول ه
ا آنتى اکسیدان هایى  هستند که مى توانند 
با بهبود جریان خون به مغز و ارتقاى توانایى 
مغز، به عملکرد بهتر آن کمک کنند و باعث 
شوند که مغز بتواند خود را با موقعیت هاى 
پرتنش وفق دهد.برخى محققان اعتقاد 
دارند نقش شکالت تلخ در سالمت مغز 
به خاطر مزه  آن است که مى تواند افراد 
دچار اختالل خلق وخو را آرام کند. خوردن 
شکالت تلخ مى تواند سطح سروتونین 
پیام رسان هاى عصبى را افزایش 
دهد و از این طریق استرس 
منجر به اضطراب را 
کترمیلیــون5کاهش دهد.  با

در ر
شــ
ند ز
مى ک
آنها در حقی
مســ و الزم غذایى مواد مؤثر براىهضم

صبى را افزایش 
 طریق استرس

بربه اضطراب را 
کاهش دهد. 

م

 اکسیژن به اعضا و بافت هاى 
 کند مى شــود. این وضعیت 
 حمله قلبى، ســکته مغزى و 
کالت جدى سالمت و حتى 

 شود.
سیســتم ایمنى نیز در 

ــه نقش
هاى 
وانند 
روق

بیده 
چربى 

 مى کنند که 
و ســفت شدن  ت، به التهاب
ى نــرم دیــواره رگ منجر 
شــکل گیرى پالك ها کمک 

یــک جــراح
ارتوپدىگفت: از ع
به افزایش ایج Dویتامین D مى توان
سینه، سرطان پروستات، بیمارى هاى قلبى و عروقى

کلیوى اشاره کرد.
Dیاسر نژادى توضیح داد: ویتامین D یا کلسیفرول از دسته
محلول در چربى اســت، این ویتامین با افزایشج
و فســفر از روده ها، به رشــد و استحکام اســتخ

 مى کند.

غذاهایى که تعادل باکترى هاى روده را به هم مى ریزد

ـئول
 تواند 

ستم 
اهى

ى ها 
دهد.
ده را 
ر مى 

نظم 
 بلکه 
 ها را 
مرغ 
هاب 
یزان
 ابتال 

غ■ غذاهاى سرخ شــده: این غذاها که 
بســیار خاصیت اعتیاد آور دارند، در طوالنى 
و مشکالت  مدت باعث اختالالت متابولیکى
وزن مى شــوند. در کوتاه مدت عارضه ایننوع

غذاها از این قرار است: روده را تحریک مى کنند و 
اسید معده را افزایش مى دهند. همچنین مشکالتى 

از قبیل ریفالکس ایجاد مى کنند. 
دلبنیات: در حالى که محصوالت  ل■ 
لبنى مى توانند مواد مغذى مورد نیاز

بــدن شــما را 
کنند،  تأمین 
که  افرادى 
عدم دچار 

تحمــل 
ز  کتــو ال
هستند، باید 
از مصــرف 
اجتناب  آنها 

چربى،  کنند. 
الکتوز و ســایر 

پروتئیــن هــاى 
طــور  بــه  لبنیــات 

مستقیم بر ســالمت روده ها تأثیر 
میکروبیوم آنها را تغییر مى گذارند و

فغذاهاى تند: فلفل از جمله غذاهایى که خاصیت غ■ 
آنتى اکســیدانى دارد و از شــما در برابر آســیب هاى
ناشــى از رادیکال هاى آزاد محافظت مــى کند. با این
حال مصــرف بیش از حد غذاهاى تند ســبب
التهاب جدى در پوشش معده و روده شما
مى شــود و این روند براى افرادى که
دارند خطرناك مشــکالت گوارشــى

 است. 
قهوه و نوشابه: قهوه و نوشابه ق■
افزایش ریفالکس اسید و التهاب با
روده ارتباط دارد. این نوشــیدنى
ها با مقادیر باالى شــکر و مواد
باعث اسهال و دردهاى افزودنى،

شدید شکمى مى شوند.
مواد غذایى کنســرو و م■
آپردازش شــده: آنچه صنعت
تمایلى ندارد که مــردم بدانند این
است که مواد مغذى غذهاى کنسرو
و پردازش شده بســیار کم هستند.
از مواد غذاها سرشار عوض این در
افزودنى هســتند که سالمت روده
را تحــت تأثیر منفى قــرار مى دهند.
مواد افزودنى این محصــوالت خطر ابتال
به بیمارى هاى متابولیک، سندرم روده تحریک پذیر و

ها ن 
ى تر
روده
ـما 
گى
کنند.
یقت
ـئول

نقش باکترى ها
 در گرفتگى عروق

یــک 
شناس  ر کا
تغذیــه گفت: 
مصرف بیش از سه 
استکان چاى در طول 
روز مى تواند سالمت افراد 

را به خطر بیاندازد.
شــهاب کریمى زاده  گفت: مصرف 
بیــش از اندازه چاى مى تواند ســبب 
جذب نشدن آهن و کلسیم در بدن شود.

وى افزود: توصیه مى شود افراد در طول روز بیش از 
سه استکان چاى ننوشند.

این کارشناس تغذیه با اشاره به نحوه فرآورى چاى 
اظهارداشت: برگ گیاه چاى براى رسیدن به دست 
مشتریان در کارخانه ها فرآورى شده و همین موضوع 
نیز سبب مى شود تا درحدود زیادى خواص غذایى 

چاى از میان برود.
کریمــى زاده در رابطــه بــا 

اصلى ترین مضرات مصرف بیش 
از اندازه چاى در طول روز تصریح کرد: چاى 

داراى کافئین است و مصرف بیش از اندازه آن سبب 
مى شــود افراد دچار مشــکالتى نظیر تپش قلب و 

مشکالت قلبى شوند.
وى با تاکید بر اینکه مصرف چاى پر رنگ مضرات 
بیشترى به نسبت چاى کم رنگ دارد، گفت: افرادى 
که عالقه زیادى به نوشیدن چاى دارند، تا حد امکان 

از خوردن چاى پر رنگ خوددارى کنند.
ایــن کارشــناس تغذیــه در رابطــه بــا بهترین 
جایگزین هاى موجود براى چاى خاطرنشان کرد: 
دم نوش هایى مانند گل گاوزبان، به لیمو و آویشن 
مى توانند بهترین نوشــیدنى هاى جایگزین براى 

مصرف به جاى چاى در طور روز باشند.

ز
شون
پر
دا
ب
دچا
ش

یــک 
س شنا ر کا

تغذیــه گفت: 
مصرف بیش از سه 
استکان چاى در طول 
روز مى تواند سالمت افراد 

به خطر بیاندازد. را
زاده  گفت: مصرف شــهاب کریمى

بیــش از اندازه چاى مى تواند ســبب 
جذب نشدن آهن و کلسیم در بدن شود.

وى افزود: توصیه مى شود افراد در طول روز بیش از 

ود 
 ش
مى

اك 
طرن

وقتى چاى خ
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«ایشان قبًال امتحانش را در سپاهان پس داده و لزومى ندارد دوباره به این تیم بازگردد. 
ان شــاءا... که در هر تیم دیگرى که مى رود موفق باشــد ولى به هــر حال اینجا ما 
شــرمنده ایم و امکان جذب مجتبــى را نداریم....» این بخشــى از پاســخ یکى از 
دست اندرکاران باشگاه ســپاهان در امور نقل  و انتقاالت به یکى از دوستان نزدیک 
مجتبى جبارى بود. بنا بر شــنیده هــاى خبرنگار نصف جهان، جبــارى و رفقایش 
تالش هاى زیادى را انجام مى دهند که زیدان آسیا(!) به یک تیم مطرح برود تا بتواند 
خود را دوباره ثابت کند و نشان دهند که استقالل در مورد او  اشتباه کرده است، اما تا 
بدینجا سپاهان آب ســردى را بر پیکره آنها ریخته و ظاهراً فقط یکى دو تیم معمولى 

است که براى  او فرش قرمز پهن مى کنند.
 یک نکته که سئوال عمده خبرنگاران و رسانه هاســت. بازیکنى که در اوج هیاهو و 
انعکاس هاى خبرى ابتداى فصل به تمرین استقالل رفت، چرا دیگر در تمرین هاى 
این تیم دیده نمى شود ؟ چه به روزگار مردى آمده که ابتداى فصل برایش فرش قرمز 
پهن کرده بودند؟ کجایند آنها که با او عکس یــادگارى مى گرفتند و خود را به این در 
و آن در مى زدند تا بگویند ما شماره 8 را به اســتقالل آورده ایم؟ انگار میان جبارى و 
استقالل اصًال نقطه اتصالى نبوده که مسئوالن باشگاه استقالل حتى تماس هایش را 

بى پاسخ مى گذارند؟  چرا تکلیف این بازیکن را مشخص نمى کنند؟ چرا باشگاه 
استقالل با یکى از بهترین بازیکنان تاریخ خود اینگونه رفتار مى کند؟ 

چرا در سایت باشگاه استقالل حتى یک اظهار نظر رسمى درباره 
این بازیکن نمى بینیم؟  

 یکى از رســانه هــا  در نقد رفتــار آبى ها با زیدانشــان 
نوشته:باشــگاه اســتقالل حتى پاسخ رســانه ها را هم 
نمى دهد و بى هیچ توضیحى دربــاره وضعیت جبارى 
روزگار مى گذراند. حال که جبارى براى فرار از حاشیه ها 
این روزها در قطر سیر مى کند نیز موجب نشده باشگاه 
استقالل دلیل ســفر این بازیکن به قطر را جویا شود. 
مگر روى کاغذ مجتبى هنوز بازیکن استقالل نیست؟ 

اگر نیست چرا رسماً اعالم نمى شود و اگر جبارى هنوز بازیکن استقالل به 
حساب مى آید چرا درباره سفرش به قطر پرسشى به میان نمى آید. اساساً اگر 
جبارى به زعم مسئوالن باشگاه هنوز بازیکن این تیم باشد، سفرش به قطر 
غیرقانونى است مگر ا ینکه باشگاه استقالل هیچ اهمیتى به این سفر ندهد 
که معنى این رفتار چیزى جز کنار گذاشــتن جبارى نیست و مسئوالن 
باشگاه استقالل الاقل براى احترام به رسانه ها و افکار عمومى هم که 
شده باید جدایى شماره 8 را رسماً اعالم کنند. جبارى اما در قطر مشغول 
مداواى پایش است و ســعى مى کند در خفا خود را به شرایط آرمانى 

نزدیک کند. او هنوز خیاالتى براى بازگشت به زمین بازى دارد.
شماره 8 برخالف آنها که فکر مى کنند مى خواهد کفش ها را بیاویزد 
اما هنوز دوست دارد توپ را زیر پایش لمس کند. او در تالش است تا 
شاید با بهبودى، یک فصل دیگر در فوتبال باشد. انگیزه هایى براى 
اثبات دوباره. شاید هرکســى هم جاى جبارى بود و این رفتارها 
را از باشگاهش اســتقالل مى دید همین راه را پیش مى گرفت 
و مى کوشــید دوباره آمادگى اش را به اثبات برساند. جبارى اما 
مى داند که دیگر راهى به استقالل نخواهد داشت. مسئوالن 
باشگاه استقالل ناگهان رفتار خود را تغییر داده اند. حال دلیلش 
چیســت هیچکس نمى داند. گرچه افتخــارى به ماجراى 
مصدومیت این بازیکن اشــاره هایى داشــته است اما همه 

مى دانستند که این بازیکن جراحى هاى بسیارى را پشت سر گذاشته 
و نمى تواند بازیکنى باشد براى تمام هفته هاى فصل هفدهم. جذب 
جبارى از همان ابتدا هم ظاهراً به میل مســئوالن باشگاه استقالل 
نبوده. حال چه کسى در نهایت رأى مثبت مدیران استقالل را گرفته 
تا این بازیکن را برگردانند مشخص نیست اما نیات کامًال تبلیغاتى در 
پس این انتقال کامًال مشهود است و حاال که ظاهراً باشگاه استقالل 

بهره هاى الزم را از نام جبارى برده، رویه دیگرى را پیش گرفته است.
 به هر حال تا چهار هفته دیگر که لیگ به نیم  فصل برسد جبارى احتماًال راهى یک تیم 
دیگر  که مى گویند گسترش فوالد تبریز است خواهد شد تا شاید نیم  فصل دیگر به 
فوتبال ادامه دهد. جبارى گرچه هنوز به قطعیت نرسیده که این تیم تبریزى را برگزیند 
اما شاید براى اثبات شایستگى هایش چنین کند و به ســمت دیار آذربایجان برود تا 
دوباره شاگرد فیروز کریمى شود. شاید هم اگر آندو در گسترش بماند بار دیگر حضور 

قدیمى اش تجربه کند. در تیمى مشترك را با یار 
از دســت اندرکاران باشگاه سپاهان وقتى کــه یکى 

نصف جهان گفت که این باشگاه به بــه خبرنگار 
رخواست  هاى مکرر نزدیکان جبارى براى د
او  پاســخ منفى داده متوجه شدیم که حضور 
ایران دیگر به آخر خط رسیده است.  زیدان آبى 
دوره اول حضور در اصفهان چند هفته جبارى در 

نیاورد و رفتارهایــى از خود بروز داد که بیشتر دوام 
هم کرانچار را عصبانى کرد و هم اینکه 
خود دیگر نتوانســت در اصفهان تاب 
بیاورد. نزدیــکان جبارى به 
سپاهانى ها پیام دادند 

کــه 
مجتبــى 

مــى خواهــد 
آن حضــور تلخ در 

اصفهــان را جبران و 
دوباره خــود را احیا کند. 

اما زردها هم پاسخ داده اند 
که نیازى به جبران نیست! 
بعید اســت کــه او بتواند 
موفق  اینجا 

باشد و از 
همــه مهمتر هم 
هواداران سپاهان 
با آن اخالق خاص 
خود و با رفتارهاى 
قبلى که از جبارى 
دیده اند محال است 

در جمع خود قبول کنند. که دیگر او را 
کرانچار هم تمایلى به جذب او ندارد و به این ترتیب ســپاهان آب 
ســردى را بر پیکره او و رفقایش ریخت. برخى دیگر از نزدیکان او 
بحث حضــور در ذوب آهن را با جبارى مطرح کردنــد که با توجه  به 
سرمربیگرى قلعه نویى در این تیم اصفهانى مشخص بود که مجتبى 
از آنها بخواهد هیچ تالشى براى پیوستنش به جمع سبزپوشان  نکنند. 
البته به عقیده ما اگر هم تالشى مى شد دومین «نه» و پاسخ منفى از دیار 

اصفهان را از زبان امیرخان مى شنیدند.

الزم نیست براى جبران بیاید

«نه» قاطع سپاهان به جبارى
دست اندرکاران باشگاه ســپاهان در امور نقل  و انتقاالت به یکى از دوستان نزدیک 
مجتبى جبارى بود. بنا بر شــنیده هــاى خبرنگار نصف جهان، جبــارى و رفقایش 
تالش هاى زیادى را انجام مى دهند که زیدان آسیا(!) به یک تیم مطرح برود تا بتواند 
است، اما تا  اشتباه کرده او نشان دهند که استقاللدر مورد خود را دوباره ثابت کند و
بدینجا سپاهان آب ســردى را بر پیکره آنها ریخته و ظاهراً فقط یکى دو تیم معمولى 

است که براى  او فرش قرمز پهن مى کنند.
هیاهو و اوج رسانه هاســت. بازیکنى که در  یک نکته که سئوال عمده خبرنگاران و

انعکاس هاى خبرى ابتداى فصل به تمرین استقالل رفت، چرا دیگر در تمرین هاى 
این تیم دیده نمى شود ؟ چه به روزگار مردى آمده که ابتداى فصل برایش فرش قرمز 
که با او عکس یــادگارى مى گرفتند و خود را به این در پهنکرده بودند؟ کجایند آنها

8و آن در مى زدند تا بگویند ما شماره 8 را به اســتقالل آورده ایم؟ انگار میان جبارى و 
استقالل اصًال نقطه اتصالى نبوده که مسئوالن باشگاه استقالل حتى تماس هایشرررررا را

بى پاسخ مى گذارند؟  چرا تکلیف این بازیکن را مشخص نمى کنند؟ چرا باشگاه 
مى کند؟  تاریخ خود اینگونه رفتار بهترین بازیکنان استقالل با یکى از

چرا در سایت باشگاه استقالل حتى یک اظهار نظر رسمى درباره 
این بازیکن نمى بینیم؟  

 یکى از رســانه هــا  در نقد رفتــار آبى ها با زیدانشــان
نوشته:باشــگاه اســتقالل حتى پاسخ رســانه ها را هم 
نمى دهد و بى هیچ توضیحى دربــاره وضعیت جبارى 
روزگار مى گذراند. حال که جبارى براى فرار از حاشیه ها 
این روزها در قطر سیر مى کند نیز موجب نشده باشگاه 
استقالل دلیل ســفر این بازیکن به قطر را جویا شود. 
مگر روى کاغذ مجتبى هنوز بازیکن استقالل نیست؟ 

اگرجبارى هنوز بازیکن استقالل به اگر نیست چرا رسماً اعالم نمى شود و
حساب مى آید چرا درباره سفرش به قطر پرسشى به میان نمى آید. اساساً اگر 
جبارى به زعم مسئوالن باشگاه هنوز بازیکن این تیم باشد، سفرش به قطر 
غیرقانونى است مگر ا ینکه باشگاه استقالل هیچ اهمیتى به این سفر ندهد 
که معنى این رفتار چیزى جز کنار گذاشــتن جبارى نیست و مسئوالن 
باشگاه استقالل الاقل براى احترام به رسانه ها و افکار عمومى هم که 
8شده باید جدایى شماره 8 را رسماً اعالم کنند. جبارى اما در قطر مشغول 
مداواى پایش است و ســعى مى کند در خفا خود را به شرایط آرمانى 

نزدیک کند. او هنوز خیاالتى براى بازگشت به زمین بازى دارد.
8شماره 8 برخالف آنها که فکر مى کنند مى خواهد کفش ها را بیاویزد 
اما هنوز دوست دارد توپ را زیر پایش لمس کند. او در تالش است تا 
شاید با بهبودى، یک فصل دیگر در فوتبال باشد. انگیزه هایى براى 
اثبات دوباره. شاید هرکســى هم جاى جبارى بود و این رفتارها 
را از باشگاهش اســتقالل مى دید همین راه را پیش مى گرفت 
و مى کوشــید دوباره آمادگى اش را به اثبات برساند. جبارى اما 
مى داند که دیگر راهى به استقالل نخواهد داشت. مسئوالن 
باشگاه استقالل ناگهان رفتار خود را تغییرداده اند. حال دلیلش
چیســت هیچکس نمى داند. گرچه افتخــارى به ماجراى 
مصدومیت این بازیکن اشــاره هایى داشــته است اما همه 

مى دانستند که این بازیکن جراحى هاى بسیارى را پشت سر گذاشته 
و نمى تواند بازیکنى باشد براى تمام هفته هاى فصل هفدهم. جذب 
جبارى از همان ابتدا هم ظاهراً به میل مســئوالن باشگاه استقالل 
نبوده. حال چه کسى در نهایت رأى مثبت مدیران استقالل را گرفته 
تا این بازیکن را برگردانند مشخصنیست اما نیات کامًال تبلیغاتى در 
پس این انتقال کامًال مشهود است و حاال که ظاهراً باشگاه استقالل 

اما شاید براى اثبات شایستگى هایش چنین کند و به ســمت دیار آذربایجان برود تا 
دوباره شاگرد فیروز کریمى شود. شاید هم اگر آندو در گسترش بماند بار دیگر حضور 

قدیمى اش تجربه کند. در تیمى مشترك را با یار 
از دســت اندرکاران باشگاه سپاهانوقتى کــه یکى

نصف جهان گفت که این باشگاه به بــه خبرنگار 
رخواست  هاى مکرر نزدیکان جبارى براى د
او پاســخمنفى داده متوجهشدیم که حضور

ایران دیگر به آخر خط رسیده است.  زیدان آبى 
دوره اول حضور در اصفهان چند هفته جبارى در 

نیاورد و رفتارهایــى از خود بروز داد که بیشتر دوام 
هم کرانچار را عصبانى کرد و هم اینکه 
خود دیگر نتوانســت در اصفهان تاب 
بیاورد. نزدیــکان جبارى به 
سپاهانى ها پیام دادند 

کــه
مجتبــى 

مــى خواهــد 
آن حضــور تلخ در 

اصفهــان را جبران و 
دوباره خــود را احیا کند. 

اما زردها هم پاسخ داده اند 
که نیازى به جبران نیست! 
بعید اســت کــه او بتواند 
موفق  اینجا 

باشد و از 
همــه مهمتر هم 
هواداران سپاهان 
با آن اخالق خاص 
خود و با رفتارهاى 
قبلى که از جبارى 
است  دیده اند محال

در جمع خود قبول کنند. که دیگر او را 
کرانچار هم تمایلى به جذب او ندارد و به این ترتیب ســپاهان آب 
ســردى را بر پیکره او و رفقایش ریخت. برخى دیگر از نزدیکان او 
بحث حضــور در ذوب آهن را با جبارى مطرح کردنــد که با توجه  به 
سرمربیگرى قلعه نویى در این تیم اصفهانى مشخص بود که مجتبى 
از آنها بخواهد هیچ تالشى براى پیوستنش به جمع سبزپوشان  نکنند. 
البته به عقیده ما اگر هم تالشى مى شد دومین «نه» و پاسخ منفىاز دیار 

اصفهان را از زبان امیرخان مى شنیدند.

بهاره حیاتى

در مراسم بزرگداشــت منصور پورحیدرى، تعداد 
زیادى از بازیکنان و مربیان سابق و فعلى استقالل 
حضور داشتند. یکى از کسانى که حضورش مورد 
توجه رسانه ها قرار داشــت امیر قلعه نویى بود. او 
خود را از اصفهان به تهران رســانده بود تا در این 
مراسم شــرکت کند. تعدادى از شاگردان سابق 

او در اســتقالل هم در این مراســم حضور 
داشــتند و با او برخورد گرمى داشــتند. 

سیاوش اکبرپور و حســین کاظمى 
کنار که در طول مراســم همــواره در 
داشتند علیرضا نیکبخــت واحدى حضور 
او رفتند به محض دیدن قلعه نویى به سمت 

عکــس و با او ســالم و احوالپرسى کردند و 
یادگارى هم گرفتند. اما نیکبخت به شکل عجیبى 
راهش را کج کرد و از رودررو شــدن با قلعه نویى 

خوددارى کرد و به سمت او نرفت.
نیکبخت مدت هاســت رابطه خوبى با قلعه نویى 
نــدارد و تقریبا در تمــام مصاحبه هایــش به او 
طعنه هایى هم مى زند. هنوز مشخص نیست چرا 
چنین اتفاقى افتاده اما به نظر مى رســد همه چیز 
مربوط به دور آخر حضور قلعه نویى در اســتقالل 
و حضور نیکبخت واحدى در ایــن تیم در همان 

مقطع برمى گردد.

پارس جــم جنوبــى بهتریــن خط حملــه همه
 لیگ هاى اخیر را درمدت زمان مشابه در اختیار دارد .

در پنج سال گذشته تیم هایى چون تراکتورسازى 
سال 93با 21 گل زده در 11بازى،استقالل 94 با 19 
گل زده در 11بازى ، فوالد خوزستان با 19 گل زده 
در 11بازى و... جزو خط حمله هاى خوب مسابقات 
بودند اما حاال پارس جم جنوبى با 22 گل زده در این 

مدت بهترین خط حمله را دارد .
در هفته یازدهم پنج ســال اخیر، ســپاهان 91 با 
23امتیاز، فوالد 92با 25امتیــاز، تراکتور 93با 24 
امتیاز، استقالل 94با 22امتیاز وتراکتورسازى 95 با 
23 امتیاز در رده هاى اول بوده اند وپارس جم هم 
در حال حاضر با 25امتیاز وتفاضل گل بهتر از فوالد 
92 در صدر بهترین هاست اما پرسپولیس در صورت 
برد برابر آبادانى ها، با 26امتیاز بهترین تیم در بین 
همه تیم هاى صدرنشــین هفتــه یازدهم خواهد

 بود .

کنفدراسیون فوتبال آســیا براى دادن مجوز به 
تیم هایى که جــواز حضور در لیــگ قهرمانان 
آســیا را گرفته اند، قوانین محکمــى قرار داده و 
یکى از آنها این است که هیچ تیمى نباید پرونده 
مالى داشــته باشــد. پیش از این، باشگاه هاى 
اماراتى با تهدیدهایى از ســوى کنفدراســیون 
فوتبال آســیا مواجه شــده بودند و حتى رسمًا از 
این تورنمنت کنار گذاشته شــدند اما در نهایت 
و بــا کمــى توانســتند شــرایط الزم را فراهم 

آورند.
 فدراســیون فوتبال امارات اعالم کرد که چهار 
تیم الوصل، الجزیره، الوحده و العین نمایندگان 
این کشــور در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا 

خواهند بود.
کنفدراسیون فوتبال آســیا هنوز نظر نهایى خود 
را درباره تیم هــاى ایرانى اعالم نکرده اســت. 
اما دربــاره اوضــاع تیم هاى ایرانــى خبرهاى 
خوبى به گوش نمى رســد. مگر اینکه AFC با 
ایرانى ها بیشتر مدارا کند و از سختگیرى هایش

 بکاهد. 

نیکبخت با ژنرال 
رودررو نشد

  بهترین خط حمله 
دهه 90 

مسعود شجاعى نه به دلیل بازى کردن مقابل تیمى از رژیم 
صهیونیستى بلکه به دلیل بى توجهى به تماس هاى کارلوس 
کى روش به تیم ملى دعوت نمى شــود. بعد از بازى کردن 
شجاعى و حاج صفى مقابل مکابى، معاون وزیر ورزش از 
محرومیت این دو بازیکن خبر داد اما فدراســیون فوتبال 
و وزارت ورزش نمى توانســتند به دالیل سیاسى این دو 
ورزشکار را محروم کنند وگرنه فدراسیون ایران از سوى فیفا 
تعلیق مى شد. از طرفى اگر قرار بود این دو بازیکن بدون سر 
و صدا محروم شوند موافقت «کارلوس کى روش» ضرورى 
بود. چرا که اگر او راضى به دعوت نکردن آنها نمى شد کارى 

از دست وزارت ورزش ساخته نبود.
وزارت ورزش اما فشــار زیادى به فدراسیون فوتبال وارد 
مى کرد و تمایلى نداشت این دو بازیکن بدون تنبیه بمانند. 
در نهایت گفته مى شود این خود کارلوس کى روش بوده که 
براى دفاع از این دو بازیکن و یافتن راهى براى بازى کردن 
آن ها در تیم ملى پیش قدم شــده. نتیجه اى که کى روش 
از جلســه هاى خود مى گیرد در نهایت این بوده که هر دو 
بازیکن با یــک متن عذرخواهى به تیــم ملى برگردند. 
احســان حاج صفى راضى به عذرخواهى شد و متنى در 
اینستاگرام منتشــر کرد که به نوعى حمایت از مواضع 
جمهورى اسالمى درباره اسرائیل بود. مسعود شجاعى 

اما در نهایت چنین پستى را منتشر نکرد.
کارلوس کى روش که قصد داشت از دو بازیکن اش 

استفاده کند متوجه مى شود که شجاعى حاضر نشده 
پست عذرخواهى منتشر کند و ســعى مى کند با او تماس 
بگیرد که علت این کار را جویا شود. اما شجاعى که در همه 
این ســال ها از جمله بازیکنان مورد عالقه کى روش بوده 
تلفن هاى کارلوس کى روش را بى پاسخ مى گذارد و همین 
علت اصلى دعوت نشدن مسعود شجاعى به تیم ملى در 
شرایط فعلى است. کى روش که خودش براى دعوت شدن 
دو بازیکنش مذاکره کرده بود به دلیل بى توجهى شجاعى 
به درخواست ابتدایى و بعد بى پاسخ گذاشتن تماس هاى 
کى روش از این بازیکن ناراحت است. به همین دلیل هم او 

سامان قدوس را یک اردو پیش تر از برنامه ریزى قبلى اش 
به تیم ملى فراخواند در صورتى که مى دانست او نمى تواند 

براى تیم ملى بازى کند.
احتماًال شرایطى شبیه به سیدمهدى رحمتى براى مسعود 
شجاعى هم پیش آمده است. کى روش معموًال نمى پذیرد 
که بازیکنى به او پشت کند و هم چنان در تیم ملى هم حضور 
داشته باشد. شاید بازى کردن مقابل مکابى در دور شدن از 
تیم ملى نقش داشته اما بیشترین 
علت دورى فعلى او از تیم ملى 
بى توجهى بــه تماس هاى 

کى روش است.   

 بازیکنى که مسئوالن اســتقالل از او به عنوان مهاجم 
اروپاندیده نام برده بودند حاال از دید رسانه هاى بلژیکى 
به مردى لقب گرفت که هر لحظــه بوى گل مى دهد. 
شارلروا در ادامه شگفتى سازى هاى خود در ژوپیرلیگ 
موفق شــد این بار در خانه رویال آنتورپ به برد شیرین 
3بر یک برسد تا همچنان در جایگاه دوم فاصله اش را با 
بروژ صدرنشین رقابت ها به کمترین حد ممکن برساند. 
بردى که بار دیگر تحت تأثیر درخشــش ستاره ایرانى 
خط حمله سفید و سیاهپوشان شــارلروا قرار گرفت تا 
تمجیدها از ستاره اروپاندیده از دید مسئوالن استقالل 

ادامه داشته باشد.
ســایت Sporza بلژیک در تحلیلى از بازى شارلروا با 
آنتورپ نوشت:  شاید براى طرفداران شارلروا بردهاى 
این شکلى عادى به نظر برســد اما این نتایج با توجه به 
پتانسیلى و بازیکنانى که این تیم در ترکیب دارد نتایجى 
غافلگیرانه تلقى شود چون این بازیکنان فراتر از انتظار 

ظاهر و توانستند کار بزرگى تا همین جاى فصل انجام 
بدهند .

  در ادامه این گزارش نویســنده با اشاره به قدرت فوق 
العاده تهاجمى شارلروا نوشــت:  فیلیس ماتزو از زوجى 
ویرانگر در  خط حمله خود بهره مى برد یکى «بناونتو» 
که گلزنى قهار است و دیگرى کاوه رضایى که هر لحظه 
و دقیقه بوى گل مى دهد و با پاس هاى دیدنى اش به 

مکملى ایده آل براى بناونتو تبدیل شده است .
کاوه رضایى در حالى در این بازى پاس گل سوم تیمش 
را ارســال کرد که با این پاس تعداد پاس گل هاى خود 
را به عدد 3 رساند تا در کنار دو هم تیمى اش در شارلروا 
در جایگاه پنجم بهترین پاسورهاى فوتبال بلژیک قرار 
بگیرد ضمن اینکه او با چهــار گل زده همچنان دومین 
گلزن برتر باشگاه بعد از بناونتو مهاجم پرویى و زوج خود 
در خط حمله است تا عملکرد او در اولین تجربه اروپایى 

فوق العاده تحسین برانگیز قلمداد شود.

چرا پاسخ تماس ها را ندادى؟

اروپا ندیده اى که غوغا کرده!

کى روش: هرگز کم کارى نخواهم کرد 
سرمربى تیم ملى فوتبال ایران در گفتگو با TVN از این روزهاى تیم ملى 

ایران گفت.
کارلوس کى روش که این روزها اردوى آماده سازى تیم ملى ایران در 
اتریش را رهبرى مى کند در این گفتگو از جدى بودن دیدار دوستانه 
مقابل پاناما برایش  گفت. او در این باره توضیح داد: بدون تردید بازى 

دوستانه با پاناما را جدى مى گیریم و این بازى براى ما اهمیت دارد.
او همچنین درباره پنجمین حضور تیم ملى ایران در جام جهانى گفت: 
ایران قصد دارد بهترین راه را براى تجربه پنجمین جام جهانى انتخاب 
و طى کند.کار بسیار سختى پیش رو داریم، حرکت رو به جلو ساده 
نیست. این ســومین جام جهانى من با ایران است و باید بهترین 
باشیم. رویارویى با پاناما بخش مهمى از این طى مسیر است و باید 

از این بازى نهایت استفاده را بکنیم.
وى ادامه داد: من مى خواهم اطمینان داشــته باشم که همه چیز 
در جاى مناسب خودش قرار دارد و همه چیز طبق روال و درست 
پیش مى رود. بازى با پاناما در اتریش بــراى ما یک اتفاق مهم و 

جدى است.
کى روش همچنین در ادامه گفت: تا زمانى که من مربى تیم ملى 
فوتبال ایران هستم، هر کارى از دستم براید براى تیم انجام خواهم 

داد و هرگز کم کارى نخواهم کرد.

خیز آقاى تراول براى بازگشت!
خبر اســتعفاى على اکبر طاهرى شــاید براى تعدادى 
از هواداران این تیم على الخصوص لیدرهاى باشــگاه 
پرسپولیس بسیار ناراحت کننده بود اما  بعضى از بازیکنان 
پرسپولییس نظیر محسن مســلمان، فرشاد احمدزاده، 
على علیپور، محمد انصارى و احمد نوراللهى زیاد از این 
قضیه ناراحت نشدند. این دسته از بازیکنان پرسپولیس 
چند روز قبل شام مشــترکى را با حسین هدایتى صرف 
کردند و منتظر یک فرصت مناسب بودند تا این موضوع 
را رســانه اى کنند. وقتى خبر اســتعفاى طاهرى روى 
سایت هاى خبرى دیده شــد بازیکنان نامبرده در یک 
اقدام هماهنگ صفحات اینســتاگرام خود را به عکس 
مشترك شــان با هدایتى اختصاص دادند. عکسى که 
دلخورى شدید مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس را هم 

به همراه داشت.
 اینکه چــرا باید بازیکنــان نامبرده اقدام بــه این کار 
کننــد دلیلش بر مى گــردد به عقب افتــادن مطالبات 
آنها از باشگاه پرســپولیس که هیچ امیدى به حل این 
موضوع توسط مدیران فعلى پرســپولیس هم نیست. 
سرخپوشــان حتى هنوز پیش قرارداد هاى خود را هم 
از باشگاه شــان نگرفته اند و تا االن هم اگر ســکوت 
کرده اند به دلیل شــرایط حساس پرســپولیس و خطر 

حذف این تیم از لیگ قهرمانان آسیاســت. چه بســا 
اگر ملى پوشــان پرســپولیس هــم در اردوى این تیم 
نبودند همگى آنها در ضیافت شــام هدایتى شــرکت 

مى کردند.
 وقتــى در برنامــه 90 مشــخص شــد پول هایى که 
حســین هدایتى براى فســخ قرار داد مهدى طارمى 
با باشــگاه ریزه اســپور در جاهاى دیگرى هزینه شده 

است، هدایتى ضیافت شــامى را به همراه على پروین 
و دیگر پیشکســوتان پرســپولیس تدارك دید. در این 
ضیافت هدایتــى مصاحبه تندى هم علیه مســئوالن 
فعلى باشگاه پرسپولیس انجام داد که چرا با او صداقت 
نداشته اند. هدایتى در این ضیافت یکى دو پیشکسوت 
پرسپولیس را مأمور مى کند تا با بازیکنان این تیم تماس 
گرفته و آنها را به  مراسم شام دعوت کند. پیشکسوتانى 
هم که به بازیکنان نامبرده تماس مى گیرند به آنها اعالم 
مى کنند؛ «هدایتى قرار اســت به زودى رئیس هیئت 
مدیره پرسپولیس شود و بهروز منتقمى را هم مدیرعامل 
کند. در واقع او مى آید تا مشکالت مالى تیم را حل کند.» 
بازیکنان هم پاســخ مثبت به دعوت هدایتى داده و در 
ضیافت شام او شــرکت مى کنند. در واقع سرخپوشان 
با عابربانک وق مى دهند که همه جــوره او را حمایت 

خواهند کرد.
 على اکبر نژادفالح که توسط هدایتى به پرسپولیس آمد 
و برانکو را به عنوان سرمربى این تیم انتخاب کرد بسیار 
مشتاق است تا دوباره به سمت قبلى اش در پرسپولیس 
برگردد. در واقع اگر منتقمى به هر دلیل حاضر نشــود 
جاى طاهرى بیاید آن وقت نژادفالح این آمادگى را دارد 

تا جانشین او شود.

 ایرانى ها در انتظار

کى روش: هرگز کمکا
سرمربى تیم ملىف

ایران گفت.
کارلوس کى ر
اتریش را رهب
مقابل پاناما بر
دوستانه با پانام
او همچنین دربا
ایران قصد دارد
و طى کند.کا
نیست. این
باشیم. رویا
از این بازى
د وى ادامه
در جاى من
پیش مى رو
جدى است
کى روش ه
فوتبال ایران
ک داد و هرگز

ت منصور پورحیدرى، تعداد 
فعلى استقالل  ربیان سابق و
کسانى که حضورش مورد ز

شــت امیر قلعه نویى بود. او 
هران رســانده بود تا در این
ققققققققققققابق  تعدادى از شاگردان س

ررررررررضور ر این مراســم ح
د گرمى داشــتند. 

ســین کاظمى 
کنار همــواره ددرر درردردر دردر دردردردر در
رررررررررررضورررر داشتند حدى ح

او رفتند ویى به سمت 
عکــس پرسى کردند و 

کل ک ا

ت با ژنرال 
رو نشد

ن دو بازیکن بدون سر
س کى روش» ضرورى 
دن آنها نمى شد کارى 

دراسیون فوتبال وارد 
ن بدون تنبیه بمانند. 
س کى روش بوده که 
هى براى بازى کردن 
یجه اى که کى روش 
ت این بوده که هر دو 
یــم ملى برگردند. 
هى شد و متنى در 
 حمایت از مواضع 
مسعود شجاعى

رد.
ز دو بازیکن اش

عى حاضر نشده 
او تماس ى مى کند با

ا شجاعى که درهمه 
 عالقه کى روش بوده 
سخ مى گذارد و همین 
جاعى به تیم ملى در

ش براى دعوت شدن 
ل بى توجهى شجاعى 
گذاشتن تماس هاى 
 به همین دلیل هم او

تیم ملى نقش داشته اما بیشترین 
علت دورى فعلى او از تیم ملى 
بى توجهى بــه تماس هاى 

کى روش است.  
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  الهه مهرى دهنوى
  از زمان نقل و انتقاالت تابســتانى نوشــته بودیم که سه تیم 
سپاهان، پرسپولیس و ذوب آهن جزو مشتریان ستاره دو رگه  
فوتبال ایران هســتند و مانع بزرگ این انتقال ها در درجه اول 
قیمت باالى  دژآگه و مانــع دوم تردید او براى حضور در لیگ 

برتر ایران است.
 حاال با توجه به نزدیکى زمان نقل و انتقاالت زمســتانى و با 
توجه به اینکه اشــکان همچنان بدون مشترى است شایعات 
حول محور این  بازیکنان قوت گرفتن است.  این شایعات البته 
در طول تمام ماه هاي گذشته توسط  مدیر برنامه هاى اشکان 
و باشگاه هاى مختلف تکذیب شده، اما حاال قصه محرومیت 
سرخپوشان از جذب بازیکن، نتایج دور از انتظار سپاهان و نیز 
بدون تیم ماندن اشکان ممکن است کل معادالت را به هم بزند. 
در مورد بحث حضور او در تیمى مانند پرسپولیس باید گفت که 
اشکان مدتهاست که در هیچ تیم باشــگاهی توپ نزده و این 
مسئله با توجه به سن و سال او می تواند برایش خطرناك باشد، 
از سوي دیگر پرسپولیس هم از جذب بازیکن در دو پنجره بعدي 
نقل وانتقاالت محروم است و صرفًا تا آذرماه می تواند بازیکن 
آزاد جذب کند. پس طبیعی است که دژآگه و پرسپولیس براي 
هم گزینه هاي خوبی باشند. بر همین اساس هم از دیروز موج 
جدیدي از خبرها در مورد پیشنهاد سرخپوشان به اشکان منتشر 
شده؛  یکى از رسانه ها در این مورد نوشته:اما اگر این اتفاق رخ 
بدهد و دژآگه سرخپوش شود، او ششمین بازیکنی خواهد بود 

که بعد از تجربه حضور در بوندس لیگا به پرسپولیس می آید.
علی دایی که از پرسپولیس لژیونر شد، بعد از حضور در آلمان و 
بازي براي تیم هاي بیله فیلد، بایرن مونیخ و هرتا برلین، سال83 
به پرسپولیس برگشت و بار دیگر در جمع سرخپوشان توپ زد. 
همچنین مهدي مهدوي کیا هم که از پرســپولیس به بوخوم 
رفت و پس از آن یک دوره طوالنی و موفقیت آمیز در هامبورگ 
را پشت سر گذاشت، سرانجام سال90 به پرسپولیس برگشت و 
توانست به آرزویش مبنی بر خداحافظی با پیراهن این تیم جامه 
عمل بپوشاند. البته مهدي بعد از جدایی از هامبورگ یک دوره 
ناموفق را هم در اینتراخت فرانکفورت تجربه کرد. کریم باقري 
هم یکی دیگر از اسطوره هاي پرسپولیس بود که قبل و بعد از 
حضور در بوندس لیگا براي قرمزها توپ زد. او که سابقه بازي 
در آرمینیا بلیه فیلد آلمان را دارد سال82 به پرسپولیس برگشت. 
به این لیست باید علی کریمی را هم بیافزاییم که یک بار بعد 
از بازي در بایرن مونیخ و یک بار هم بعد از بازي براي شالکه به 

پرسپولیس برگشت.
تا به امــروز وحید هاشــمیان تنها بازیکن ایرانــی حاضر در 
بوندس لیگا بوده که قبل از حضورش در آلمان براي پرسپولیس 
توپ نزده، اما بعد از پایــان کارش در بوندس لیگا به این تیم 
پیوسته است. هاشــمیان در آلمان براي تیم هاي هامبورگ، 

بایرن مونیخ، هانوفــر و بوخوم توپ زد و اواخــر فوتبالش به 
پرسپولیس آمد. حاال اشکان دژآگه هم می تواند دومین بازیکن 
این فهرست باشد. او در آلمان براي هرتابرلین و وولفسبورگ 

توپ زده و باید دید در نهایت پرسپولیسی می شود یا نه؟
این داستان اشکان و پرســپولیس بود. اما بشنوید از سپاهان 
و اشــتیاقى که در این باشــگاه براى جذب دژآگه وجود دارد. 
پیگیرى هاى نصف جهان نشــانگر آن اســت که «زالتکو 
کرانچار» براى تقویت تیم در نیم فصل از طاهرى مدیرعامل 

زردها خواسته هر طور شده شرایط سپاهانى شدن اشکان را 
فراهم و او را به اصفهان بیاورند.

کرانچار  در شــش هفته پایانى فصل گذشته به سپاهان 
آمد و توانست با کســب نتایجى آبرومند جایگاه سپاهان 
که در دوران ویسى دچار تزلزل شده بود را ارتقا دهد. همه 
انتظار داشتند که در فصل جدید او بهتر عمل کند و سپاهان 

از همان هفته هاى ابتدایى در قامت یک مدعى ظاهر شود. 
اما  نمایش هاى دور از انتظار برخى بازیکنان این تیم برخالف 

نام هاى بزرگى که داشتند باعث شد تا سپاهان روزهاى تلخى 
را پشت سر بگذراند. پس از دیدار سپاهان- پیکان که زردها از 
جشنواره موقعیت هاى گل خود استفاده نکردند و در دقیقه 93 
بازى را به شاگران جاللى واگذار کردند، کرانچار و مدیرعامل 
در موضعى مشــترك به بازیکنان هشدار دادند که چنانچه در 
چهار دیدار پایانــى تا نیم فصل نتوانند خود را نشــان دهند و 
عملکردى در خور شان داشته باشند، درهاى خروجى سپاهان 
پیش روى آنها خواهد بود. پس از این هشدار گمانه زنى ها در 
مورد خروجى ها و ورودى هاى ســپاهان قوت گرفت و بنا بر 
اطالع موثق ما اولین خواسته  سرمربى کروات سپاهانى ها از 
مدیرعامل شــان جذب دژآگه بوده است. کرانچار به محسن 
طاهرى اعالم کرده که جذب اشکان مى تواند بخش عمده اى 
از مشکالت این تیم را حل و جهشى بزرگ را در حرکت رو به 
جلوى سپاهان در نیم فصل دوم به وجود آورد. طاهرى قیمت 
باالى این ستاره فوتبال ایران را یک معضل براى این انتقال 
اعالم نموده اما به سرمربى شان قول داده تا براى جذب وى 

همه تالش خود را انجام دهد.

اولین خواسته براى نقل و انتقاالت زمستانى

ملى پوش مصدوم تیم سایپا مى گوید کسى یا کسانى را که کرانچار «دژآگه» را مى خواهد
من را نفرین کردند حالل نمى کنم و امیدوارم بالهایى که به 

سر من آمده را خودشان تجربه کنند.
محمدحسین کنعانى زادگان را مى توان یکى از بدشانس ترین 
بازیکنان فوتبال ایران دانست. او پس از یک فصل مصدومیت 
که در جمع آبى پوشان نصیب وى شد توانست با پیراهن تیم 
سایپا خود را بازهم به تیم ملى برساند اما یک برخورد در آخرین 
تمرین اردوى تهران باعث شــد تا وى باز هم با مصدومیتى 
شدید مواجه شود. مصدومیتى که بازى هاى لیگ هفدهم و 

به احتمال فراوان جام جهانى را از او گرفت.
 کنعانى که پس از اعــالم خبر مبنى بــر مصدومیتش در 

گفتگویى ایــن موضوع را کــذب خوانــد و گفت خبر 
مصدومیتش را تکذیب مى کند پس از جدى تر شدن 
این صحبت ها به دکتر خویش مراجعه کرد و متوجه 
این موضوع شد که خبر مصدومیت وى کامًال درست 
است. پس از این اتفاق وى یک بار دیگر به صحبت 

پرداخت و این بار این خبر را کامًال تأیید کرد.
 کنعانى زادگان در ایــن رابطه مى گوید: 

پس از صحبت هایــم  و اینکه مى دیدم 
جاهاى دیگر نیز خبر از مصدومیت من 
مى دادند به دکتــر کیهانى مراجعه 
کــردم و متوجــه شــدم نتیجه 
مدارك پزشکى من آمده است و 
متأسفانه خبر آسیب دیدگى شدید 
من درست است. در حال حاضر ابدا شرایط 
روحى مناسبى ندارم چرا که با امید و آرزوى فراوانى خودم را 
آماده کرده بودم و مى خواستم براى تیم ملى و سایپا به میدان 
بروم اما اکنون که مى بینم باید یکسال از میادین خارج شوم 

بغض گلویم را مى گیرد.
 مدافع تیم ســایپا ادامه مى دهد: پیش دکتر کیهانى رفتم و 
ایشان به من گفت مصدومیت به حدى است که گویا با یک 
موتور یا ماشین تصادف کردى! او گفت مینیسک داخلى له 
شده و درون غضروف رفته اســت. مینیسک بیرونى ات نیز 
آســیب دیده که باید ترمیم شــود. او گفت رباط صلیبى ات 
پاره شده اما خداراشــکر PCL پایت فقط دچار خونریزى 
شده است. به هرحال این هم از بدشانسى من است و کارى 

نمى توان کرد. با برخوردى کــه در تمرین با مهدى طارمى 
داشتم این اتفاق افتاد و این موضوع جزئى از حوادث فوتبالى 

شود.محســوب مــى 
مدافع تیــم ملــى در رابطه با 
از دســت دادن جــام جهانى

 مى گوید: بله متاسفانه گویا باید 
باور کنم که جــام جهانى را از 
دست داده ام. تالش زیادى 
کردم که بتوانم 
به آن برسم 

اما بدشانسى ادامه 
دار دست از سر من 
برنمى دارد. اگر نتوانم 
به این بازى ها برســم 
براى تیم ملى کشــورم 
آرزوى موفقیــت مى کنم 
و امیدوارم براى اولین بار از 

گروه خود باال بیاید. 

مصدومیت دو مدافع کلیدى طالیى پوشان دست کرانچار را حسابى 
خالى کرده و در صورتى که مصدومیت عارف غالمى جدى باشــد 

مشکالت کرانچار دوچندان خواهد شد.
در دیدار برابر پیکان زالتکو کرانچار مجبور به اســتفاده از شاهین 
ثاقبى در پست مدافع راست شــد؛ چرا که عزت اهللا پورقاز و حسن 
جعفرى مصدوم بودنــد و مهدى رحیمى بازیکن جوان ســپاهان 
علیرغم تمام تالش هاى کرانچــار اجازه خروج از اردوى جوانان و 
حضور در مقابل پیکان را پیدا نکرد و به نظر مى رسد کرانچار دیگر 
امیدى به ژایرو رودریگوئز با توجه به عملکردى که در بازى هاى 
ابتدایى داشت، ندارد؛ هر چند در کنفرانس پیش از دیدار برابر پیکان 
این سرمربى کروات که روزهاى دشوارى را تجربه مى کند، اعالم 
کرد که به دلیل مصدومیت حضور ژایرو در هاله اى از ابهام قرار دارد 
و در نهایت هم از او استفاده نکرد و با این وصف مى توان این مدافع 

را یکى از خروجى هاى محتمل طالیى پوشان دانست.
تمرین اخیر صبح طالیى پوشان در شرایطى برگزار شد که عزت ا... 
پورقاز و حسن جعفرى در حال انجام برنامه هاى طراحى شده براى 
بازگشت از دوران مصدومیت بودند. در همین حین عارف غالمى 
مدافع جوان سپاهان که در دیدار برابر پیکان زوج سیاوش یزدانى 
شده بود، روى کورسى که با مهرداد محمدى داشت با مصدومیت از 

ناحیه آشیل پا روبرو شد تا ادامه تمرین را از دست بدهد.
عارف غالمى مدافع سپاهان در گفتگویى در خصوص شرایط خود 
گفت:   در یک صحنه با مهرداد محمــدى در کورس بودم که پاى 
مهرداد روى آشیلم آمد و دیگر نتوانســتم ادامه بدم، البته درد دارم 
ولى فکر نمى کنم زیاد جدى باشــد.  به زودى وقت MRI دارم 
و باید ببینیم پزشــکان چه چیزى مى گویند، اما خودم احســاس 

ناخوشایندى ندارم. 
با شرایطى که سپاهان در خط دفاعى دارد، کرانچار باید امیدوار باشد 
مشکلى براى بازیکن جوان تیمش ایجاد نشود وگرنه در دیدارهاى 
آینده باز هم شــاهد حضور گزینه هاى عجیبى مثل شاهین ثاقبى 
که به عنوان یک هافبک شناخته مى شود، در پست هاى تدافعى 
سپاهان خواهیم بود. در صورت مصدومیت غالمى کرانچار باید با 
تنها یک مدافع یعنى سیاوش یزدانى کارش را در تمرینات ادامه دهد 
و منتظر بازگشت مهدى رحیمى و سعید آقایى باشد که در اردوهاى 
تیم جوانان و تیم بزرگســاالن کشــور حضور دارند و این موضوع 
نمى تواند اصال خبر خوشــحال کننده اى براى تیمى باشد که با 
تمام این تفاسیر نقطه قوتش در خط دفاعى است و در خط میانى و 
هجومى شرایط امیدوارکننده اى تا پایان هفته یازدهم رقابت هاى 

لیگ برتر نداشته است.

سامان قدوس با پیراهن استرسوند آنقدر عملکرد خوبى 
داشــته که تیم هاى مختلف به دنبال جذب او باشند. 
طى روزهاى گذشــته از QPR و فوالم به عنوان دو 

مشترى انگلیسى بازیکن تیم ملى کشورمان نام 
برده شد و حاال گویا یک تیم انگلیسى دیگر 

هم دنبال سامى است. به نوشته تسنیم، 
ولوورهامپتون که مالکانى چینى دارد 
جدیدترین مشترى قدوس است و به 

نسبت دو رقیب دیگرش توانمندى 
مالى بیشترى براى توافق با مبلغ 

پیشنهادى استرسوند دارد.

کنعانى زادگان:

نفرین کنندگان را حالل نمى کنم!

 علی اکبر طاهري در مجموع مدیر خوبی بود که توانســت بعد 
از سال ها پرسپولیس را به ساحل آرامش برساند و روي همین 
حساب از اغلب هواداران نمره قبولی گرفته است. نادیده گرفتن 
خدمات او به پرسپولیس هم طبعاً منصفانه نیست، اما این باشگاه 
همین حاال با تمام وجود گرفتار بحرانی است که از صفر تا 100 
آن در دوران مدیریت خود آقاي طاهري ایجاد شــد. ماجراي 
شکایت باشگاه ریزه اسپور ترکیه از پرسپولیس و مهدي طارمی 
که به محرومیت همزمان باشــگاه و بازیکن ایرانی انجامید، 
در حال حاضر بزرگترین مشکل پیش روي پرسپولیس است. 
نطفه این دردسر در دوران مدیریت خود طاهري بسته شد و حاال 
عجیب است که او به همین راحتی پروژه عبور از این بحران را رها 
می کند و می رود. در حال حاضر باید روشن شود تکلیف شکایت 
باشــگاه به دادگاه عالی ورزش چه می شــود و آیا امیدي براي 

بازگشایی پنجره هاي نقل وانتقاالتی سرخپوشان وجود دارد یا 
نه؟ به عالوه هواداران باید بدانند جریمه نقدي تقریبا 800هزار 
یورویی مهدي طارمی به چه شکل و با چه نسبتی از مشارکت 

تأمین خواهد شد.
مسلماً اگر طاهري االن باشگاه را رها کند و برود، دست مدیران 
بعدي باز خواهد بود که هر نتیجــه فاجعه باري در این پرونده را 
به او و همکارانش ارتباط بدهند و پاي خودشان را از غائله کنار 
بکشند. در این شرایط باید پرسید پس فرق طاهري با یکی مثل 
رویانیان چیست؟ اگر سردار موقع رفتن از پرسپولیس «کابوس 
ژوزه» را براي این تیم به ارث گذاشت، حداقل کل آن پرونده فقط 
یک بدهی مالی به شمار می آمد و تیم از جذب بازیکن محروم 
نبود، اما حاال طاهري در حالی مدیریت باشگاه را رها می کند که با 
شرایط فعلی قطعا کار براي گروه بعدي بسیار سخت خواهد بود.

س ترین 
صدومیت 
اهن تیم 
در آخرین

صدومیتى 
هفدهم و 

یتش در 
ت خبر 

دن 
ه

 دیدم
میت من 
ى مراجعه 
م نتیجه 
ه است و 
گى شدید 
دا شرایط 
خودم را 
 به میدان 
ارج شوم 

ى رفتم و 
یا با یک 
داخلى له 
ى ات نیز 
صلیبى ات 
خونریزى 
ت و کارى 

مدافع تیــم ملــى در رابطه
از دســت دادن جــام جهانى
 مى گوید: بله متاسفانه گویا بای
ا باور کنم که جــام جهانى را
دست داده ام. تالش زیادى
کردم که بتوانم
به آن برسم

اما بدشانسى ادام
دار دست از سر من
برنمى دارد. اگر نتوانم
به این بازى ها برســم
کشــور ملى تیم براى

آرزوى موفقیــت مى کنم
ا و امیدوارم براى اولین بار

گروه خود باال بیاید.

  مشترى جدید قدوس
د آنقدر عملکرد خوبى 
دنبال جذب او باشند. 
Q و فوالم به عنوان دو 

ىکشورماننام
لیسى دیگر

 تسنیم، 
ى دارد
 و به 

ى 

ید قدوس

نکته مهمى که طاهرى فراموش کرد

وضعیت قرمز براى دژ دفاعى زردها

زد و اواخــر فوتبالش به 
م می تواند دومین بازیکن 
هرتابرلین و وولفسبورگ 

سی می شود یا نه؟
ود. اما بشنوید از سپاهان

ى جذب دژآگه وجود دارد. 
 آن اســت که «زالتکو 
للللامل صل از طاهرى مدیرع
پاهانى شدن اشکانرا را

لگذشته به سپاهانن
مند جایگاه سپاهان

بود را ارتقا دهد. همه 
ر عمل کند و سپاهان 

یک مدعى ظاهر شود. 
زیکنان این تیم برخالف 

تا سپاهان روزهاى تلخى 
هان- پیکان که زردها از 
3ده نکردند و در دقیقه 93
ند، کرانچار و مدیرعامل

شدار دادند که چنانچه در 
ند خود را نشــان دهند و 
 درهاى خروجى سپاهان 
ن هشدار گمانه زنى ها در 
اهان قوت گرفت و بنا بر 
بىکروات سپاهانى ها از 
ست. کرانچار به محسن 
 مى تواند بخش عمده اى 
 بزرگ را در حرکت رو به 
جود آورد. طاهرى قیمت 
ک معضل براى این انتقال 

ذ ا تا ا ل

ملى پوش مصدوم تیم سایپا مىه» را مى خواهد
من را نفرین کردند حالل نمى کن
سر من آمده را خودشان تجربه کن
محمدحسین کنعانى زادگان را مى
بازیکنان فوتبال ایران دانست. او پ
که در جمع آبى پوشان نصیب وى
سایپا خود را بازهم به تیم ملى برس
تمرین اردوى تهران باعث شــد
شدید مواجه شود. مصدومیتى که
به احتمال فراوان جام جهانى را از
م  کنعانى که پساز اعــالم خبر
گفتگویى ایــن موضوع را کــذ
پ مصدومیتش را تکذیب مى کند
خویش م اینصحبت ها به دکتر
این موضوع شد که خبر مصدومیت
است. پس از این اتفاق وى یک بار
پپپرپرداخت و این بار این خبر را کامال
 کنعانى زادگان در ایــن
پساز صحبت ه
جاهاى دیگ
مى دادند
کــرد
مدارك
متأسفا
من درست است
روحى مناسبى ندارم چرا که با امی

آماده کرده بودم و مى خواستم براى
بروم اما اکنون که مى بینم باید یک

مى گیرد. بغض گلویم را
 مدافع تیم ســایپا ادامه مى دهد
ایشان به من گفت مصدومیت به
موتور یا ماشین تصادف کردى!

درون غضروف رفته اســت شده و
آســیب دیده که باید ترمیم شــو
PCL Lپاره شده اما خداراشــکر
ب شده است. به هرحال این هم از

سامان قد
ک داشــته
طى روزه
مشترى ان
و برده شد
هم دنبال
ولوورهام
جدیدترین
نسبت دو
مالى بیشت
پیشنهادى

  مش
دوس با پیراهن استرسوند
که تیم هاى مختلف به
QPR هاى گذشــته ازR
نگلیسى بازیکنتیم ملى
یک تیم انگلی  و حاال گویا
ل سامى است. به نوشته
مپتون که مالکانى چینى
ن مشترى قدوس است

و رقیب دیگرش توانمندى
ترى براى توافق با مبلغ

ى استرسوند دارد.

شترى جدی
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ي 
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ه 
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اعالم نموده اما به سرمربىشان قول
همه تالش خود را انجام دهد.

داده تا براى جذب وى ل

سردار آزمون این روزها در باشگاه روبین شرایط 
بسیار متفاوتى نسبت به تمام سال هاى حضورش 
در فوتبال روسیه تجربه مى کند. سردار که بعد از 
درخشش فوق العاده در ترکیب روستوف ارزشى 
معادل 12 میلیون یورو در بازار بین المللى پیدا کرد 
و مورد توجه التزیو ایتالیا قرار گرفت با گذشت نیم 
فصل از سوپرلیگ روســیه هنوز موفق به گلزنى 

نشده است.
آزمون برخالف رقابت هاى ملى که گلزن اول کى 
روش محسوب مى شود در رقابت هاى باشگاهى 

اصال کارنامه خوبى از خود برجا نگذاشته تا جایى 
که در مصاف با زنیت ســن پطرزبورگ یک بار 
دیگــر از روى نیمکت بازى را آغــاز کرد و تنها 
در 15 دقیقــه پایانى به میدان رفــت آن هم در 
شرایطى که حضور او نیز نتوانســت روبین را از 
بن بست تاکتیکى خارج کند تا روند ناکامى هاى 
این تیم ادامه دار باشد. اتفاقى که رکورد عجیب 
نیم فصل عدم گلزنى را براى ستاره جوان ایرانى 

به ثبت رساند.
حاال سران باشــگاه روســى تصمیم گرفته اند   

براى شکست این طلســم ها از راه هاى جالبى 
بهره ببرند.

باشگاه روبین در نشستى با پدر سردار یعنى خلیل 
آزمون از او خواســت تا کمک کند مشــکالت 
روحى ســتاره تیم ملى ایران به حداقل برسد از 
همین رو پدر آزمون در روزهاى گذشــته با برتن 
کردن پیراهن این تیم در تمرینات نظارت کاملى 
بر عملکرد فرزنــدش دارد بلکه به این شــکل 
مشــکالتى که گریبان آزمــون را گرفته از بین

 برود.

این سایت روســى نوشــت:« براى اولین بار در 
تمام سال هاى فوتبال حرفه اى سردار طعم عدم 
گلزنى در 756 دقیقه بازى براى روبین کازان در 
نیم فصل نخست را چشید. شاید به همین خاطر 
بود که او بنا به خواسته باشگاه از این پس با نظارت 
دقیق پدرش در تمرینات حاضر مى شود چون در 
آخرین جلسه تمرینى روبین قبل از مصاف با زنیت 
پدر و یکى از دوستان سردار هم با لباس باشگاه در 
زمین چمن حاضر بودند و پس از آن با این بازیکن 

زمین را ترك کردند».

طلسم 756 دقیقه اى آزمون در شهر کازان
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جنایت هاى گوناگونى که در چند ماه اخیر در کشــورمان رقم خورد، 
روح جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داد؛ رکنا با بررسى تعدادى از این 

جنایات به آخرین وضعیت رسیدگى به آنها پرداخت.

قتل دختر 5 ساله در سرویس بهداشتى
سوم شهریور ماه امسال، جسد دختربچه پنج ساله به نام «فاطمه» در 
حالى که از بینى او خون جارى بود در سرویس بهداشتى حیاط خانه 

پدربزرگ خود پیدا شد.
کارآگاهان جنایى فریمان استان خراســان رضوى پس از تحقیقات 
ابتدایى مطمئن شدند که فاطمه به قتل رسیده است. تحقیقات براى 
رازگشایى از این جنایت ادامه داشت تا اینکه چند روز پس از قتل فاطمه 
یک زن مطلقه همراه مردى که با یکدیگر طالهاى کودکان را سرقت 
مى کردند در تربت جام دستگیر شدند و این زن سارق که «رحیمه» نام 
داشت در تحقیقات پلیسى به قتل فاطمه در سرویس بهداشتى براى 
دزدیدن طالهاى او اعتراف کرد. این زن که از تبعه هاى افغانى است 
تاکنون به چندین سرقت طال از کودکان در شهرهاى استان خراسان 
رضوى اعتراف کرده اســت. رحیمه در حالى ادعا کرد ناخواسته جان 

فاطمه را گرفته است که خود دخترى همسن فاطمه دارد. 
پدر فاطمه در خصوص روند این پرونده گفت: «هنوز کیفرخواست براى 
متهم پرونده صادر نشده و درخواست ما براى محاکمه، اشد مجازات 
اســت.» وى افزود: «اگر این زن آزاد شود و دوباره براى بچه دیگرى 
این اتفاق بیافتد آن زمان من مسئول هستم به همین دلیل نمى توانم 

گذشت کنم.»

جنایت در محله گمرك تهران 
هفدهم شهریورماه پسربچه 11 ساله اى به نام «ابوالفضل» از خانه 
پدرى خود در یکى از خیابان هاى محله گمرك تهران خارج شد و دیگر 
بازنگشت. فرداى آن روز خبر قتل فجیع ابوالفضل در خانه پسر کفترباز 

همسایه اعالم شد.
پسر همسایه که 23 سال سن دارد در روزى که ابوالفضل گم شد او را 
براى نشان دادن کبوترهاى خود به خانه کشاند و با 89 ضربه چاقو به 
قتل رساند، سپس به کمک برادرش جسد کودك بى گناه را به بیابان 
هاى اطراف شــهر برد و رها کرد. قاتل که در همان روزهاى اول گم 
شدن ابوالفضل از مظنونان پرونده بوده در اعترافات خود مدعى شده 
است که در دوران کودکى در پارك رازى قربانى نیت شوم مردى شده 
بود و براى اینکه ابوالفضل به سرنوشت او دچار نشود او را به قتل رساند. 

برادر قاتل نیز چندى پیش با وثیقه صد میلیون تومانى آزاد شد.
پدر ابوالفضل در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل پسر خود بیان 

کرد: «هنوز کیفرخواست صادر نشــده است.کمیسیون پزشکى در 
خصوص ســالمت روانى قاتل نظر خود را اعالم کرده است و طبق 
این نظریه قاتل از نظر روانى مشکلى ندارد. یک کمیسیون دیگرى 
نیز تشکیل شده است که تاکنون جوابش نیامده است.»وى ادامه داد: 
«جسد ابوالفضل آنقدر آســیب دیده بود که نتوانستند آن را بشویند و 
بدون شستشو به خاك سپردند.» پدر ابوالفضل گفت: «بازسازى صحنه 

جرم نیز هفته گذشته با حضور قاتل انجام شد.»

قتل دختر 8 ساله  توسط نوجوان 14 ساله
پنجم مهرماه سال جارى جسد دختربچه هشت ساله اى به نام «ملیکا» 

در حالى که در زمین یک ســاختمان نیمه کاره در هفتکل اســتان 
خوزستان دفن شده بود و دستش از خاك بیرون قرار گرفته بود پیدا شد. 
تحقیقات جنایى نشان داد که جسد متعلق به دخترى به نام ملیکاست 
و این کودك آخرین بار براى بازى از خانه پدربزرگ خود خارج شــد. 
تحقیقات ادامه داشــت تا اینکه 72 ســاعت بعد قاتل ملیکا که یک 

نوجوان 14 ساله بود دستگیر شد.
قاتل در اظهارات مقدماتى خود مدعى شد که براى دزدیدن طالهاى 
ملیکا او را به ساختمان نیمه کاره کشانده و پس از انجام نقشه سرقت 
خفه کرده و براى پنهان کردن راز جنایتش او را دفن کرده و پا به فرار 

گذاشته است.

مردم هفتکل در اعتراض به این جنایت بى رحمانه مقابل کالنترى 
مرکزى این شهر تجمع کردند و خواستار محاکمه سریع قاتل شدند.

جنایت مادرانه در فسا
دوازدهم مهرماه امســال خانه اى در یکى از محله هاى شهر فسا در 
آتش سوخت. تحقیقات نشان داد که زن جوان پس از قتل دختر خود به 
نام «یگانه» با بریدن رگ هاى بدن او و گردنش سم خورد و خانه را به 

آتش زد اما خودش جان سالم به در برد.
پس از این جنایــت، قاتل انگیزه خود را مشــکالت مالى و اختالف 
خانوادگى اعالم کرده است. اما با این حال خانواده پدرى یگانه هنوز 

نتوانسته اند انگیزه حقیقى قاتل را درك کنند.
عمه یگانه گفت: «پدر یگانه با خودرو کار مى کرد اما پس از این ماجرا 

خانه نشین شده است.کیفرخواست نیز تاکنون صادر نشده است.»
وى در مورد اینکه مادر قاتل مشــکل روانى داشته است یا نه گفت: 
«این زن هیچ مشکل روانى نداشت و هیچ داروى اعصابى نیز مصرف 

نمى کرد.»
عمه یگانه در خصوص رابطه یگانه با مادرش بیان کرد: «آنها با یکدیگر 
رابطه بسیار خوبى داشتند و اصًال باور کردنى نیست که این مادر چطور 
حاضر شده تنها فرزندش را آنقدر بى رحمانه به قتل برساند.» وى در 
پایان گفت: «پدر یگانه خواهان اشد مجازات براى همسر خود است.»

رفیق کشى در مهاباد
سیزدهم مهرماه امسال چند دوست که براى تفریح دور هم جمع شده 
بودند جنایت وحشتناکى را رقم زدند. در این جنایت «صادق» قربانى 

سناریوى دوست خود، «دانیال» و همدستان او شد.
آنها صادق را در حالى که بیهوش بود به بیابــان هاى اطراف مهاباد 
بردند و پس از اینکه چندین ضربه چاقو به او وارد کردند از تمام لحظات 
جنایت خود فیلم گرفتند و محل حادثه را ترك کردند. صبح روز بعد بار 
دیگر دانیال همراه دوســتانش به محل جنایت بازگشت و زمانى که 
متوجه شدند صادق هنوز زنده است او را زنده زنده آتش زدند و از تمامى 

لحظات جان دادن او فیلم تهیه کردند.
پلیس آگاهــى مهاباد نیز در اقدامى ســریع و جســورانه با پیگیرى 
ســرنخ هاى موجود در کمتر از 24 ســاعت قاتالن را دستگیر کرد و 
تحویل دســتگاه قضائى داد. پس از دســتگیرى قاتالن، با بازیابى 
فلش ممورى هاى همراه قاتالن که از حادثه فیلمبردارى کرده بودند 

فیلم کامل و تصاویر حادثه به دست آمد.
عموى صادق در مورد روند این پرونده گفت: «هنوز کیفرخواســت 
براى این پرونده صادر نشده و تحقیقات از طرف پلیس آگاهى و اداره 

اطالعات در دست انجام است.»

اهورا، قربانى شوهِر مادر
22 مهرماه امسال، اهورا، کودك دو ساله رشتى توسط ناپدرى خود پس 
از اینکه در خانه مورد آزار و اذیت وحشــیانه قرار گرفت، پس از اینکه 

سرش را به دیوار کوباند به قتل رسید.
این جنایت وحشتناك نه تنها فضاى استان گیالن بلکه کل کشور را 
تحت تأثیر قرار داد. مردم رشت که در پى این جنایت به شدت ناراحت 
شده و تحت تأثیر قرار گرفته اند مادر این کودك را نیز در این جنایت 

شریک مى دانند. این پرونده هم اکنون در مرحله تحقیقات قرار دارد.

داستان تلخ و دنباله دار 5 کودك و یک جوان
مهمترین پرونده هاى جنایى امسال در چه مرحله اى قرار دارد

مرد میانسال پس از به قتل رساندن زن جوانش با پریدن 
مقابل قطار خودکشى کرد.

فرمانده انتظامى استان مرکزى گفت: در نخستین دقایق 
بامداد روز سه شــنبه گزارش یک مورد قتل در یکى از 
محله هاى شهر اراك به مرکز فوریت هاى پلیس 110 

اعالم شد. 
ســردار کیومــرث عزیزى اظهار داشــت: بــا حضور 
تیم هــاى انتظامــى و کارآگاهــان اداره جنایى پلیس 
آگاهى اســتان، مشخص شد زن 35 ســاله اى توسط 
همسرش به قتل رســیده و قاتل از صحنه جنایت فرار 
کرده است. وى افزود: براســاس تحقیقات اولیه، مرد 
خانواده با همســرش اختالف شدید داشــته و با جسم 
سخت به ســر او ضربه اى وارد مى کنند و باعث قتلش 

مى شود.
به گفته سردار عزیزى بعد از گذشت ساعتى از وقوع این 
قتل، گزارشى از مرگ مردى میانسال به علت برخورد با 
قطار  به مرکز پلیس اعالم شد. با حضور تیم هاى امدادى 
و انتظامى مشخص شد که مرد میانسال همان همسر 
زن جوانى است که ســاعتى قبل به قتل رسیده است. 
بررســى هاى میدانى نشــان مى داد مرد همسرکش 
با پرت کردن خــودش مقابل قطار خودکشــى کرده 

است.
رئیس پلیس اســتان مرکزى تأکید کرد:  اجساد این دو 
نفر براى بررسى بیشــتر به پزشکى قانونى انتقال شد و 
علت و جزئیات این حادثه از سوى کارآگاهان پلیس در 

دست بررسى است. 

راننده مسافرکش وقتى دختر جوان در خودرویش فوت 
کرد، جسد او را در جاده هفت برم استان فارس دفن کرد.

مرد میانسال با اضطراب و پریشان به پلیس مراجعه کرد 
و پرده از رازى برداشت که بهتر بود خیلى زودتر ازاین به 

پلیس خبر مى داد.
وى ادعا مى کرد در شیراز با سوارى شخصى مسافرکشى 
مى کند و دختر 25 ســاله را در محدوده پارك خلدبرین 
شــیراز ســوار کرده اســت تا به مقصد برســاند. اما او 
نمى دانست مقصد مســافر زیر خروار ها خاك در منطقه 

خوش آب و هواى هفت برم در اطراف شیراز باشد.
این راننده گفت: «پس از لحظاتى از طى مســیر ناگهان 
دختر مسافر فوت کرد و من از ترس قانون و مشکالتى 
که ممکن بود برایم رخ دهد او را از شهر بیرون بردم و در 
منطقه «هفت برم» در جایى دفن کردم و به شهر بازگشتم 

و اکنون با پاى خود آمده ام تا به اشتباهم اعتراف کنم.»
در ادامه پلیس و نیرو هاى آتش نشانى با راهنمایى راننده 
مســافرکش جنازه را از یر خاك بیــرون آورده و براى 
رسیدگى به ماجراى مرگ به پزشکى قانونى تحویل دادند. 

همچنین هویت دختر جوان به نام «زهرا» شناسایى شد.
معاون اجتماعى پلیس استان فارس در تحلیل این پرونده 
گفت: متأسفانه بار ها شاهد وقوع جرائمى هستیم که به 

دلیل سوارشدن زنان و دختران در خودرو هاى مسافرى 
شخصى به وقوع پیوسته و از طرفى هم درصورت صحت 
ادعاى راننده، کامًال وظیفه اش چه از نظر اخالقى و انسانى 
و چه از نظر قانونى این بوده که مسافر را درکمترین زمان 

ممکن به مرکز پزشکى و درمانى تحویل دهد.
ســرهنگ کاووس محمدى افزود: بدون تردید ترس از 
قانون صرفًا شامل خطاکاران خواهد بود و فرد بیگناه نه 
تنها تحت پیگرد پلیس قرارنخواهد گرفت بلکه درجاى 

خود مورد تقدیر قرارمى گیرد. چه بسا یک بیمار و یا فردى 
که به هر دلیل دچار مرگ و ایست قلبى و یا هر مشکلى 
باشــد درصورت انتقال به مراکز درمانى جــان خود را از 
دست ندهد و به هرحال درصورت مواجه شدن با چنین 
صحنه هایى، بیرحمانه ترین روش هاى برخورد با موضوع 
مانند این پرونده است که فرد به تشخیص کامًال اشتباه، 
جنازه را سربه نیست کند و به این ترتیب همه سرنخ هاى 

پلیسى را دچار انحراف و مشکل کند.

جســد مرد جوانى در حالى که ســوخته شده بود، چند 
روز قبل در خیابان هجرت کشف شــد؛ اکنون با پیدا 
شدن یک سرنخ،  احتمال شناسایى هویت مقتول قوت 

گرفته است.
ســاعت 7و40دقیقه صبح 13 آبان ماه ســال جارى 
مأموران کالنترى 140 باغ فیض در تماس با بازپرس 
کشیک قتل پایتخت اعالم کردند جسد مرد ناشناسى 

داخل جوى آب در  خیابان هجرت کشــف شده است. 
دقایقى بعد از اعالم این خبر محسن مدیرروستا، بازپرس 
قتل ویــژه پایتخت به همراه اکیپ تشــخیص هویت 
آگاهى و کارشناسان پزشــکى قانونى در صحنه جرم 
حاضر شده و مشغول تحقیقات درباره این پرونده شدند.

بررسى هاى اولیه حاکى از آن بود که جسد متعلق به یک 
مرد حدوداً 40 ساله است که به دلیل سوخته شدن امکان 

شناسایى هویت وى وجود ندارد.
در بررسى  جســد، یک جراحت 20 سانتیمترى در کمر 
مقتول مشاهده شده اســت همچنین به نظر مى رسد 
که وى در مکان دیگرى به قتل رسیده و جسد وى به 
این محل آورده شده است. در نهایت با دستور بازپرس 
مدیرروستا جسد براى بررسى بیشتر و تعیین علت دقیق 
مرگ به پزشکى قانونى انتقال داده و تحقیقات درباره 
این پرونده آغاز شد. در ادامه رسیدگى به این پرونده یک 
مرد با حضور در دادسراى امور جنایى تهران اعالم کرد 
که برادر وى در تاریخ 11 آبان ماه از مغازه اش خارج شده 
و به منزلشان بازنگشته اســت. این مرد در اظهاراتش 
به بازپرس گفت: «من و برادرم با هم در یک مغازه در 
منطقه جنت آباد مشغول کار بودیم و حدود ساعت 16 
برادرم از مغازه خارج شــد تا به خانه اش در کرج برود، 
اما دیگر به خانه بازنگشــت و تلفــن  همراهش را نیز 

پاسخگو نبود.»
با توجه به احتمال ارتباط بین مرد مفقود شــده و جسد 
سوخته کشف شده، بازپرس امور جنایى تهران دستور 
 DNA داد تا از برادر مردى که مفقوده شــده آزمایش
گرفته شود تا مشخص شود آیا جسد کشف شده متعلق 

به همان مرد مفقود شده است یا خیر.

خودروى مرد مسافرکش، تابوت دختر جوان شد 

یک قدم تا کشف راز جسد سوخته 

مأموران گمرك ده بسته طالى کار شده قاچاق را از 
کمر یک مسافر ورودى از کشور ترکیه کشف کردند.
به گزارش جام جم آنالین، مقدار طالى کشف شده 
هزار و738 گرم بود که مأموران گمرك از یک مسافر 
ورودى از کشور ترکیه در مرز بازرگان کشف کردند. 
این مقدار طال در کمر این مسافر و در زیر لباس ها 
به طرز ماهرانه اى جاسازى شده بود که با هوشیارى 

مأموران گمرك کشف شد.
مدیر کل گمرك بازرگان با اعالم این مطلب گفت: 
دوشنبه شب مأموران این گمرك موفق شدند از یک 
مسافر ورودى مقدار هزار و738 گرم طالى کار شده 

را کشف و ضبط کنند.
معصومى ارزش طالهاى کشف شده را یک میلیارد 
و 700 میلیون ریال اعالم کرد و افزود: فرد دستگیر 
شده با مخفى کردن این طالها در داخل لباس هاى 
خود قصد داشــت این طالهاى قاچاق را به داخل 
کشــور وارد کند. مدیر کل گمرك بازرگان اعالم 
کرد: فرد دستگیر شده با تشکیل پرونده به مقامات 

قضائى تحویل داده شد.

یک خانم ایرانى که همراه با همسر خود در حال 
پرواز از قطر به اندونزى بود، در بین راه متوجه شد 
که همســرش به او خیانت کرده است؛ او آنقدر 
همسرش را کتک زد که هواپیما مجبور به فرود 
اضطرارى شــد و این زوج را در شهر چناى هند 

پیاده کرد!
این خانم در میانه پرواز زمانى که همســرش در 
خواب بوده با اســتفاده از اثر انگشــت وى قفل 
گوشى اش را باز کرده و متوجه خیانت همسرش 
مى شود. وى به قدرى از این اتفاق خشمگین شد 
که شــروع به کتک زدن شــوهرش کرد و حتى 
کارمندان کابینه هواپیما نیز نتوانستند وى را آرام 
کنند و در نهایت خلبان در شــهر چناى جنوبى 
مجبور به فرود اضطرارى شد و در ادامه این زن، 

شوهر و فرزندش از هواپیما خارج شدند.
یک مقام امنیتى گفت: این خانواده روز یک شنبه 
را در فرودگاه چناى گذراند و با یک پرواز باتیک 

هوا به کوآالالمپور فرستاده شدند.

کشف 10بسته طال 
از کمر یک مسافر! 

کتک کارى زوج  ایرانى 
در هواپیما!

مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشــکى 
مازندران ادعاى به دنیا آوردن نوزاد از مادر باردار 
کشته شــده در حادثه واژگونى اتوبوس در جاده 

سوادکوه را تکذیب کرد.
ادعاى به دنیــا آوردن نوزاد از مــادر باردار 25 
ساله از دوشــنبه شــب در بعضى از رسانه هاى 
محلى و همچنین شــبکه اجتماعــى پخش و 
به نقــل از رئیس مرکــز مدیریت حــوادث و 
فوریت هاى پزشکى مازندران نوشته شد که در 
حادثه واژگونى اتوبوس در جاده سوادکوه، پرسنل 
اورژانس استان توانستند از مادر فوت شده، نوزاد 

زنده به دنیا بیاورند. 
سخنگوى مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى 
پزشکى مازندران در این خصوص گفت: در میان 
فوت شدگان این حادثه زن باردارى وجود نداشت 

که اقدامى براى نجات نوزادش صورت گیرد.
ذکریا اشــکپور افزود: ضمن تکذیب مصاحبه با 
رئیس اورژانس مازندران و اعالم مطالبى مبنى 
بر تولد نوزاد از یک زن باردار فوت شده، ادعاى 
برخى رسانه ها و شبکه هاى اجتماعى مبنى بر 

بروز چنین اتفاقى تأیید نمى شود. 
اتوبوس مســیر تهران به گرگان ساعت حدود 
19 یک شنبه شب چهاردهم آبان ماه در منطقه 
دوگل در جاده ســوادکوه به تهران واژگون شد 
که در بررســى هاى اولیه از ســوى پلیس راه 
مازندران، نقص فنى علت بروز این حادثه اعالم 

شد. 
پزشکى قانونى نیز تعداد کشته شدگان این حادثه 
رانندگى را 15 نفر اعالم کرد و همچنین 23 نفر 

نیز در این حادثه مصدوم شدند.

تکذیب شایعه تولد نوزاد در اتوبوس حادثه دیده 

خودکشى با قطار پس از همسرکشى
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حدود سه ســال از رونمایى مایکروسافت از هدست 
واقعیت افزوده «هولولنز» مى گذرد و اخیراً این شرکت 
اعالم کرد که قصد دارد عرضه این محصول را به مقدار 

قابل توجهى گسترش دهد. 
مایکروســافت قصــد دارد بــا عرضــه هولولنــز 
در بــازار 29 کشــور دیگــر در اروپــا، تعــداد 
بازارهایــى را که هولولنز در آنها حضــور دارد به عدد 

39 برساند.
این خبر نشــان مى دهد با اینکه هنــوز آمار دقیقى 
از تعداد هدســت هاى فروخته شــده اعالم نشده اما 
مایکروســافت قصــد دارد تعــداد قابــل توجهى از 
این هدســت واقعیــت افــزوده بى نظیــر را تولید و

از این طریق رقابت خود با شرکت هاى بزرگ از جمله 
اپل و گوگل در ایــن زمینــه را وارد مراحل جدیدى 

کند.
هنوز جزئیاتى از زمان و قمیــت دقیق عرضه هولولنز 

در این 29 بازار جدید منتشر نشده است. مایکروسافت 
در حال حاضر نســخه مختص برنامه نویســان را با 
قیمت ســه هزار دالر به فروش مى رساند. کشورهاى 
جدیدى که قرار اســت میزبان هولولنز باشند شامل 
اســترالیا، بلژیک، بلغارســتان، کرواســى، قبرس، 
جمهورى چک، دانمارك، اســتونى، فنالند، یونان، 
مجارستان، ایســلند، ایتالیا، لیتوانى، لیختن اشتاین، 
لتونى، لوگزامبورك، هلند، نروژ، لهســتان، پرتغال، 
رومانى، اســلواکى، اسپانیا، سوئد، ســوییس و ترکیه 
مى شوند. مایکروسافت سال گذشــته براى اولین بار 
عرضه هولولنز در خارج از ایــاالت متحده هم را آغاز 
کرد که انگلستان، آلمان، ایرلند، اســترالیا، فرانسه و 
نیوزلند از جمله این کشورها بودند. ضمنا مایکروسافت 
ژاپن را به عنوان اولین کشور آسیایى میزبان هولولنز 

انتخاب کرد.
«لورین باردن» مدیر بخش تولیــد هولولنز در رابطه 

با این هدســت و توانایى هاى آن مى گوید: «در حال 
حاضر مأموریت اصلى ما در مایکروسافت ایجاد فرصت 
براى افراد و ســازمان ها در جهت دستیابى به اهداف 
بیشتر و بزرگتر اســت. واقعیت ترکیبى این پتانسیل 
را دارد که براى افراد و کسب و کارها فرصت مناسب
 را در جهــت رســیدن بــه اهدافى که در گذشــته 
غیرممکن بودنــد، ایجاد کند. با اســتفاده از واقعیت 
ترکیبى و هولولنز، شــرکت ها و کارکنــان مى توانند 
وظایــف خــود را ســریع تر، کارآمدتر و بــا ایمنى 
بیشــتر انجام دهنــد و همچنین راه هــاى خالقانه 
جدیدترى براى ارتباط با مشــتریان و همتایان خود 

خلق کنند.» 
اوایل ســال 2017 مایکروســافت اعــالم کرد که 
در حال حاضر 150 اپلیکیشــن براى هولولنز طراحى 
شده اســت و این رقم با گذشــت زمان افزایش پیدا 

خواهد کرد.

با عرضه یک شــارژر خورشــیدى قابل حمل، دیگر نگران تأمین برق 
گوشى و تبلت خود در مناطق دور افتاده یا حین مسافرت نباشید.

این شارژر که Suaoki S270 نام دارد، به علت وزن کم و حجم اندك 
به گزینه اى محبوب در میان مسافران و طبیعت گردان مبدل شده است.

شارژر خورشــیدى یادشــده که حدود 1/2 کیلوگرم وزن دارد، مجهز 
به یک باترى 150 وات ســاعته و یک خروجى 100 واتى است و لذا با 
استفاده از آن عالوه بر گوشى و لپ تاپ مى توان وسایل برقى کوچک 
و کم مصرف مانند دوربین و پهپاد را هم شارژ کرده یا مورد استفاده قرار

 داد.
این شارژر مجهز به چهار پورت یو اس بى است. یکى از این چهارپورت 
USB 3,0 بوده و براى شارژ سریع قابل استفاده است. چهار پورت شارژ 
دى سى و دو پریز دیوارى اى سى عادى هم براى آن در نظر گرفته شده 
است. لذا در مجموع مى توان تا ده وسیله را به طور همزمان از طریق این 

دستگاه شارژ یا تأ مین برق کرد.

اگر مى خواهید براى خودتان اعتبارى کسب کنید اولین 
سئوالى که از خودتان باید بپرسید این است: جایگاه من 

کجاست؟
کارى که بهتر از دیگران مى توانید انجام دهید را انتخاب 
کرده و تمام اکانت  هاى مرتبط با آن را بررســى کنید. از 
محتواها، هشتگ ها و ترندهایى که موجب رشد سریع و 
بهتر دیده شدن آن اکانت ها مى شوند یادداشت بردارى 

کنید.
نکته: سلبریتى ها را معیار قرار ندهید، چراکه آنها ممکن 
اســت هر محتوایى را پســت کرده و طرفداران هم به 
ســادگى الیک کنند. آنها الزم نیســت در اینستاگرام 
مخاطبى جذب کنند، چراکه از پیش مخاطبانشــان را 

جذب کرده اند.

تحقیقات کنید

اگر محتوایتان بى ارزش باشــد مردم مشارکتى 
نمى کنند. قبل از پســت محتوا این دو ســئوال 
را از خودتان بپرســید: آیا کمکــى مى کند؟ مثًال 
ویدئوهاى 60 ثانیه اى آشپزى مشکل اینکه چه 
چیزى بپزیم را حل مى کنند. آیا در احساسات مردم 
تأثیرگذار است؟ مثًال محتواهایى که مرتبط با سفر 
هستند تمایل به مسافرت و دیدن جاهاى جدید را 
در مردم بیدار مى کنند. به همین دلیل بهتر است 
در انتخاب محتوا عاقالنه عمل کنید و خالقیت به 

خرج بدهید.

محتوایى با ارزش که حل کننده 
مشکالت است تولید کنید

براى اینکه جامعه  خود را بسازید الزم است که با دیگر برندها 
و تأثیرگذاران در حال رشــد پیوند برقرار کنید. با آنها ارتباط 
برقرار کنید و ســئوال کنید که آیا امکان تبادل وجود دارد یا 
خیر. اکثر اوقات افراد جوابشان بله خواهد بود، اگر پاسح آنها 

نه بود هم شما به کار خودتان ادامه دهید.
بیشتر با اکانت هایى ارتباط بگیرید که شمار مخاطبانشان به 
اندازه  شماست؛ احتمال پیوند این اکانت ها بیشتر از اکانت هاى 

میلیونى است.
کلید جواب دادن این کار بهادادن است. قبل از اینکه از آنها 
بخواهید که شما را به اشتراك بگذارند، بر روى پست هاى آنها 
فعال باشــید. همچنین به دنبال رقباى غیر مستقیم باشید. 
مثًال اگر شما یک برند لوازم آرایشى هستید، به سراغ کمپانى 

محصوالت مراقبت از پوست یا مو بروید.

شبکه سازى کنید

تداوم و ثبات

شما همیشه باید از آخرین ترندها مطلع بوده و به 
نفوذى که دارند توجه داشته باشید. مثًال حواستان 
باشد که کًال هشتگ ها در چه موضوعاتى خیلى 
داغ هستند، یا چه پست هایى خیلى غوغا کرده اند 
و سپس از آنها به عوان اهرم قدرت خود استفاده 

کنید.

 از ترندها و 
چیزهایى که 

وایرال شده اند 
به عنوان اهرم 
استفاده کنید

 آزمایش و تکرار 
کنید

اگر شما یک سلبریتى با پایه مشــخصى هوادار نیستید، قطعًا 
براى موفقیت به تداوم و ثبات احتیاج دارید. بهتر این اســت که 
حداقل یک پست در روز را ارســال کنید. مى توانید از قبل براى 

پست هایتان برنامه ریزى کنید.

محتواهاى متنوعى را آزمایش کنید. مشارکت مردم 
را نگاه کرده و از دلیل عملکرد خوب یک نوع محتوا 
یادداشت بردارى کنید. حواستان به میزان الیک ها، 

کامنت ها و به اشتراك گذارى ها باشد.
وقتى حرف محبوبیت به میان مى آیــد، نباید انتظار 
داشــته باشــید که فقط چند  عکس پســت کنید و

 یک شبه کلى فالور جذب کنید. اگرمى  خواهید یک 
اکانت بزرگ و معروف با کلى فالور باشید، به زحمت 
و پشتکار زیادى احتیاج دارید. رعایت موارد گفته شده 

دیدگاه خوبى در این باره به شما مى دهند.

چطور اینستاگرام خود را مثل یک حرفه اى 
مدیریت کنیم؟

ر مى رســد که اگر مى خواهید یــک برند معروف 
این روزها به نظ

باشید باید حضور گسترده  اى در شــبکه  هاى اجتماعى مخصوصاً 

شــید. خیلى از افراد هستند که به دلیل نفوذى 
اینستاگرام داشته با

جتماعى دارند به کمى سرمایه دست یافته اند.
که در شبکه هاى ا

تاگرام، چطور مى توان 
میلیون کاربر فعال در اینس

با حدود ماهانه 800 

به شهرت و محبوبیت رســید؟ این مطلب که بر اساس مصاحبه و 

بررسى با خبرگان شبکه هاى اجتماعى تنظیم شده، قصد دارد شش 

راهکار آسان براى افزایش موفقیت در شبکه هاى اجتماعى را براى 
شما بیان کند.

با یک بررسى ساده مى توان متوجه شد که تمامى کاربران از انواع مختلف 
ســاعت ها در دیوایس اندرویدى خود استفاده مى کنند. یکى از برترین

 اپ هاى ساعت مربوط به شرکت بزرگ گوگل مى باشد.
 Google Clock عنوان یک نرم افزار ساعت فوق العاده مى باشد 
 Google LLC که توسط شرکت معتبر و توسعه دهنده اندروید یعنى

منتشر شده است. 
این برنامه خارق العاده از چندین بخش و قسمت مختلف تشکیل شده 
است که تمامى نیاز هاى کاربر در زمینه ساعت را در نظر گرفته و سعى
مى کند آنهــا را در کوتاه ترین زمــان ممکن برطرف نمایــد. یکى از 
پر استفاده ترین قسمت هاى گوگل کالك آالرم آن مى باشد؛ به گونه اى 
که تنها کافى است به آن قسمت مراجعه کرده و با تنظیم ساعت بیدارى 
خاص مد نظر خود مطمئن باشــید تا قرار هاى مهم کاریتان را از دست

 نمى دهید. براى داشتن تایمر معکوس و یا کرنومتر دیگر نیازى به نصب 
ابزار هاى جانبى نیســت و همه چیز در این محصول پر طرفدار شرکت 

گوگل موجود مى باشد. 
عالوه بر این بهتر اســت بدانید که Google Clock قادر است به 
ساعت هاى هوشمند اندروید متصل شده تا تمامى آالرم ها و یا تایمر هاى 

معکوس را توسط این ساعت ها به شما یادآورى کند.

اپلیکیشن
 ساعت هوشمند گوگل  

شارژر خورشیدى قابل حمل 
هم به بازار مى آید

Shadow Fight 3 نسخه سوم از بازى فوق العاده زیبا، محبوب و بى نظیر مبارزه 
سایه از استودیوى بازى ســازى مطرح Nekki براى دستگاه هاى اندروید است. با 
نصب Shadow Fight 3 برروى دســتگاه اندرویدى تان؛ عصر جدیدى از مبارزه 
افسانه اى را تجربه خواهید کرد! در Shadow Fight 2 شما به مبارزه با حریفانى 
قدر مى پرداختید که به صورت ســایه بودند اما در Shadow Fight 3 آن سایه ها 
تبدیل به جنگنده اى خوش هیکل و زیبا شــده اند! جنگنده خود را انتخاب کرده و وارد 
مبارزه هایى نفسگیر شوید و یکى از متفاوت ترین بازیهاى اندرویدى را تجربه کنید! 
بازى Shadow Fight 3 از بهترین بازى  هاى سال 2017 اندروید خواهد بود و از 
ویژگى هایش مى توان به مواردى چون مبارزه و نبرد در انواع مکان هاى متنوع و مختلف، 
امکان نابود کردن دشمنان پیش رو با کنترل هاى لمسى و بصرى، سفر به مکان هاى 
مختلف از جهان براى مبارزه با قهرمانان، دارا بودن گرافیک اچ دى خیره کننده به همراه 
صداگذارى عالى و مهیج، امکان سفارشى سازى جنگنده خود با شمشیرهاى متنوع، 

لباس ها و زره ها و قدرت هاى جادویى و گیم پلى اعتیاد آورش اشاره کرد!

بازى نبرد سایه ها 3 

گسترش قابل توجه بازار هولولنز توسط مایکروسافت

امور حقوقى و قراردادهاى دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهر مجلسى

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهر مجلسى در نظر دارد امور مربوط به طبخ و توزیع غذاى 
دانشجویى خود را از طریق مناقصه و همچنین بوفه دانشجویى خود را از طریق مزایده 
واگذار نماید، لذا کلیه پیمانکاران مى توانند حداکثر ده روز کارى پس از درج آگهى براى 
دریافت و تحویل اسناد مناقصه به دفتر کمیسیون معامالت این واحد دانشگاهى مراجعه 

نمایند.
آدرس: اصفهان، مبارکه، شهر جدید عالمه مجلســى، دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهر 

مجلسى 
تلفن: 3- 03152472290 داخلى 127

آگهى مناقصه و مزایده
دانشگاه آزاد اسالمى
 واحد شهر مجلسى

بدیهى است دانشــگاه در رد یا قبول پیشــنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهى
 به عهده برنده مناقصه و مزایده مى باشد.
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رقابت بسکتبال تیم هاى مهرام - دانشگاه آزاد

دیدار فرمانده 
ارتش پاکستان با 
وزیر خارجه

زندگى در جنگل

نخستین نمایشگاه سراسرى هنرهاى 
تجسمى افغانستان با عنوان «نیمروز» 

تا 26 آبان ماه در گالرى شماره یک 
فرهنگسراى نیاوران در تهران دایر 

است.

پذیرایى از زائران اربعین حسینى

«فیلبند» روستایى از توابع
 شهرستان بابل در استان مازندران 

است. در مسیر جاده فیلبند خانه هاى 
ویالیى بسیارى ساخته شده و در کنار 
این خانه ها خانه چوپانانى قرار دارد 
که از چوب ساخته شده که با آوردن 
دام خود به این چراگاه در مسیر جاده 

فیلبند زندگى خود را مى گذرانند. 
چوپان ها هر روز از صبح زود تا بعد 
ازظهر گوسفندهاى خود را در این 
چراگاه رها مى کنند و خود نظاره گر 

محیط زیباى فیلبند 
مى شوند.

فصل خزان

منبع: ایسنا

مأموران مرزبانى، جمعه 12 آبان پس از اتمام مأموریت مرزى و در حین بازگشت 
به گروهان در نزدیکى روستاى دوشان تپه، واقع در 15 کیلومترى نوار مرزى در کمین 

تروریست ها گرفتار شدند و در این درگیرى هشت نفر از مرزبانان به شهادت رسیدند که 
سه نفر از آنان نیروى کادر و پنج نفر دیگر سرباز وظیفه بودند. پیکر مطهر شهید محمد حسین 

زاده در زادگاهش، روستاى اوالدقباد، کوهدشت استان لرستان تشییع و 
به خاك سپرده شد .


