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ادامه دار شدن 5
ماجراى «بشقاب»

 و «پیرزن»!
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معصومه ابتــکار، معــاون امــور زنــان و خانواده 
رئیس جمهور، به «پیرزن» خوانده شــدنش توسط 
عزت ا...ضرغامى، رئیس اســبق صدا و سیما پاسخ 
داد. ضرغامى چنــد روز پیش در گفتگــو با روزنامه 
«آرمان» گفته بود: «پس از اتفاقات سال88 برخى از 
اصالح طلبان را براى موضوعات خاص به صداوسیما 
دعوت مى کردیم و از آنها مى خواستیم تنها درباره آن 
موضوع دیدگاه هاى خود را مطرح کنند. به عنوان مثال 
به مناســبت روز13 آبان ما از آقاى اصغرزاده و خانم 

ابتکار که در ...
به مناســبت روز13 آبان ما از آق

ابتکار که در ...
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 شدن 
شقاب»

ن»!
خانواده  ـور زنــان و
نده شــدنش توسط

بق صدا و سیما پاسخ 
ر گفتگــو با روزنامه 
قات سال88 برخى از 
ت خاص به صداوسیما 
واستیم تنها درباره آن 
حکنند. به عنوان مثال
خا زاده قاى ا
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قاى اصغرزاده و خانم

   

نشانه هایى براى تشخیص دیابت نوع یکآخر هفته انتخاباتى  عراقى هاى مقیم اصفهان«خوك» یک کمدى متفاوت استچرا ظریف و کرى باهم مالقات کردند؟ فروش طال با کارمزد کمتر،  شگرد مجرم سایبرى سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

کاهش شدید کشت برنج در اصفهان
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یک اصفهانى به هیئت رئیسه 
مجلس وارد مى شود؟ 

چرا بیت آشور را 
فرامــوش کردید؟

شکارچى توریست هاى 
خارجى به دام افتاد 

استقالل در تونل وحشت اصفهان!استقالل در تونل وحشت اصفهان!
امروز ذوب آهن - استقالل در مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا امروز ذوب آهن - استقالل در مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا 
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زمانى سطح زیر کشت برنج در اصفهان 30 هزار هکتار بود اما االن به زیر 4000 تا 5000 هکتار رسیده است

جدیدترین اثر کارگردان 
اسکارى متولد خمینى شهر 
امروز جشنواره کن را
 افتتاح مى کند

ابتکار پاسخ ضرغامى را داد،
 ضرغامى هم پاسخ ابتکار را داد
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خداحافظى خداحافظى 
بعد از جام جهانىبعد از جام جهانى

کاوه به «آزادى» رسیــد
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هر ساله در اوایل خرداد و تا قبل از هفتم خرداد که سالروز 
تشکیل مجلس شوراى اسالمى اســت، انتخابات هیئت 
رئیسه مجلس برگزار مى شود. امسال سومین سال فعالیت 
مجلس دهم است که انتخابات هیئت رئیسه در هفته اول 

خرداد در صحن مجلس برگزار مى شود.
در راهروهاى مجلس شنیده شده که برخى از نمایندگان 
تصمیم دارند تا براى نواب رئیسى، دبیرى و ناظران هیئت 
رئیســه کاندیدا شوند. شنیده شــده براى فعالیت مجلس 
در سال سوم شــاهد تغییرات در هیئت رئیسه به خصوص 
دبیران و ناظران مجلــس خواهیم بود. از حمیدرضا حاجى 
بابایى، عبدالرضا مصرى و محمد جــواد ابطحى نماینده 

خمینى شــهر به عنوان نمایندگانى نام برده مى شود که
مى خواهند براى هیئت رئیسه مجلس در سال سوم کاندیدا 
شوند. هیئت رئیسه مجلس شامل 12 نفر است. یک رئیس، 
دو نواب رئیس، شش دبیر و ســه ناظر عضو هیئت رئیسه 
مجلس هســتند. على الریجانى رئیس، مسعود پزشکیان 
و على مطهرى نواب رئیس، اکبر رنجبرزاده، سیدحســین 
قاضى زاده هاشمى، محمدحسین فرهنگى، احمد امیرآبادى، 
غالمرضا کاتب، محمدعلى وکیلى دبیران و بهروز نعمتى، 
آشورى تازیانى و اسدا... عباسى ناظران هیئت رئیسه فعلى 
مجلس هستند. در میان این نمایندگان، هیچ نماینده اى از 

استان اصفهان حضور ندارد.

وزیر امور خارجه با اشــاره به مذاکره خود با «جان کرى» 
پیرامون برجام گفت: در سفر خود به نیویورك با افراد مختلف 
خارج از دولت آمریکا که در گذشته در مذاکرات 1+5 حضور 
داشتند و از گروه هاى تصمیم ساز و نخبگان سیاسى هستند، 

گفتگو کردم تا واقعیات را به آنها منتقل کنیم.
محمدجواد ظریف در گفتگو با «خانه ملت»، تصریح کرد: 
در حقیقت نخبگان سیاسى آمریکا مى بایست این حرف ها 
را شــنیده و منتقل کنند لذا این مذاکرات به شکل مفصل 

انجام شد.
ظریف در مورد تأثیرگذارى جان کــرى در دولت «دونالد 
ترامپ»، گفت: در آمریکا همه افراد که داراى نفوذ سیاسى 

هستند مى توانند در روند تصمیم سازى تأثیرگذار باشند، آقاى 
جان کرى و دیگر افراد حزب دموکرات در دولت ترامپ تأثیر 
ندارند اما آمریکا تنها یک دولت مستقر در کاخ سفید نیست، 
آمریکا مجموعه اى از افکار عمومى و گروه هاى البى و فشار 
و مطالعاتى اســت که مجموعه اى این عوامل سیاستى را 
پیش مى برد. وى ادامه داد: در سفر خود به نیویورك با افراد 
گوناگون و مؤثر در حزب جمهورى خواه، حزب دموکرات، 
رسانه و گروه هاى مطالعاتى مذاکره شد ، کشورهاى دیگر 
براى انجام چنین مالقاتى بیش از صد میلیون دالر هزینه 
مى کنند تا هماهنگ و برگزار شود زیرا این گفتگوها و انتقال 

پیام ها تأثیرگذار است.

یک اصفهانى به هیئت رئیسه 
مجلس وارد مى شود؟ 

چرا ظریف و کرى 
باهم مالقات کردند؟

مردم 
همچنان توى تلگرام هستند!

روزنامه «جمهورى اسـالمى»     خبر آنالین |
نوشت: تلگرام فیلتر شـد ولى مثل روسیه نه مدیر این 
پیام رسان موضعى گرفت و نه مردم به خیابان ها آمدند، 
چرا؟ چون مثل گذشته دارند از تلگرام استفاده مى کنند. 
به مصداق   آش نخورده و دهن سوخته! فقط این وسط 
جنـگ و جدل مسـئولین و سیاسـیون طبـق معمول 
مضحکه خاص و عام است... زیرا فیلترشکن ها آنچنان 
راحت دردسترس قرار مى گیرند که قابل تصور نیست.

هنوز توبه نکرده اند
  تسنیم| نماینده مردم قم و عضو کمیسیون 
امنیت ملـى مجلس اظهار کرد: در چند وقت گذشـته 
ندیده ام که سران فتنه از گذشته خود به صورت علنى 
اظهار ندامت کنند و تا زمانى که ایـن اتفاق رخ نداده، 
باید حصـر ادامه پیـدا کنـد. حجت االسـالم مجتبى 
ذوالنور  ادامه داد: گناه علنى، عمومى و اجتماعى سران 
فتنه نیاز به توبه علنى دارد که این اتفاق هنوز نیافتاده 
است.سران فتنه 88 باید در تریبون رسمى از اقداماتى 
که انجام داده اند اظهار پشیمانى کنند تا به دامن مردم 

بازگردند.

اولین راه آهن را رضاخان 
نساخت!

  تسنیم| چنان که روشـن اسـت و نیازى به 
توضیح ندارد، از حـدود یک قرن قبـل از رضاخان در 
ایران راه آهن وجود داشـته اسـت، اما تاریـخ نگارى 
سـطحى و مبتنى بـر هیاهـو اینگونه القا کرده اسـت 
که وى نخسـتین راه آهن ایران را ایجاد کرد. در واقع 
رضاخـان نخسـتین راه آهن ایـران را نسـاخته بلکه 
نخسـتین راه آهن «بى مصرف» ایران را سـاخته که 
تنها براى نقل و انتقـال نیروهاى انگلیسـى به داخل 
کشـور در اشـغال ایران در جنگ جهانـى دوم کاربرد 

داشت.

فتواى صریح بدهید
  مهر | حجت االسالم سـید مصطفى محقق 
دامـاد در کنگره اى خطاب بـه آیت ا... جـوادى آملى 
گفت: شـما که حکیم عقالنى هسـتید، پاسـخگویى 
به مسـائل زیـادى بـه عهـده شـما قـرار مـى گیرد. 
مى دانید ما در جامعه امروز با چه مسائل و مشکالتى 
مواجه هستیم؟ چرا در مورد آنها اظهار نظر نمى کنید؟
 آیت ا... جوادى آملى فرموده اند کرامت بشرى را باید 
فقیه مورد توجه داشته باشد. بنابراین از محضر ایشان 
خواهشمندیم بر اساس اصل کرامت انسانى در مسائل 

فقهى بازنگرى کنند و فتواى صریح بدهند.

انتخاب شهردار در 
نیمه نهایى

  تابناك | پس از انصراف مجید انصارى الرى و 
محمود حجتى از کاندیداتورى شهردارى تهران، تعداد 
نامزدهاى تصاحب این سمت به پنج نفر کاهش یافته 
است. امروز سه شـنبه  اعضاى شوراى شهرتهران در 
مورد آنچه از این پنج نامزد شنیده و دیده اند جمع بندى 
خواهند کرد و دو گزینه نهایى را انتخاب مى کنند تا از 
بین آن دو و پس از بررسى هاى دقیق تر، گزینه نهایى 

را انتخاب کنند.

مشکل پیدا شد!
  فارس| زهرا سـعیدى، نماینده مردم مبارکه 
در تشریح نشست نمایندگان درباره اوضاع اقتصادى 
کشـورگفت: آقاى الریجانى در این جلسه اظهار کرد 
ما ضعف اقتصادى کشـور را فهمیده ایم و نقطه ضعف 
اصلى را پیدا کرده ایم لذا بر همکارى دولت و مجلس 
تأکید شد تا از نظرات کارشناسى استفاده شود. وى با 
اشاره به دیگر سـخنان الریجانى در نشست ذکرشده 
گفت: بر اسـاس سخنان الریجانى مشـکل اصلى در 
حوزه اقتصادى این است که متأسفانه سواد اقتصادى 

در کشور وجود ندارد.

خبرخوان
سلبریتى هاى آبى

  مهر | محمد فاضلى مشــاور وزیر نیرو 
تأکید کرد: جّو بى اعتمادى در کشور وجود دارد که 
هرچه دولت مى گوید مردم باور نمى کنند. همین 
بى اعتمادى سیب کم تأثیر شدن تبلیغات در جهت 
مصرف بهینه آب هم شده است. براى از بین بردن 
این جّو بى اعتمادى باید از سلبریتى هاى آب استفاده 
کنیم. وقتى محســن رنانى با دبه آب در تلویزیون 
حاضر مى شود و توضیحاتى مى دهد، مردم به او 
اعتماد دارند. کاوه مدنى یکى از سلبریتى هاى آب و 
متخصصان آب بود که نابودش کردیم و اگر مى ماند 

مى توانست مؤثر باشد.

زودتر اقدام کنید
  اعتماد آنالین | در پى توزیع کتاب هایى 
با عنوان مجعول «خلیج» در سى ویکمین نمایشگاه 
بین المللى کتاب تهران، مســعود شفیعى، رئیس 
سازمان نقشه بردارى کشور و رئیس کمیته نام نگارى 
و یکسان سازى نام هاى جغرافیایى ایران در نامه اى 
به سیدعباس صالحى، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى 
خواستار صدور دستور مقتضى براى جلوگیرى از 

توزیع این کتب در نمایشگاه شد.

پولشویى در سینما؟
  ایلنا| علیرضا رئیسیان، کارگردان سینمادر 
پاسخ به این ســئوال که آیا معتقد است مجموعه 
سرمایه هایى که خارج از سینما وارد سینما شده اند 
تحت عنوان پولشویى فعالیت مى کنند، گفت: من 
هیچ نظرى درباره اینکه پولشویى صورت مى گیرد یا 
خیر ندارم اما در اینکه نحوه سرمایه گذارى این پول ها 
در سینما اشتباه است و باعث شده تا ضررهایى به 
کلیت سینما وارد شود و مثًال یک فیلمى که تا پیش از 
این با دو میلیارد ساخته مى شد با ورود این سرمایه ها 
به هفت میلیارد تومان رسیده است هیچ شکى نیست.

استانى به نام «15 خرداد»
  فارس| ســید حســین نقوى حسینى، 
سخنگوى کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
اظهار کرد: ایجاد تنها اســتانى که در تقســیمات 
کشورى مطرح شده و پرونده آن در وزارت کشور 
موجود است، اســتان«15 خرداد» است که از نظر 
پتانســیل جمعیت نیاز به اضافه شدن شهرستان 
دیگرى ندارد، چراکه دشــت ورامیــن داراى یک 
میلیون نفر جمعیت اســت. نقوى حسینى گفت: 
نماینده مردم گرمسار در مجلس رسماً نامه نگارى 
کرده و خواهان پیوستن به استان«15 خرداد» در 

صورت تشکیل شدن است.

کلیپ هاى سازماندهى شده
  رویداد 24| ابوالفضل ســروش، نماینده 
تهــران و عضو فراکســیون امیــد مجلس دهم 
مى گوید: بر اساس اطالعاتى که من دارم خیلى از 
فیلمبردارى هایى که خشونت پلیس گشت ارشاد 
را  نشان مى دهد سازماندهى شده است و عده اى به 
دنبال این هستند که با توزیع وسیع این کلیپ هاى 
از قبل برنامه ریزى شده چهره اى منفى را از ایران به 
جامعه و جهان معرفى کنند که مطمئناً این خواست 

دشمنان ماست.

وداع با پیش فروش سکه
  ایسنا|  بانک مرکزى شامگاه یک شنبه 
توقف کلــى پیش فروش ســکه را اعــالم کرد. 
پیش فروش سکه از اوایل بهمن ماه در دستور کار 
بانک مرکزى قرار گرفت چرا که در آن زمان قیمت 
سکه دچار نوسان باالیى بود و در ادامه براى جذب 
نقدینگى سرگردان که به سمت بازار ارز رفته بود، با 
قدرت بیشترى ادامه پیدا کرد.طبق آخرین آمار، تا 
حدود دو هفته پیش نزدیک به پنج میلیون ســکه 
پیش فروش شده بود. سکه در چند روز اخیر با افزایش 
قیمت قابل توجهى در بازار همراه شده و هر قطعه 
تمام بهار آزادى حتى تا دو میلیون و 200 هزار تومان 

افزایش قیمت داشته است.

نصف جهان معصومه ابتکار، معــاون امور زنان و خانواده 
رئیس جمهور، به «پیرزن» خوانده شدنش توسط عزت 
ا...ضرغامى، رئیس اسبق صدا و سیما پاسخ داد. ضرغامى 
چند روز پیش در گفتگو با روزنامــه «آرمان» گفته بود: 
«پس از اتفاقات ســال88 برخى از اصالح طلبان را براى 
موضوعات خاص به صداوســیما دعوت مى کردیم و از 
آنها مى خواستیم تنها درباره آن موضوع دیدگاه هاى خود 
را مطرح کنند. به عنوان مثال به مناسبت روز13 آبان ما از 
آقاى اصغرزاده و خانم ابتکار که در تسخیر النه جاسوسى 
حضور داشــتند دعوت کردیم که دیدگاه هاى متفاوت 
خود را درباره این واقعه عنــوان کنند. البته این کار براى 
ما هزینه هاى زیادى داشت و برخى از رسانه ها... عنوان 
مى کردند که چرا به جاى جوانــان انقالبى، یک پیرزن 

پشیمان را به صداوسیما دعوت کرده اید.» 
این اظهارات ضرغامى باعث اعتــراض معصومه ابتکار 
به ادبیاتى شــده که آن را «تحقیرآمیز» و «جنسیتى» 
نامیده است. ابتکار در توییتى نوشت: « آقاى ضرغامى! 
شــما به عنوان ریاست دو دوره رســانه ملى که به تعبیر 
امام راحل(ره) باید دانشــگاه عمومى باشد، نباید از الفاظ 
تحقیرآمیز و جنسیتى مانند «بشــقاب» و «پیرزن» در 
توصیف رقیب استفاده کنید. بیهوده نیست جایگاه رسانه 

ملى نزد افکار عمومى تنزل کرده است.»
اشاره معاون رئیس جمهور روحانى به «بشقاب» هم به آن 
بخش از اظهارات ضرغامى در همین گفتگو بر مى گردد 
که در انتقاد از انتقاد ناپذیرى روحانى گفته بود:«هنگامى 
که با ایشــان صحبت مى کنید و براى ایشان دو ساعت 
استدالل مى کنید، هنگامى که جلسه تمام مى شود انگار 
که با این بشــقاب صحبت کرده اید و هیــچ تغییرى در 

رویکرد ایشان مشــاهده نمى کنید. این وضعیت حتى در 
چهره ایشان نیز وجود ندارد و چهره ایشان به شکلى نیست 

که انسان عالقه به ادامه دادن داشته باشد.»
این گفتگو و پاســخ گزنده ابتکار به بخش هایى از آن، 
یکبار دیگر ضرغامى را دست به توییت کرد(!) تا خطاب به 
خانم معاون تأکید کند که واژه پیرزن را او در مورد ابتکار 
به کار نبرده است بلکه مخالفان حضور معصومه ابتکار در 

تلویزیون بوده اند که از این کلمه استفاده کرده اند. رئیس 
اسبق صدا و سیما براى تلطیف کردن فضا این جمله را 
هم به توضیحات مجازى خود اضافه کرده که «نه شما 
پیرزن هســتید و نه من پیرمرد». توییــت ضرغامى اما 
توضیحات بیشتر درباره واژه «بشقاب» را به آینده موکول 
کرده است. در واقع این توییت، توپ را همچنان در زمین 
عزت ا... ضرغامى نگه داشته است. حاال باید منتظر ماند 

و دید عضو شــوراى عالى فضاى مجازى که این روزها 
یکى از فعاالن پرکار این فضا هم محسوب مى شودچه 
توضیحى براى بشقاب خواهد داشت؟ تجربه ثابت کرده 
ضرغامى حرف براى گفتن زیاد دارد اما اینکه وقتى پاى 
رئیس جمهور در میان است مصلحت ببیند آنچه مى داند 
را به رســانه ها و فضاهاى مجازى بکشد یا نه، داستان 

دیگرى است.   

ابتکار پاسخ ضرغامى را داد، ضرغامى هم پاسخ ابتکار را داد

ادامه دار شدن ماجراى «بشقاب» و «پیرزن»!

رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
قائمشــهر وقوع انفجار براثر حفارى غیرمجاز در منطقه 
گردکوه این شهر را تکذیب کرد. محسن باستانى گفت: 
هیچگونه حفارى غیرمجاز و اســتفاده از مواد انفجارى 
براى این منظور در تپه گردکوه صورت نگرفته اســت. 
وى ادامه داد : تمام مطالبى که در این خصوص در فضاى 
مجازى منتشر شد شایعه است و خبرى از حفارى در این 

منطقه نیست. 
به گزارش ایرنا،  برخى شــبکه هــاى اجتماعى، انفجار 
شامگاه یک شــنبه در منطقه سمنادشت قائمشهر را به 
دلیل حفارى غیر مجاز به برخى افراد براى رسیدن به آثار 

باستانى تپه گردکوه نسبت دادند.
نخستین کاووش تپه باستانى گردکوه در سال 1387 انجام 
شد که اسکلت، ظروف و اشیاى متعلق به هزاره سوم در 
محل کشف شده بود .  کارشناسان میراث فرهنگى در آن 
زمان قدمت آثار کشف شده در این تپه را بیشتر از 5000 
سال برآورد کردند، آثارى که به گفته باستانى بعد از انجام 
کاووش به دلیل نبود موزه اى در قائمشــهر، به گنجینه 

سارى منتقل شد. 

انفجار نامشــخص از نارنجک تا شهاب 
سنگ 

انفجار شىء نامشــخص حوالى نیمه شب یک شنبه در 
منطقه سمنادشت قائمشهر عالوه بر ایجاد لرزش شدید در 
بسیارى از مناطق این شهر حفره اى به عمق 40 سانتیمتر 

در وسعت 3 متر مربع در آسفالت محل انفجار ایجاد کرد.
اولین گمانه زنى در فضاى مجــازى در باره این انفجار، 
سقوط شهاب سنگ بود و استدالل مطرح کنندگان این 
گمانه زنى هم صداى شدید انفجار بوده است که در تمامى 

مناطق شهرى قائمشهر شنیده شد.
برخى از افراد نیز از احتمال ترك برداشــته شدن خود به 
خودى آســفالت، انفجار نارنجک و دیگر مواد انفجارى 
سخن به میان آوردند ولى شــاهدان عینى که بالفاصله 
در محل حضور یافتند اعالم کردند که هیچ اثرى از شىء 

منفجر شده مشاهده نکردند.
گمانه زنى در باره ارتباط انفجار با محوطه باستانى گردکوه 
تازه ترین شایعه اى است که در قائمشهر رواج یافته است 
و در صورتى که مسئوالن به سکوتشان ادامه دهند، گمانه 

زنى هاى بعدى از راه خواهد رسید.

سئوال روز پس از انفجار مشکوك در قائمشهر

پاى شهاب سنگ در میان است یا سارقان مقبره؟

«ما خوب نبودیم»؛ این توصیف  پروانه سلحشورى، رئیس فراکسیون زنان مجلس از عملکرد خودش و همکارانش در 
آستانه ورود مجلس دهم به سومین سالش است؛ او در حالى این جمله را در گالیه از به نتیجه نرسیدن طرح هاى تحقیق 

و تفحص مى گوید که معتقد است ریشه بسیارى از مشکالت در خود مجلس است.  
سلحشورى به «اعتماد آنالین» مى گوید: در رأى اعتماد به وزرا مى توانستیم بهتر از این عمل کنیم. اینکه مجلس دهم 
یک چک سفید امضا در رأى اعتماد به وزرا به دولت داد کار درستى نبود اما انجام دادیم و در این خصوص اصالح طلبان، 
اصولگرایان و مستقلین تفاوتى با هم ندارند و همه چک سفید امضا به دولت دادیم. نتیجه آن این شد که استیضاح ها و 
سئواالت پشت سر هم مطرح مى شود. چرا آن زمان که زمان انتخاب وزرا بود و دستمان بازتر بود کارى نکردیم. اگر آن 
موقع بر اساس معیارهاى انتخابى عمل مى کردیم نتیجه این نمى شد. مجلس باید معیار انتخابى براى وزیر داشته باشد 

و به عملکرد وزیر نظارت داشته باشد.

نباید چک سفید امضا مى دادیم 

به گزارش «تسنیم»، 22 اردیبهشت ماه موعد تصمیم گیرى 
رئیس جمهور آمریکا درباره برجام است. به گفته  کارشناسان 
سه سناریو براى آینده برجام محتمل است. اول اینکه آمریکا از 
برجام خارج نمى شود، دوم حفظ ساختمان برجام و تشدید سایر 
تحریم ها علیه ایران به بهانه هاى واهى و سومین سناریو خروج 
از برجام است. برخى مسئوالن داخلى مانند نوبخت نیز احتمال 
مى دهند که آمریکا از برجام خارج شــود. صادق زیباکالم، 
فعال سیاسى اصالح طلب که در این سال ها یکى از حامیان 
اصلى برجام و دولت روحانى بوده،  اخیراً طى مصاحبه اى با 
روزنامه «اعتماد» اعالم کرده «پایان برجام به زیان جریان 

دموکراسى خواه است».
وى در گفتگو با این روزنامه با اشــاره به اثرات اجتماعى لغو 

برجام مى گوید:«تجربه نشان داده که وقتى بحران خارجى 
و وضع بد معیشت و اقتصاد وجود دارد، اولین قربانى، جریان 
دموکراسى خواه است چرا که تندروها جلو افتاده و دست باال 
را پیدا مى کنند. دستکم در کوتاه مدت بعد از خروج آمریکا از 
برجام به واسطه معضالت اقتصادى که به دنبال آن مى آید، 
وضعیت جریان اصالح طلب از اینى که هست هم ضعیف تر 

خواهد شد.»
این فعال سیاسى اطالح طلب ادامه مى دهد: «خروج آمریکا از 
برجام به سود اصولگرایان خواهد بود، چراکه سخنان پیشین 
آنها مبنى بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا دوباره تکرار خواهد 
شد و آنها مى گویند توافقى که روحانى انجام داد اصًال به نفع 

کشور نبوده است...»

نظر زیبا کالم درباره خروج آمریکا از برجام؛

 اصالح طلبان 
ضرر مى کننـــد

مى خواهید اصفهانى ها را 
سرکار بیاورید؟!

نصف جهان اعضاى شــوراى شــهر تهــران که در 
حال رصد برنامه هــاى پنج نامزد اداره شــهردارى 
تهــران هســتند، دیروز پــس از اســتماع گزارش 
سیدمحمود حسینى، کاندیداى اصفهانى شوراى شهر 
تهران و استاندار اصفهان در دولت اصالحات، نظرات 

و سئواالت خود را بیان کردند.  
در همین باره ناهیــد خداکرمى، عضو کمیســیون 
ســالمت، خدمــات و محیــط زیســت شــوراى 
شــهر نیز با بیــان اینکــه از برنامه حســینى لذت 
برده اســت از او پرســید: آیا بــا توجه بــه اصالت 
اجتماعى  تــان مى خواهیــد اصفهانى ها را ســرکار 

بیاورید؟
محمود حسینى در پاســخ به اظهارات خداکرمى در 
خصوص اســتخدام اصفهانى ها گفت: من 20 سال 
اســت که در تهران زندگى مى کنــم و مالکم براى 

انتصابات، شایستگى است.
گفتنى است خبرگزارى «ایلنا» نوشته که در انتهاى 
اظهارات حسینى قرار شد اعضاى شورا که پاسخ خود 
را نگرفته اند تا صبح ام روز سه شنبه با حسینى تماس 

گرفته و سئواالت خود را مطرح کنند.

چه معنایى دارد 
مسلمانان از آتش بپرند؟! 

على مطهرى، نایب رئیس مجلس در مراسم گرامیداشت 
جایگاه معلم در آموزش و پرورش پاکدشت گفت: قرآن 
مى گوید فکر کنید و درباره هر چیزى به ریشه عقالنى 
آن توجه کنیــد نه اینکه مثًال بگوییــد پدران ما کارى 
کردند و ما هم آن را انجام دهیم. این مثل آن است که 
بگوییم پدران مادر آخرین چهارشنبه سال از روى آتش 
مى پریدند پس ما هم باید این کار را انجام دهیم. ممکن 
است زرتشتیان ایران باســتان چنین چیزى را بگویند 
اما براى مســلمانان چه معنایى دارد که از آتش بپرند و 
بگویند «زردى من از تو، سرخى تو از من»؟ این یعنى به 
جاى آنکه از خدا مدد بخواهیم، از آتش مدد مى خواهیم 

که این شرك است.
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مجموعه داستانى «هفتمین نامه جابر» در 10 قسمت به نویسندگى و کارگردانى رسول صانعى درباره 
زندگى (نوجوانى، جوانى، خانواده، پدر و مادر و در پایان اسیرى و شهادت شهید محسن حججى) تولید 
خواهد شد. بنا بر این گزارش در شرایطى که متن هاى این سریال به پایان رسیده است، سازندگان این 
سریال در انتظار مجوز رسمى از مرکز سیما فیلم هستند. همچنین لشکر 8 نجف اشرف و لشکر زرهى 

سپاه براى تولید این سریال آمادگى الزم را اعالم کردند. 
تحقیق هایى در نجف آباد اصفهان (محل زندگى شهید حججى)، کردستان (محل اعزام و مانور)، سوریه 
(لشکر 8 نجف اشرف) و اهواز انجام شد. همچنین نویسنده و کارگردان با خانواده و نزدیکان این شهید 

به گفتگو نشسته  و اطالعاتى را از آنها به دست آورده است.
به گزارش فارس، براى انتخاب بازیگر نقش شهید حججى گزینه هایى موجود هستند، اما هنوز گزینه 
نهایى انتخاب نشده است. این سریال قصه هاى مختلفى دارد. یکى از داستان ها درباره شهید کاظمى، 
فرمانده نیروى زمینى سپاه و دیگرى درباره جدال بین دو برادر که یکى سمت داعش و دیگرى سمت 
ایران است، خواهد بود. یکى از دالیل انتخاب عنوان «هفتمین نامه جابر» براى این سریال به دلیل این 

است که «جابر» نام مستعار و پوشش دهنده شهید حججى در عملیات ها بوده است.
لوکیشن هاى این سریال با بازسازى فضا در نجف آباد اصفهان، نجف اشرف و سوریه خواهد بود و به 
دلیل مسائل امنیتى این احتمال وجود دارد تا بیابان هاى نطنز جایگزین سوریه (تصویربردارى سکانس 

شهادت شهید حججى در محل وادى العطشان) شود.
سریال «هفتمین نامه جابر» براى سیما فیلم تولید خواهد شــد و به مناسبت سالگرد شهادت شهید 

حججى از شبکه یک سیما برروى آنتن خواهد رفت.

در آستانه نمایش فیلم «همه مى دانند» در مراسم افتتاحیه جشنواره 
فیلم کن، «خاویر باردم»، بازیگر سرشــناس اسپانیایى که در این 
فیلم بازى کرده، اصغر فرهادى، کارگردان ایرانى این فیلم را ستود.

باردم در مصاحبه با خبرگزارى فرانسه گفت که وقتى این کارگردان 
ایرانى به او گفته قصد دارد فیلمى به زبان اســپانیایى بســازد که 
داســتانش در اســپانیا مى گذرد، او تعجب کــرده و گفته تصمیم 
شــجاعانه اى گرفته اســت. او گفت این فیلم بیشــتر از هر فیلم 

اسپانیایى که در اسپانیا ساخته شده است، اسپانیایى است.
«پنه لوپه کروز» و خاویر باردم، بازیگران سرشناس و زوج هنرمند 
نقش هاى اصلى فیلــم آقاى فرهــادى را بازى کرده انــد. تریلر 
روانشناســانه «همه مى دانند» که فیلمنامه آن نیــز به قلم اصغر 
فرهادى نوشته است داستان زنى به نام «الرا» با بازى پنه لوپه کروز 
را روایت مى کند که از بوینس آیرس در آرژانتین براى شرکت در یک 
جشن خانوادگى به اسپانیا سفر مى کند. در این گردهمایى خانوادگى 

رویدادهایى روال زندگى شخصیت هاى داستان را تغییر مى دهد.
باردم، بازیگر 49 ســاله در این مصاحبه که در شــهر پاریس انجام 
شد، گفت وقتى فیلم گذشته اصغر فرهادى را دیده فهمیده که «او 

مى تواند این کار را انجام دهد».
خاویر باردم فیلم فرهادى را با فیلم «ویکى، کریستینا بارسلونا»ى 
«وودى آلن» که آن هم در اســپانیا ساخته شــده، مقایسه کرد و 
گفت: «فیلم وودى آلن درباره کلیشه هاســت، درباره چیزهایى که 
گردشگران خارجى به دنبالش هستند و بخاطر آن به بارسلون سفر 
مى کنند. اما اصغر فرهادى چیز دیگرى است... او خیلى واقع گراست. 
من در فیلم فرهادى رایحه اســپانیا را حس مى کنم و این کشور را، 

این شهر را و آدم هاى توى فیلم را باور مى کنم.»
باردم گفت کــه با پنــه لوپه کــروز دربــاره زبان اســپانیایى و 
پیچیدگى هاى آن به آقاى فرهادى مشــورت داده انــد اما اضافه 
مى کند که اصغــر فرهادى خیلــى مى دانســت و 99 درصد فیلم 

اثر خود او اســت با همه عناصــر فیلم هاى فرهادى: 
«شخصیت هاى فیلم هاى فرهادى اغلب آدم هاى خیلى 

خوب، ســاده و مهربانى هستند که در شــرایط خیلى سخت 
قرار مى گیرند اما این بار، این جنبه دلهره آور فیلم اســت که شما را 
عالقه مند مى کند که بفهمید چه اتفاقــى دارد مى افتد و بعد روى 

صندلى میخکوب مى شوید.»
فیلم «همه مى دانند» امروز سه شنبه هشتم مى در مراسم افتتاحیه 
کن به نمایش گذاشته مى شود و در بخش مســابقه این جشنواره 
حضور دارد. فرهادى پیش از این با دو فیلم «گذشته» و «فروشنده» 
در جشنواره کن حضور داشت و این نخستین بار است که به عنوان 

کارگردان فیلم افتتاحیه در این رویداد حاضر مى شود.
اصغر فرهادى دو بار اســکار بهترین فیلم غیرانگلیسى را دریافت 
کرده؛ یکبار براى فیلم «فروشــنده» در سال 2017 و قبل از آن در 

سال 2012 براى فیلم «جدایى نادر از سیمین».

خاویر باردم: 
فرهادى چیز دیگرى است…

جدیدترین اثر کارگردان اسکارى متولد خمینى شهر، امروز جشنواره کن را افتتاح مى کند

فره

جدیدترین اثر کارگردان اسکارى متولد خ

حســن معجونى با بازى در فیلم «خوك» توجه هاى زیادى 
را به خود جلب کرد. فیلم «خوك» اولیــن نمایش خود را در 

جشنواره برلین تجربه کرد. این فیلم اکنون در سینماها در حال 
اکران است.

حسن معجونى درباره حضور در این اثر گفت: مانى حقیقى 
از ابتدا فیلمنامه و نقش اول مرد را براى من نوشته بود. 

با این رویکرد که قرار بود من بازى کنم. بازى در این نقش سختى هاى خاص خودش 
را داشت. به این دلیل که جنس کمدى متفاوتى داشت. بازى در نقش هاى کمدى نوع 
هاى مختلفى را شامل مى شود و این جنسى که ما بازى کردیم تفاوت هاى بسیارى 

داشت که به عقیده من بهترین نوع آن هم بود. واقعاً کار سختى بود.
او ادامه داد: از قبل این تصمیم را نداشتم که بازى خاصى را ارائه کنم تا قطعاً مورد توجه 
قرار بگیرد. اما چیزى که برایم خیلى مهم بــود همان بخش بازیگرى بود. عقیده دارم 

که بازى متفاوتى بود، یعنى من و مانى حقیقى مى دانستیم «خوك» تجربه اى متفاوت 
است. بازیگر فیلم «خوك» درباره مراحل تولید این فیلم گفت: زمانى که در مراحل تولید 
هستیم به خوبى متوجه نمى شویم که قرار است چه اتفاقى رخ دهد. گاهى یک کارگردان 
به دنبال این است که مخاطبان خود را محک بزند یا اصًال مخاطبان جدید پیدا کند. اما 
نمى توان در این گستره پهناور گفت که دقیقاً چه کارى انجام داد تا مخاطب از آن لذت 

ببرد و کامًال راضى باشد. اما مى دانم که «خوك» یک کمدى خیلى متفاوت است.

 زیادى 
ود را در 
لحالل ا در 

ىیقى ق

با این
را داشت
هاىم
داشت
او ادامه
قرار بگ

سیروس مقدم، کارگردان ســریال «پایتخت» درباره تولید 
«پایتخت6» گفت: موضوعــات روز جامعه و اتفاقاتى که در 

کشور مى افتند همگى متن «پایتخت 6» را شامل مى شوند. 
وى ادامه داد: محسن تنابنده و خشایار الوند مشغول ایده پردازى 
براى رسیدن به داستانى جذاب هستند تا بتوانیم با دست پر وارد 
میدان شویم و قطعاً زمانى فصل ششم این مجموعه پرمخاطب 

تولید خواهد شد که ما حرفى براى گفتن داشته باشیم.
وى درباره تغییر در نقش ها نیز عنوان کرد: قطعاً فصل جدید با 
تغییراتى همراه خواهد بود. به عنوان مثال «بهتاش» به عنوان 
نماینده قشر جوان جایش در کار خالى بود و شخصیت «بابا 
پنجعلى» هم به دلیل کهولت سن و اینکه نمى توانست خیلى 
دیالوگ بگوید، دیگر خیلى حضور چشمگیرى در کار نداشت و 
در سرى جدید ما از روح باباپنجعلى بهره خواهیم برد که جاى 

کار بیشترى براى نوشتن قصه و دیالوگ خواهد داشت. 

موضوعات
 روز جامعه در «پایتخت 6»

«خوك» یک کمدى متفاوت است

مجید انتظامى موسیقیدان و آهنگساز برجسته کشور در خصوص آخرین وضعیت جسمانى عزت ا... انتظامى گفت: حال پدر 
خیلى خوب است. حال پدر در حدى خوب است که مى توانم بگویم بهتر از من است. وى درباره وضعیت فیزیکى «آقاى 

بازیگر ایران» ادامه داد: کمى به سختى راه مى روند اما هنوز خوشبختانه سرپا هستند و راه مى روند.
خالق موسیقى فیلم «دوئل» در مورد وضعیت هوشیارى پدرش تأکید کرد: هوشیارى پدر از نظر من 90 درصد است. این 
روزها در خانه مشغول استراحت است و نیاز به رفتن نزد پزشک ندارد. برخى داروهاى قلب و ریه که از قبل تجویز شده را 

مصرف مى کند. پدر به عنوان فردى که 94 سال سن دارد حالش خوب است.
وى درباره احتمال بازگشــت عزت ا... انتظامى به عرصه بازیگرى افزود: پدر از لحاظ جسمى براى بازگشت به بازیگرى 
آماده است اما نمى تواند دیالوگ یا فیلمنامه را آن چنان در ذهن خود نگه دارد و حافظه اش یارى نمى کند. قدرت ایفاى یک 

کاراکتر را دارد اما فکر مى کنم در اداى دیالوگ ها ناتوان باشد.
انتظامى درباره وضعیت جسمانى خود خاطرنشان کرد: باالخره وقتى سن شناسنامه انسان باال مى رود به همراه خودش 

مشکالتى را به همراه مى آورد که باید با آنها کنار آمد اما خدا را شکر وضع بدى ندارم.

ست
بازى ا

«آقاى بازیگر» از لحاظ جسمانى آماده 

«مارموز»  
چه زمانى اکران مى شود؟

جواد نوروزبیگــى، تهیه کننده ســینما، درباره آخرین 
وضعیت اکران «مارموز» به باشگاه خبرنگاران جوان،  
گفت: اگر این هفته پروانه نمایش فیلم «مارموز» صادر 

شود، به زودى آن را اکران خواهیم کرد.
«مارموز» به کارگردانى کمال تبریزى و تهیه کنندگى 
جواد نوروزبیگى اســت و بازیگرانى چون حامد بهداد، 
ویشکا آسایش، آزاده صمدى، رضا ناجى، مانى حقیقى، 
محمد بحرانى، عیسى یوسفى پور، سیاوش چراغى پور، 
مرتضى زارع، بهزاد قدیانلو، فرهان معین زاده همراه با 

گروه موسیقى «بُمرانى» در آن بازى مى کنند.

هادىى چیز دیگرررررررررررى است…
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سایپا در فصل هفدهم موفق شد با حضور در رتبه چهارم 
جدول شانس گرفتن سهمیه پلى آف لیگ قهرمانان آسیا 
را به خود اختصاص دهد و براى قطعى شدن حضورش در 
این مرحله نیازمند قهرمانى استقالل در جام حذفى بود. 
پس از پیروزى آبى پوشان بر خونه به خونه در فینال جام 
حذفى و قهرمانى این تیم و اعالم فدراسیون فوتبال مبنى 
بر سهمیه 1+3 ایران در رقابت هاى فصل آینده، سهمیه 
پلى آف سایپا هم قطعى شد تا این باشگاه براى حضور به 

عنوان نماینده ایران در این بازى ها آماده شود.
مسئوالن باشــگاه در برنامه اى که از على دایى گرفته 
بودند دو پلن در پیش داشــتند که با توجــه به حضور یا 
عدم حضور آنها در رقابت آســیایى تهیه شده بود و حاال 
باید مهیاى حضور در این بازى ها شــوند. به این ترتیب 
سایپایى ها قرار اســت با افزایش بودجه خود عالوه بر 
حفظ مهره هاى کلیدى از جمله ترابى و قلى زاده( که اخبار 
متعددى در مورد لژیونر شدنش منتشر  شده است)، چند 
بازیکن کارآمد هم جذب کرده و با تیمى تقویت شده در 
فصل جدید رقابت هاى لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا 
حضور پیدا کنند. در حال حاضر اکثر بازیکنان سایپا با این 
باشگاه قرارداد دارند و تنها على قلى زاده است که نیاز به 
تمدید قرارداد دارد. در حال حاضر قلى زاده مشغول مذاکره 
با شارلواى بلژیک است و به احتمال زیاد به این تیم خواهد 
پیوست ولى اگر به توافق نرسد و تصمیم به بازى در لیگ 
ایران داشته باشد بعید است مقصدى جز سایپا داشته باشد. 
فهرست خرید سایپا هم هنوز رسانه اى نشده ولى شنیده 
مى شود چند جذب بازیکن با کیفیت خارجى در دستور کار 

مدیران باشگاه قرار دارد. 

نصف جهان این روزها یک ایرانى فراموش شده در لیگ آمریکا حسابى 
مى درخشد، به امید اینکه یک بار دیگر مورد توجه سرمربى تیم ملى ایران 
قرار بگیرد.در شرایطى که علیرضا جهانبخش مهم ترین لژیونر فوتبال 
کشورمان در طول روزهاى گذشته بود یک بازیکن دیگر هم مورد توجه 
رسانه ها قرار گرفته است. او کســى نیست جز استیون بیت آشور مدافع 
ســابق تیم ملى که در دیدار تیمش یعنى لس آنجلس اف ســى مقابل 
داالس در هفته هشــتم لیگ فوتبال حرفه اى امریــکا موفق به گلزنى 
براى تیمش شد.  سایت ورزش سه با اشاره به این موضوع که بیت آشور 
احتماال قربانى اختالف کى روش و نمازى شــده و به همین دلیل دیگر 
شــانس حضور در اردوى تیم ملى را پیدا نکرده درباره شرایط خوب این 
بازیکن نوشته:“ او توانسته در لیگ معتبر ام ال اس که ستاره هایى مثل 
شواین اشتایگر، داوید ویا و اخیرا زالتان در آن بازى مى کنند، با تورنتو 
قهرمان شود و این فصل نیز لس آنجلس با این بازیکن در رده دوم جدول 
قرار دارد. بیت آشور همچنین توانسته دو بار عنوان بهترین مدافع راست 
لیگ حرفه اى آمریکا را به دست بیاورد و در سال هاى اخیر نیز همواره 
آمادگى باالى خود را حفظ کرده است. شاید او دوباره اگر بحث اختالف 
کى روش و نمازى نباشد، در دوره اى دیگر بتواند شانس حضور در تیم 

ملى ایران را به دست بیاورد. 

 همین که شــعله جنگ هاى خانمان برافروز داخلى در 
عراق فروکش کرد مقامات ورزشى این کشور به تکاپو 
افتادند تا با ترمیم زیرســاخت هاى خود بار دیگر نشاط 
و سالمتى را به جامعه جوان و ســرخورده بازگردانند از 
همین رو ساخت ورزشگاه هاى مدرن فوتبال به عنوان 
یکى از رشته هاى ورزشى پرطرفدار در دستور کار آنها 

قرار گرفت.
ساخت چند ورزشــگاه مدرن و اســتاندارد با مشارکت 
شــرکت هــاى بــزرگ اروپایــى و اسپانســرها با 
حمایت مالى دولت عــراق به جایى رســید که بعد از 
ورزشــگاه هاى زیباى کربــال، موصل، اربیــل و ... 
فوتبالدوستان شــهر نجف هم یکى دو روز قبل مراسم 
رسمى افتتاحیه ورزشگاه مدرن و 41 هزار نفرى خود با 
نام النجف را برگزار کردند تا رفته رفته عراق به یکى از 
کشورهاى پیشرو در زمینه ساخت ورزشگاه تبدیل شود.

ورزشگاهى مدرن با تمامى استانداردهاى روز دنیا و مد 
نظر فیفا که مى تواند میزبان بازى هاى رسمى این کشور 
نیز لقب بگیرد به خصوص با حکمى که فیفا صادر کرد 
تا این کشــور بتواند از امتیاز میزبانى خود در بازى هاى 

رسمى برخوردار باشد. 

سایپا
 به سیم آخر  مى زند!

چرا بیت آشور 
را فراموش 

کردید؟

افتتاح رسمى ورزشگاه 
مدرن نجف

نصف جهان ذوب آهــن در فصلى که به تنهایى 
براى فوتبال اصفهان آبرودارى کرد، پرسپولیس 
و اســتقالل که قهرمانان لیگ برتر و جام حذفى 
ایران هستند را در فوالدشهر شکست داد و حاال 
مى خواهد بار دیگر قدرتش را در یک دیدار آسیایى 

به تهرانى ها دیکته کند.
تقابل دو تیم ایرانى ذوب آهن و استقالل در مرحله 
یک هشــتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا اتفاقى 
جالب توجه است. شــاید یکى از نکات مثبت این 
بازى، صعــود حداقل یک تیــم ایرانى به مرحله 
یک چهارم نهایى است.استقالل بعد ازفتح  جام 
قهرمانى رقابت هاى حذفى به اصفهان آمده تا در 
لیگ قهرمانان آسیا به مصاف ذوب آهن برود. آبى 
پوشان به عنوان صدرنشین گروه مرگ به مرحله 
یک هشتم صعود کردند و در بهترین شرایط خود 
قرار دارند. آبى پوشان تهرانى به دلیل فتح جام از 
نظر روحى و روانى هم در وضعیتى مطلوب هستند  
اما از نظر بدنى شاید خسته باشند. شاگردان شفر 
کمتر از ذوب آهن استراحت کرده اند و بازى  تقریبا 
پر فشارى را هم مقابل خونه به خونه در خرمشهر 

برگزار کردند.
ذوب آهن به سختى از گروهش در لیگ قهرمانان 
صعود کرد و امتیازاتش نســبت به سایر تیم هاى 
صعود کننده کمتر بود. با این حال سبزپوشــان 
اصفهانى با سرمربیگرى امیر قلعه نویى روحیه اى 
شکســت ناپذیرى پیدا کرده اند و در لیگ برتر به 
عنوان نایب قهرمانى رســیدند در حالیکه در دور 
برگشت لیگ حتى از پرسپولیس قهرمان هم بیشتر 
امتیاز گرفتند و قهرمان نیم فصل دوم لقب گرفتند.

نبرد استقالل و ذوب آهن در زمین فوتبال همیشه 
جذاب بوده و اکنون که این مسابقه حکم مرگ و 
زندگى براى هر دو تیم دارد جذابیت و حساسیتش 
دو چندان مى شود. در بازى برگشت دو تیم در دور 
برگشت ذوب آهن 2 بر یک استقالل را شکست 
داد. این پیــروزى براى ذوب آهــن در دقیقه 91 
به دســت آمد و بعد از بازى شفر تیم ذوب آهن را 

به بــازى « بزن زیرش » متهم کــرد! حرفى که 
باعث جدل رسانه اى بین دو تیم شد. اکنون شفر 
قراردادش را دو ساله با اســتقالل تمدید کرده و 
خیالش راحت است اما هواداران از او در این مسابقه 

سخت برد مى خواهند. 
باشگاه ذوب آهن اعالم کرده از حق میزبانى خود 
استفاده مى کند و فقط 10 درصد ظرفیت ورزشگاه 
را به هواداران استقالل مى دهد و بقیه سکوها در 
اختیار تماشاگران ذوبى قرار دارد. ما هم امیدواریم 
در نهایت این اتفاق بیفتند و ذوب آهن در ورزشگاه 

خانگى اش تبدیل به مهمان نشود!
تقابل شفر که نزد هواداران استقالل بسیار محبوب 
شده با امیر قلعه نویى ســرمربى اسبق استقالل 
دیدنى خواهد بود. نبردى تاکتیکى و شطرنج گونه 
در ابعاد بین المللى و لیگ قهرمانان آسیا که تمام 
فوتبال آســیا قطعا به آن توجه مى کنند. یکطرف 
اســتقالل با دو قهرمانى در آســیا ست و طرف 
دیگر ذوب آهن که سابقه نایب قهرمانى در لیگ 

قهرمانان آسیا را دارد.
تیام مهاجم گلزن و ششــدانگ استقالل در این 
بازى به دلیل مصدومیت غایب است که مى تواند 
ضایعه اى براى آبى پوشــان محسوب شود. تیام 
هم گل قهرمانى اســتقالل در فینال جام حذفى 
را زد هم گل هاى حساســى براى آبى پوشان در 
لیگ قهرمانان آسیا زده است. با این حال در غیاب 
این مروارید سیاه استقالل، خط حمله آبى پوشان 
بازهم مى توانــد خطرناك و زهردار باشــد. این 
دیدار امروز(سه شنبه) ساعت 19:15 در ورزشگاه 
فوالدشهر اصفهان به قضاوت آیدا جامپى از ژاپن 

برگزار مى شود.
طبق خبرى که دیروز منتشــر شد، بلیت فروشى 
این دیدار از ســاعت 13 تا 14 روز مســابقه (18 
اردیبهشت) در محل درب شمالى ساختمان باشگاه 
ذوب آهن واقع در بلوار شــفق و سپس از ساعت 
15 روز مسابقه (18 اردیبهشت) نیز بلیت فروشى 
در محل گیت هاى ورزشــگاه بزرگ فوالدشهر 

انجام مى گیرد.
همانگونه که مدت ها پیش نوشتیم که به احتمال 
زیاد امیر قلعه نویى در پایان این فصل ذوب آهن را 
به مقصد سپاهان ترك مى کند، ممکن است این 

دیدار آخرین بازى خانگى ژنرال با ذوبى ها باشد.
گذشته درخشان با سپاهان باعث شده تا مدیران 
این تیم همواره در کنار هواداران اصفهانى  عالقه 
زیادى به حضور قلعه نویى در اصفهان داشته باشند. 
آخرین دیدار ســپاهان در لیگ برتر نیز با تشویق 
ویژه قلعه نویــى براى اصفهانى هــا همراه بود.

ایــن اتفاقــات در کنار اخبــار متعــدد پیرامون 
عالقه ســپاهان به قلعــه نویى و انجــام چند 
جلســه مذاکره باعث شــده تا بســیارى دیدار 
ذوب آهن و اســتقالل روز سه شــنبه را آخرین 
حضــور قلعــه نویــى روى نیمکــت فــوالد 
شــهر به عنوان ســرمربى ذوب آهــن بدانند.
امیر قلعه نویى فعال صراحتا به این ســوال پاسخ 
نداده که براى فصل آینده چــه تصمیمى دارد و 
هنوز قرارداد خود با ذوبى هــا را نیز تمدید نکرده 
تا ابهام ها در بــاره آینده او دوباره به اوج برســد.

 اما در فاصله کمى به آغاز دیدار حساس و بزرگ 
مرحله یک هشتم نهایى از اصفهان ، همه امیدوارند 
که فوتبال دوستان این شهر فارغ از هر رنگى ذوب 
آهن را تنها نگذارند. در اصفهان البته که سپاهان از 
ذوب آهن پرطرفدارتر است اما ظاهرا قراراست که 
هواداران سپاهان نیز در این بازى به ورزشگاه آمده 

و از ذوب آهن حمایت کنند.
این موضوع اگر قطعى و محقق شود، بى شک بر 
جذابیت هاى بازى مرحله یک هشتم نهایى لیگ 
قهرمانان میان دو نماینده ایران خواهد افزود چرا 
که دیگر ورزشگاه فوالدشهر نیز با هواداران پرشمار 
استقاللى مواجه نخواهد شــد. با این وصف و اگر 
همه چیز طبق برنامه پیش رود و ذوب آهنى ها هم 
تمهیدات الزم را انجام داده باشند، امروز خبرى از 
میزبانى استقالل نخواهد بود و ذوب آهن در این 
دیــدار در معناى واقعى طعم شــیرین میزبانى و 

حمایت هواداران را مى چشد.
همانطور که چند روز پیش نوشتیم، استقاللى ها 
از تقابل با تیم هاى اصفهانى در دیدارهاى آسیایى 
خاطره بســیار تلخى دارند وهمه امیدواریم این 
خاطرات تلخ باز هم در تونل وحشت اصفهان این 

بار به همت ژنرال و ذوبى ها تمدید شود.
آبى پوشان پایتخت خیلى دوست دارند با پیروزى 
برابر ذوب آهن خاطره تلخ شکست برابر سپاهان 
در لیگ قهرمانان 2012 را به باد فراموشى بسپارند.

 همانطور که مى دانیداما این اولین بار نیست که دو 
تیم ایرانى در آسیا مقابل هم قرار مى گیرند. در سال 
2010 مس کرمان و ذوب آهن اصفهان با یکدیگر 
جدال داشتند که در نهایت ذوبى ها صعود کردند 
و در سال 2012 نیز استقالل و سپاهان در مرحله 

یک هشتم نهایى به ُپست هم خوردند.
 سپاهاِن آماده با زالتکو کرانچار با توپ پر مقابل 
استقالل   خسته حاضر شــد و با گل هاى برونو 
سزار و محســن بنگر در همان نیمه اول کار آبى 
ها را ساخت. جواهیر ســوکاى مهاجم آلبانیایى 
طالیى پوشان یکى از بهترین هاى سپاهان در آن 
مسابقه بود و شاید اگر رحمتى در دروازه استقالل 
قرار نداشت، آن ها شکست سنگین ترى تجربه 
مى کردند. البته آبى ها آن فصل تیم بسیار خوبى 
داشتند و از جمله بازیکنانشــان مى توان به آندو 
تیموریان، خسرو حیدرى، فریدون زندى، مهدى 
رحمتى، مجتبى جبارى، ساموئل و... اشاره کرد که 
هریک ستاره آن دوران فوتبال ایران به حساب مى 
آمدند اما تیم قدرتمند سپاهان اجازه هیچ کارى به 
استقالل نداد.  حال آبى ها فرصت این را دارند که 
انتقام سپاهان را از ذوب آهن بگیرند و براى اولین 
بار پس از 5 سال به مرحله یک چهارم نهایى برسند. 
کارى که با وجود ذوب آهنى قدرتمند و امیرخانى 
که به راحتى به ســرخابى ها باج نمى دهد خیلى 
سخت به نظر مى رسد. تماشاى دیدار امروز  که مى 
تواند یکى از زیباترین بازى هاى فوتبال آسیا باشد 

را از دست ندهید.
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قلعه نویى سرمربى اسبق استقالل 
دیدنى خواهد بود. نبردى تاکتیکى و 

شطرنج گونه در ابعاد بین المللى و لیگ 
قهرمانان آسیا که تمام فوتبال آسیا 

قطعا به آن توجه مى کنند

ل

ملى پوش ایرانى با کسب عنوان آقاى گلى به چهارمین بازیکن در تاریخ 
تبدیل شد که این عنوان ارزشمند را با پیراهن باشگاه آلکمار به دست آورده است.

باشگاه آلکمار به عنوان چهارمین قطب فوتبال هلند بعد از باشگاه هایى همچون آژاکس، 
آیندهوون و فاینورد در تمام سال هایى که در فوتبال این کشور فعالیت مى کند همواره به 

عنوان پایگاهى براى رشد استعدادهاى ناب معرفى شده که در این بین بازیکنان گمنام با 
رسیدن به قله موفقیت توانستند زمینه کوچ به باشگاه هاى بزرگ تر در اروپا را فراهم کنند.

در این بین یکى از راه ها براى نشان دادن توانایى هاى ناب کسب عنوان آقاى گلى است 
که در تاریخ این باشــگاه چهار بازیکن از دهه 70 میالدى تا کنون موفق به کسب این 

عنوان با پیراهن AZ در آردیویسه شده اند تا زمینه براى پوشیدن پیراهن باشگاه هاى 
بزرگ را فراهم کنند. چهار بازیکنى که آخرین نفر آنها علیرضا جهانبخش ستاره ایرانى 
لقب گرفت تا با 21 گل زده و تصاحب کفش طال پیش به سوى باشگاهى بزرگ تر 

باشد.
اولین آقاى گل آلکمارى ها کیس کایســت نام داشت که دو بار متوالى در فصول 
1979-1978 و 1980-1979 با به ثمررساندن 34 گل در اولین فصل و 27 گل در 

دومین فصل عنوان آقاى گلى را به خود اختصاص داد.
 نزدیک به ســه دهه بعد از این بازیکن هلندى نوبت به منیــر الحمدویى مهاجم 
الجزایرى رســید تا فصل 2009-2008 با 27 گل بار دیگر نامش را به عنوان ستاره 
آلکمار به عنوان آقاى گل به ثبت برساند و آخرین نفر هم وینست یانسن پدیده فوتبال هلند بود که 
فصل 2016-2015 در اولین سال کوچ جهانبخش به آلکمار این عنوان را با 27 گل جشن گرفت تا با 

قراردادى به ارزش 16 میلیون یورو راهى تاتنهام انگلیس شود.
چهارمین آقاى گل تاریخ آلکمار در رقابت هاى هلند نیز علیرضا جهانبخش در فصل 2017-2018 
لقب گرفت که با 21 گل زده باالتر از همه رقبا ایســتاد تا با این عنوان ارزشــمند در آستانه امضاى 

قراردادى گران قیمت به عنوان باارزش ترین فوتبالیست ایرانى در اروپا قرار بگیرد.
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تراکتورسازى 
تبریز فصل قبل روزهاى 
خوبى را ســپرى نکرد و درنهایت 

مسئوالن باشگاه آجورلو را برکنار کردند 
و الیاسى به عنوان سرپرست انتخاب 

شــد. الیاســى از همان ابتدا خبر 
واگذارى باشگاه را داد.

باشگاه تراکتورسازى بدهى 
میلیاردى دارد و هر خریدارى 

راضى نمى شود باشگاه 
را با بدهى تحویل بگیرد. 
بر این اساس قرار است 

روز بیست و دوم اردیبهشت 
اوراق مزایــده جهــت واگذارى باشــگاه 
تراکتورسازى بین افرادى که تمایل به تملک 
این باشگاه دارند توزیع شود. البته واگذارى 
باشگاه تراکتورســازى طبق اخبار به دست 
آمده به شــخص حقیقى انجام نمى شود . 
براى ورود به وادى خصوصى سازى باشگاه 
تراکتورســازى 178میلیارد تومان سرمایه 
اولیه نیاز است و باید دید که پس از آغاز مزایده 
کدام ارگان ها تمایل به پرداخت این رقم براى 
به دست آوردن مالکیت پر هوادارترین باشگاه 

شهرستانى فوتبال کشور دارد؟
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جهانبخش چهارمین آقاى گل تاریخ AZ در هلند

هواداران ســپاهان با ارســال پیام هایى در صفحه اینستاگرام محسن 
مهرعلیــزاده، خواســتار تغییر در اعضــاى هیئت مدیره این باشــگاه 

شدند.
29 دى ماه سال گذشته و در پى نتایج ضعیف تیم فوتبال سپاهان استاندار 
اصفهان با انتشــار نامه اى رسمى در صفحه شــخصى خود، خواستار 
بازنگرى در مدیریت باشگاه سپاهان شد. این اقدام اگر چه از سوى برخى 
افراد و منتقدان مورد اعتراض واقع شد اما براى هواداران سپاهان اتفاقى 

خوشایند بود.
شــاید بتوان گفت انتشــار همین نامه باعث شــد تا محسن طاهرى 
از مدیر عاملى باشــگاه ســپاهان کنار رود و مســعود تابش به عنوان 
سرپرست این باشگاه منصوب شــود. اما این تغییر هم نتوانست درمانى 
براى اوضاع تیم فوتبال ســپاهان باشــد و فصل کابوس وار ســپاهان 
با قرار گرفتــن در رده چهاردهم جــدول لیگ برتر به پایان رســید تا 
همچنان هواداران ســپاهان منتقد عملکــرد تیم و مدیران باشــگاه 

باشند.
شب گذشــته محســن مهرعلیزاده مهمان برنامه ضربه آزاد در شبکه 
اصفهان بود تا مشــکالت ورزش استان را بررســى کند. پس از اتمام 
این برنامه استاندار اصفهان عکســى از حضور در این برنامه در صفحه 
شــخصى خود منتشــر کرد. از همان لحظه انتشــار این عکس سیل 
کثیرى از هواداران ســپاهان به عنوان گالیه زیر این عکس پیام هایى

 ارسال کردند، پیام هاى ارسالى نشــان مى دهد که همچنان هواداران 
ســپاهان نگران شــرایط باشــگاه هســتند و از اســتاندار درخواست 
مى کنند که در اعضاى هیئت مدیره باشگاه ســپاهان تغییراتى اعمال

 شود.
هواداران ســپاهان که دل خوشــى از وضعیت کنونى ندارنــد تنها راه 
ممکن براى رساندن حرف خود به گوش مســئوالن را از طریق ارسال 
همین پیام هــا مى داننــد و امیدوارند تا از این طریق به خواســته خود

 برسند.
حال باید منتظــر ماند تا در روزهــاى آینده واکنش مســئوالن عالى 
رتبه اســتان و مدیران باشــگاه ســپاهان را بــه این پیام ها شــاهد 

باشیم.

هجوم هواداران سپاهان 
به صفحه  استاندار  
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نصف جهان  طبق گزارشى که دیروز در برخى رسانه ها منتشر شد، هم باشگاه 
سپاهان و هم باشگاه خونه به خونه به دلیل استفاده نساجى  از بازیکن غیر مجاز 

در دو رده سنى از این باشگاه شاکى هستند. 
 باشگاه نساجى مازندران به عنوان تیم دوم به لیگ برتر صعود کرده است و این 
صعود به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به تیم خونه به خونه انجام شد با این حال 
اکنون خبر مى رسد که ظاهرا باشگاه نساجى مازندران یک بازیکن غیرمجاز 
در رده سنى امید داشته که این بازیکن در یک مسابقه به میدان رفته است. اگر 
نتیجه این بازى به دلیل استفاده از آن بازیکن غیرمجاز تغییر کند و مسابقه 3 بر 

صفر به سود حریف شود در آنصورت احتمال دارد که سرنوشت صعود کنندگان به 
لیگ برتر تغییر پیدا کند!

ایــن بازیکن کــه در رده ســنى امید اســت ظاهرا ســنش به رده ســنى امید 
نمى خورد و حتى خبر رسیده که باشگاه سپاهان هم از نساجى در رقابت هاى رده سنى 

امید به دلیل استفاده از این بازیکن غیرمجاز شکایت کرده است.
شاید لیگ دسته اول فوتبال ایران با حضور این بازیکن دچار چالش جدیدى شود! به هر 

حال مسئوالن باشگاه خونه به خونه به طور جدى پیگیر صعود به لیگ برتر هستند و بارها 
در این مورد بیانیه هایى هم صادر کرده اند. سپاهانى ها هم در رده امید پیگیر شکایتشان 

هستند با این حال این ادعایى است که مطرح شده و باید دید این ادعاها مستند و محکمه 
پسند هست یا فقط ادعایى است که قابلیت اثبات ندارد.

البته طبق قانون هر باشگاه براى تخلف تیم مقابل حداکثر 48 ساعت بعد از بازى مى تواند 
اعتراض کند و سوال اینجاست که چرا خونه به خونه بابل بعد از بازى با نساجى این اعتراض را 
نکرده است و اکنون که این تیم به دلیل تفاضل گل نتوانسته به لیگ برتر صعود کند به دنبال 
احقاق حق خود است. باید دید کمیته انضباطى و اخالق فدراسیون فوتبال این پرونده را چطور 

رسیدگى مى کنند.

پیشکسوت باشگاه اســتقالل مى گوید امیدوار است تا تیم 
محبوب او برابر ذوب آهن پیروز شود.

 مهدى پاشازاده بازیکن اسبق آبى پوشــان در مورد مصاف 
استقالل و ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا اینطور مى گوید: 
به نظر من دیدار اســتقاللـ  ذوب آهن یکى از سخت ترین 
مصاف هایشان در رقابت هاى آسیایى است، نه به دلیل آنکه 
یکى بر دیگرى برترى دارد بلکه واقعا همه از اینکه یک نماینده 
از جمع ایرانى هــاى حاضر در رقابت هاى آســیایى 
قرار است حذف شــود ناراحتند. اى کاش دو 
نماینده ایرانى در دیدار فینال به هم برخورد 

مى کردند نه این مرحله.
 او در ادامه گفت: با شــناختى که از آقاى 
قلعه نویــى دارم مى دانم کــه این بازى 
براى ایشان حکم فینال را دارد. البته نکته 
حائزاهمیت و شاید برترى امیرخان نسبت به 
شفر به شناخت او از ساختمان تیمى استقالل 
برمى گردد و همین قوت قلب است هم 
براى بازیکنان و هم براى مجموعه 
ذوب آهــن، همــه مى گویند 
قلعه نویى مى خواهد برترى 
فنى خود را به استقاللى ها 
ثابت کنــد و براى همین 
تمام توانــش را خواهد 
گذاشــت تا ایــن تیم را 

شکست دهد.
 وى افزود: در مقابل شفر 
هم مربى کاربلدى است، 
او امسال اســتقالل را 
متحول کرد و توانست 
این تیم را که در شرایط 
بد قرار داشت به روزهاى 
اوج برســاند. بــاز هم 
مى گویم ایــن دیدار 
یکى از ســخت ترین 
مصاف هاى این دوره 
رقابت هــاى لیــگ 
قهرمانان آسیاســت 
به جــز آن قطعا بازى 
جذابــى را شــاهد 
خواهیــم بــود و من 
معتقدم که این بازى 
را نه فقــط ایرانى ها 
بلکه هواداران ســایر 
تیم هــاى حاضر در 
مسابقات آسیایى هم 

نظاره گر خواهند بود.
 از پاشازاده مى پرسیم 
پیش بینى اش از این بازى 
چیست و اینکه دوست دارد 
کدامیک از ایــن دو تیم باال 
بیایند که او اینطور پاسخ مى دهد: 
با احترامى که براى آقاى قلعه نویى 
قائل هستم من یک استقاللى ام و ترجیح 
مى دهم تیم محبوبم در ایــن بازى پیروز 
باشد. البته اســتقالل با کسب کاپ قهرمانى 
در جام حذفى روحیه باالیى دارد و آنها موقعیت 
بیشترى براى باال آمدن دارند. اما فوتبال است و هیچ 
چیز آن قابل پیش بینى نیست و نمى توان از حاال 

استقالل را تیم صعودکننده دانست.

بعد از جلساتى که میان على کریمى و مسئوالن باشگاه سپیدرود 
برگزار شد حاال همه چیز منوط به تصمیم این باشگاه براى ادامه 
همکارى است. آخرین خبرها حاکى است که در حال حاضر و 
بعد از مذاکرات طوالنى همه چیز منوط به تصمیم باشگاه است. 
باشگاه یا باید با کریمى ادامه همکارى داده و خواسته هاى او 
را برآورده کند و یا آنکه با او قطع همکارى کرده و خسارت این 

برکنارى را هم بدهد.  
کریمى دست باشگاه را براى تصمیم گیرى بازگذاشته است و 
حتى به مسئوالن باشگاه گفته است در صورت عدم همکارى 
قصد دارد تا زمانى که در این باشگاه بوده پول بگیرد. در واقع 
کریمى خواهان تسویه حساب تا این زمان است و این یعنى 

جادوگر حتى نسبت به حق و حقوقش نیز کوتاه خواهد آمد.  

این بازى براى امیرخان 
فیناله!

جادوگر، توپ را به زمین 
مالک انداخت

سرمربى پرتغالى تیم ملى کشورمان پیشنهاد تمدید قرارداد فدراسیون    تسنیم|
فوتبال را رد کرده و پیشنهاد شش ماهه را توهین مى داند.

  ”بنده باید اذعان کنم با توجه به شرایطى که به من پیشنهاد شده بود، فکر نمى کنم 
رسیدن به یک توافق مقدور باشد“. شاید این روایتى تکرارى باشد از آنچه در این 

سال ها با آن مواجه شده ایم. این صحبت هاى مردى است که در این سال ها 
جزو مربیان تاثیرگذار فوتبال ایران بوده است. به نظر کم کم باید قاب هایى 
را که با تصویر او روى دیوار فدراسیون و کمپ تیم هاى ملى مزین شده، 
پایین آورد. روایت، روایِت کارلوس کى روش است. شاید این صحبت ها 
تکرارى شده باشد و کى روش هر بار صحبت از رفتن و به توافق نرسیدن 

کرد، اما این بار روایت هاى او با همیشه فرق دارد.
پس از روزهاى سخت تیم ملى با امیر قلعه نویى فوتبال ایران حضور 
یک مربى بزرگ خارجى را فریاد مى زد. هواداران همه روزهاى خوش 
با برانکو ایوانکوویچ را به یاد داشــتند که ایران در جام ملت ها سوم 
شــد، اما پیش از هر زمان دیگرى به قهرمانى نزدیــک بود و البته 
صعودى راحت به جام جهانى 2006 را رقم زد. در همین کش و قوس 
فدراســیون مذاکراتش را با گزینه هاى خارجى آغاز کرد. آن روزى 
که خاویر کلمنته از روى پله برقى فرودگاه امام خمینى (ره) در حال 
سقوط بود، همه فکر مى کردند کار با مربى اسپانیایى به پایان رسیده 
است. با این حال فدراسیون فوتبال با کلمنته به توافق نرسید، چون 

این مربى پروازى بود.
کلمنته رفت و انتخاب هاى فدراسیون فوتبال براى نیمکت تیم ملى 
حداقل روى کاغذ سقوط از روى پله برقى فوتبال دنیا را به تصویر 
مى کشید. پس از انتخاب موقت منصور ابراهیم زاده، افشین قطبى 
براى نیمکت تیم ملى انتخاب شد. او سرمربى پرسپولیس بود و در 
حافظیه شــیراز و زادگاهش دور افتخار زد، اما در نهایت على دایى 
سرمربى تیم ملى شد. باخت 2 بر یک به عربستان در ورزشگاه آزادى 
و مقابل چشمان رئیس جمهور وقت کافى بود تا حکم برکنارى دایى 
امضا شــود، مایلى کهن حکم بگیرد، اما با جنجال ها خیلى زود کنار 
برود. فدراسیون بازهم سراغ گزینه خودش رفت. افشین قطبى که در 

لحظه هاى آخر از صعود با تیم ملى به جام جهانى 2010 بازماند و در جام 
ملت هاى 2011 که خیلى از بازیکنان به نشانه قهر از تیم ملى خداحافظى کرده 

بودند نتوانست موفقیتى رقم بزند.
پس از دو ناکامى بزرگ تیم ملى در راه صعود به جام جهانى و سپس جام ملت ها، شاید 

کمتر کسى از فوتبال صحبت مى کرد. حتى بازى دوستانه با تیم ملى روسیه که علیرضا 
منصوریان روى نیمکت نشست و کارلوس کى روش به عنوان گزینه فدراسیون فوتبال در 
جایگاه ویژه نظاره گر بازى بود، هواداران فوتبال را به وجد نیاورد. انگار همه با فوتبال قهر 
کرده بودند. در همین روزهاى تاریک بود که فدراســیون فوتبال با کارلوس کى روش به 
توافق رسید تا سرمربى تیم ملى پرتغال پس از هدایت تیم ملى کشورش به ایران سفر کند. 
شهرت کى روش البته بیشتر به خاطر دستیارى الکس فرگوسن در منچستریونایتد بود و 
شاید دوران حضورش روى نیمکت تیم پر ستاره رئال مادرید هم به دلیل ناکامى در این تیم، 
کمتر مدنظر کسى بود. با این حال کى روش با هزار امید به ایران آمد تا به هواداران تیم ملى 
هم امید بدهد. روزهایى که در آزمون و خطا بازیکنان زیادى را زیر نظر مى گرفت و انگار کم 

کم هواداران مى خواستند با حضور این مربى بزرگ با فوتبال آشتى کنند.

یــن  ا
یت هــا  ا و ر
بــراى روزهایى بود که 
کى روش هنوز با فضاى ایران 
آشنا نشــده بود، اما پس از برخورد با 
مشــکالت مدیریتى فراوان در فوتبال 
ایران کم کم با اعتراض هــاى او روبه رو 
مى شــدیم. یک روز از زمین، یــک روز از 
دستمزد عقب افتاده اش، روز دیگر نداشتن 
حریف تدارکاتى و اردوى مناسب خارجى؛ 
هر روز یک موضوع بود بــراى اعتراض. 
او حتى پا را از حیطه مســائل فنى فراتر 
گذاشــت و از افراد مافوقش هم انتقاد 
کرد. شرایط طورى شده بود که گاهى 
اوقات جاى کارگــر و کارفرما عوض 
مى شد. کى روش که در مسائل فنى 
تحول خوبى در تیم ملى ایجاد کرده 
بود، خود را محق مى دانست که 
درباره همه چیــز حرف و همه 
کس حرف بزند حتى اگر آن 
فرد یا افراد باالى دســت او 

باشند.
 شــاید خیلــى روزها 
کــى روش از رفتــن 
صحبــت کــرد و 
نمانــدن؛ ادامه کار 
ندادن و وقتى او به پایان 
قــراردادش نزدیــک 
مى شــد، روایت هــاى 
او بیشــتر رنگ واقعیت 
صعــود  مى گرفــت. 
ایــران به جــام جهانى 
2014 برزیل در اولســان 
کره جنوبى هــواداران فوتبال ایران را به 
موفقیت امیدوار کرده بــود و آنها پس از 
جام جهانى سوداى قهرمانى در آسیا را در 
ســر مى پروراندند. با این حــال هر طور که 
بود با فشــار افکار عمومى کى روش در تیم 
ملى ماندنى شــد، ایران در جام ملت ها ناکام 
ماند و در همان مرحله  یک چهارم نهایى که با 
قطبى و قلعه نویى از مسابقات خداحافظى کرده 
بود، حذف شد. در آستانه بازى هاى انتخابى جام 
جهانى 2018 روسیه او بار دیگر صحبت از رفتن 

کرد. این بار کمتر کسى رفتن کى روش را جدى مى گرفت و همینطور هم بود و سرمربى 
پرتغالى ماندنى شد تا تیم ملى را به جام جهانى ببرد و در روسیه روى نیمکت بنشیند.

حاال که کى روش با استعدادهاى فوتبال ایران و جوان هایى که در فوتبال اروپا مى درخشند 
نسل خوبى در تیم ملى ســاخته، همه حرف از قهرمانى در آســیا مى زنند اما این بار هم 
کى روش صحبت از نماندن کرده و با وجود دریافت پیشنهاد تمدید قرارداد، گفته مشخص 
نیست در جام ملت هاى 2019 سرمربى تیم ملى باشد یا نه. «بنده باید اذعان کنم با توجه به 
شرایطى که به من پیشنهاد شده بود، فکر نمى کنم رسیدن به یک توافق مقدور باشد». شاید 
این روایت تکرارى باشد از آنچه در این سال ها با آن مواجه شده ایم، اما این بار روایت فرق 
دارد. رفتن کى روش جدى تر از هر زمان دیگرى شده است و او قصد ماندن ندارد. پیشنهاد 
فدراسیون براى تمدید قرارداد چیست که کى روش رسیدن به توافق را مقدور نمى بینید؟

فدراســیون فوتبال براى تمدید قرارداد با کارلوس کى روش، پیشــنهاد شش ماهه داده 
است. مهدى تاج قهرمانى در آسیا را از سرمربى پرتغالى تیم ملى طلب کرده، اما کى روش 
به قرارداد بلند مدت فکر مى کند و نمى خواهد به اصطالح مربى موقت باشــد. حتى اگر 
کى روش با پشت سر گذاشتن دو جام جهانى و دو جام ملت ها حضورش در فوتبال ایران را 

8 ساله کند، اما به نوعى پیشنهاد تمدید قرارداد فدراسیون فوتبال را توهین آمیز مى داند.
آنچه باعث شده مهدى تاج قید تمدید قرارداد بلندمدت با کارلوس کى روش را بزند، چند 
دلیل عمده دارد. شاید دلیل اصلى حواشى پیرامون این مربى است. کى روش حاال بیشتر 
از هر زمان دیگرى در فوتبال ایران منتقد دارد و نوك پیکان انتقادات هم به فدراســیون 
فوتبال است. تیم ملى هر چقدر از نظر فنى به سطح خوب و مطلوبى رسیده اما رفتارها و 
صحبت هاى بعضاً خارج از عرف کى روش صداى همه را درآورده و در این میان فدراسیون 
و شخص تاج بیش از بقیه تحت فشار هستند. شاید اگر فاصله کم تا جام ملت هاى 2019 

نبود، پیشنهاد تمدید قرارداد شش ماهه هم مطرح نمى شد، البته شاید!
مهدى تاج دیگر تاب این همه انتقاد از سوى اهالى فوتبال و رسانه ها را ندارد و شاید بهترین 
کار رفتن راهى جدید باشــد و این راه جدید باید با مربى دیگرى طى شود. از سوى دیگر 
باال رفتن قیمت ارز باعث شده فدراسیون براى پرداخت دستمزد کى روش که همیشه هم 
مشکل بوده، بیشتر احساس مشکل کند و باال بودن این دستمزد به همراه دستیارانش فشار 
مالى را به فدراسیون فوتبال بیشتر مى کند. در نهایت شاید دلیل آخر که کمترین تأثیر را هم 
دارد، تکرارى شدن قاب هایى باشد که روى دیوار فدراسیون فوتبال و کمپ تیم هاى ملى 
قرار گرفته. قاب هایى که با تصویر کى روش مزین شده و فدراسیون دنبال چهره اى جدید 
براى تیم ملى است تا حداقل بتواند رفتارهاى او را کنترل کند، چیزى که اکنون در انجام آن 
عاجز مانده است.آنطور که پیداست فدراسیون با انتخاب زالتکو کرانچار براى تیم فوتبال 
المپیک، راه خود را تا حدود زیادى تعیین کرده است. یکى از منتقدان کى روش که در زمان 
حضور در سپاهان نیز انتقادهاى زیادى به برنامه هاى سرمربى پرتغالى تیم ملى داشت. اگر 
چه کرانچار اختالفش با کى روش را داستان سرایى خوانده بود اما چه کسى است که نداند 

این دو با هم مشکل داشتند و حاال قرار است در کنار هم حضور داشته باشند.
فدراسیون فوتبال با این موضوع روبه روست که با انتخاب کرانچار، دیگر تمایلى به ادامه 
همکارى با کارلوس کى روش ندارد و احتماًال مربى اى همسو با کرانچار را براى تیم ملى 
انتخاب خواهد کرد تا چالش هاى زمــان کى روش را با تیم المپیک به حداقل برســاند. 

مى توان لیســت بلند باالیى براى جانشــینى کى روش تهیه کرد، اما باید دید تصمیم 
فدراسیون فوتبال این بار چیست. تاج شاید باید ســخت ترین تصمیم را بگیرد. اینکه 
به پیشنهاد تمدید قرارداد شش ماهه با کى روش اصرار بورزد تا او قید ماندن را بزند یا 
با چرخشى نسبت به سیاســت هاى فعلى بار دیگر فوتبال ایران راهش را با این مربى 

پرتغالى ادامه دهد.

خداحافظــــــــــــــى بعد از جام جهانى

از ماه ها قبل صحبت جدایى علیرضــا جهانبخش از آلکمار در انتهاى 
فصل منتشر شــده بود و اینکه وینگر ایرانى آلکمار در فصل جدید به 
یک باشگاه بزرگ اروپایى خواهد رفت. این موضوع تا قبل از شاهکار 
علیرضا در آلکمار بود و حاال که او آقاى گل لیگ هلند شــده، قطعا در 
آلکمار نخواهند ماند. این اعتراف تلخ را سرمربى آلکمار در گفتگو با یکى 
از سایتهاى هلندى انجام داده و گفته:“ علیرضا به احتمال زیاد باشگاه را 
ترك خواهد کرد. او فصل عالى را پشت سر گذاشته است. علیرضا اکنون 
در مسیر جام جهانى 2018 روسیه اســت. به نظرم حفظ کردن چنین 

بازیکنى بسیار سخت است.“

اعتراف تلخ سرمربى 
آلکمار 

سپاهان، نساجى
 را خونه خراب مى کند؟!

 براى طرفداران بازى چشم نواز ژاوى و صدالبته مرتضى پورعلى گنجى 
خبر خوبى داریم. اینکه ستاره اسپانیایى باشگاه السد قید خداحافظى 
از دنیاى فوتبال را زده. همبــازى مرتضى که پیش از این گفته بود در 
آخر فصل از دنیاى فوتبال خداحافظى مى کنــد در تازه ترین اظهار 
نظرش اعالم کــرده که فعال مــى خواهد به فوتبــال بازى کردن

 ادامه دهد:“ هنوز احساس مى کنم که از نظر بدنى در شرایط خوبى 
به ســر مى برم و مى توانم به فوتبال ادامه  دهم. خداحافظى خود 
را شــش  ماه دیگر به تعویق مى اندازم و فصــل بعد هم براى 
الســد به میدان خواهم رفت.“ این خبر قطعا با اســتقبال 
مرتضى پورعلى گنجــى مواجه خواهد شــد و مدافع 
کلیدى تیم ملى در صورتى که بعــد از جام جهانى در 
الســد بماند، این فرصت را خواهد داشــت که باز هم 
کنار بازیکن ســابق بارســا بازى کند و اصال شاید این 
موضوع باعث شــود که او قید جدایى از الســد را بزند. از 
طرف دیگر این خبر براى تیم هایى که فصل آینده در لیگ قطر و همچنین 
لیگ قهرمانان با السد بازى خواهند داشــت خبر خوبى نخواهد بود چون 
آنها مى دانند کــه ژاوى با پاس هایــش مى تواند چه بالیى سرشــان

 بیاورد. 

ى رسانه ها منتشر شد، هم باشگاه 
ستفاده نساجى  از بازیکن غیر مجاز 

 لیگ برتر صعود کرده است و این 
خونه به خونه انجام شد با این حال 
 مازندران یک بازیکن غیرمجاز 
ک مسابقه به میدان رفته است. اگر 
3 غیرمجاز تغییر کند و مسابقه 3 بر 

ارد که سرنوشت صعود کنندگان به 

ت ظاهرا ســنش به رده ســنى امید 
ن هم از نساجى در رقابت هاى رده سنى 

کایت کرده است.
ن بازیکن دچار چالش جدیدى شود! به هر 

دى پیگیر صعود به لیگ برتر هستند و بارها 
پاهانى ها هم در رده امید پیگیر شکایتشان 

ح شده و باید دید این ادعاها مستند و محکمه 
یى است که قابلیت اثبات ندارد.

8گاه براى تخلف تیم مقابل حداکثر 48 ساعت بعد از بازى مى تواند 
جاست که چرا خونهبه خونهبابل بعد ازبازى بانساجى این اعتراض را

این تیم به دلیل تفاضل گل نتوانسته به لیگ برتر صعود کند به دنبال 
ید دید کمیته انضباطى و اخالق فدراسیون فوتبال این پرونده را چطور 

یکى بر دیگرى برترى دارد بلکه واقعا همه از اینکه یک
ایرانى هــاى حاضر در رقابت هاى آس ازجمع
قرار است حذف شــود ناراحتند. اىک
نماینده ایرانى در دیدار فینال به هم

مى کردند نه این مرحله.
 او در ادامه گفت: با شــناختى که
قلعه نویــى دارم مى دانم کــه ای
براىایشان حکم فینالرا دارد. الب
حائزاهمیت و شاید برترى امیرخانن
شفر به شناخت او از ساختمان تیمىا
برمى گردد و همین قوت قلب اس
براى بازیکنان و هم براى م
ذوب آهــن، همــه م
قلعه نویى مى خواهد
فنى خود را به استق
ثابت کنــد و براى
تمام توانــش ر
گذاشــت تا ایــ

شکست دهد.
 وىافزود: در مقا

هم مربى کاربلدى
او امسال اســت
ت متحول کرد و
این تیم را که د
بد قرار داشت به
ب اوج برســاند.

ایــن مى گویم
یکى از ســخ
مصاف هاى ای
رقابت هــاى
قهرمانان آسی
به جــز آن قط
جذابــى را
خواهیــم بــ
که ای معتقدم
را نه فقــط ا
بلکه هواداران
تیم هــاى ح
مسابقات آسی
نظاره گر خواهن
 از پاشازاده مى
پیش بینى اشازا
چیست و اینکه دوس
کدامیک از ایــن دو
بیایند که او اینطور پاسخ
با احترامى که براى آقاى قل
قائل هستم من یک استقاللى ام
مى دهم تیم محبوبم در ایــن باز
باشد. البته اســتقالل با کسب کاپق
در جام حذفى روحیه باالیى دارد و آنها

بیشترى براى باال آمدن دارند. اما فوتبال است
چیز آن قابل پیش بینى نیست و نمى توان

استقالل را تیم صعودکننده دانست.

وضوع روبه روست که با انتخاب کرانچار، دیگر تمایلى به ادامه 
وش ندارد و احتماًال مربى اى همسو با کرانچار را براى تیم ملى 
ش هاى زمــان کى روش را با تیم المپیک به حداقل برســاند. 

یى براى جانشــینى کى روش تهیه کرد، اما باید دید تصمیم 
 چیست. تاج شاید باید ســخت ترین تصمیم را بگیرد. اینکه 
 شش ماهه با کى روش اصرار بورزد تا او قید ماندن را بزند یا 
ســت هاى فعلى بار دیگر فوتبال ایران راهش را با این مربى 

بلصحبت جدایى علیرضــا جهانبخش از آلکمار در انتهاى 
شر شــده بود و اینکه وینگر ایرانى آلکمار در فصل جدید به 
اه بزرگ اروپایى خواهد رفت. این موضوع تا قبل از شاهکار

ر آلکمار بود و حاال که او آقاى گل لیگ هلند شــده، قطعا در 
واهند ماند. این اعتراف تلخ را سرمربى آلکمار در گفتگو با یکى 
ى هلندىانجام داده و گفته:“ علیرضا به احتمال زیاد باشگاه را

هدکرد. او فصل عالى را پشت سر گذاشته است. علیرضا اکنون 
8جام جهانى 2018 روسیه اســت. به نظرم حفظ کردن چنین 

سیار سخت است.“

اعتراف تلخ سرمربىاعتراف تلخ سرمربى 
آلکمارآلکمار 

هان، نساجى
خراب مى کند؟!

8سه شنبه  18 ارورزشششششششششششششششورزششششششششششششششششششششش

نصف جهان  طبق گزارش
سپاهان و هم باشگاه خو
در دو رده سنى از این باشگ
 باشگاه نساجى مازندران
صعود به لطف تفاضل گل
اکنونخبرمى رسد که ظ
در رده سنى امید داشته ک
نتیجه این بازى به دلیل
صفر به سود حریف شود
لیگ برتر تغییر پیدا کند!

ایــن بازیکن کــه در رد
نمى خورد و حتى خبر رس
امید به دلیل استفاده از این
شاید لیگ دسته اول فوتب
حال مسئوالن باشگاه خو
در این مورد بیانیه هایىه
هستند با این حال این اد

ونونونیونیونیون  کشورمان پیشنهاد تمدید قرارداد فدراس
هین مى داند.

مممممممممکنمممم به من پیشنهاد شده بود، فکر نمى 
ننننناین  روایتى تکرارى باشد از آنچه در 
ى مردى است که در این سال ها 

ت. به نظر کم کم باید قاب هایى 
مپ تیم هاى ملى مزین شده، 
ش است. شاید این صحبت ها 
 از رفتن و به توافق نرسیدن 

 دارد.
ویى فوتبال ایران حضور 
ران همه روزهاى خوش 
ران در جام ملت ها سوم 
نى نزدیــک بود و البته 
. در همین کش و قوس 
جى آغاز کرد. آن روزى 
مام خمینى (ره) در حال 
پانیایى به پایان رسیده 
 به توافق نرسید، چون 

ل براى نیمکت تیم ملى 
وتبال دنیا را به تصویر

هیم زاده، افشین قطبى 
بى پرسپولیس بود و در 
 اما در نهایت على دایى 
ستان در ورزشگاه آزادى 
ود تا حکم برکنارى دایى 
جنجال ها خیلى زود کنار
رر دررر  رفت. افشین قطبى که

0هانى 2010 بازماند و در جام 
انه قهر از تیم ملى خداحافظى کرده 

 به جام جهانى و سپس جام ملت ها، شاید 
بازى دوستانه با تیم ملى روسیه که علیرضا 

کى روش به عنوان گزینه فدراسیون فوتبال در 
بال را به وجد نیاورد. انگار همه با فوتبال قهر 
ه فدراســیون فوتبال با کارلوس کى روش به 
ز هدایت تیم ملى کشورش به ایران سفر کند. 
رى الکس فرگوسن در منچستریونایتد بود و 
اره رئال مادرید هم به دلیل ناکامى در این تیم، 
ا هزار امید به ایران آمد تا به هواداران تیم ملى 
زیکنان زیادى را زیر نظر مى گرفت و انگار کم 

 بزرگبا فوتبال آشتى کنند.

یــن  ا
یت هــا  ا و ر
بــراى روزهایى بود که 
کى روش هنوز با فضاى ایران 
آشنا نشــده بود، اما پس از برخورد با 
مشــکالت مدیریتى فراوان در فوتبال 
ایران کم کم با اعتراض هــاى او روبه رو 
مى شــدیم. یک روز از زمین، یــک روز از 
دستمزد عقب افتاده اش، روز دیگر نداشتن 
حریف تدارکاتى و اردوى مناسب خارجى؛ 
هر روز یک موضوع بود بــراى اعتراض. 
او حتى پا را از حیطه مســائل فنى فراتر 
گذاشــت و از افراد مافوقش هم انتقاد 
کرد. شرایط طورى شده بود که گاهى 
اوقات جاى کارگــر و کارفرما عوض 
مى شد. کى روش که در مسائل فنى 
تحول خوبى در تیم ملى ایجاد کرده 
بود، خود را محق مى دانست که 
درباره همه چیــز حرف و همه 
کس حرف بزند حتى اگر آن 
فرد یا افراد باالى دســت او 

باشند.
 شــاید خیلــى روزها 
کــى روش از رفتــن 
صحبــت کــرد و 
نمانــدن؛ ادامه کار 
ندادن و وقتى او به پایان 
قــراردادش نزدیــک 
مى شــد، روایت هــاى 
او بیشــتر رنگ واقعیت 
صعــود  مى گرفــت. 
ایــران به جــام جهانى 
2014 برزیل در اولســان 
کره جنوبى هــواداران فوتبال ایران را به 
موفقیت امیدوار کرده بــود و آنها پس از 
جام جهانى سوداى قهرمانى در آسیا را در 
ســر مى پروراندند. با این حــال هر طور که 
بود با فشــار افکار عمومى کى روش در تیم 
ملى ماندنى شــد، ایران در جام ملت ها ناکام 
ماند و در همان مرحله  یک چهارم نهایى که با 
قطبى و قلعه نویى از مسابقات خداحافظى کرده 
بود، حذف شد. در آستانه بازى هاى انتخابى جام 
8جهانى2018 روسیه او بار دیگر صحبت از رفتن

کرد. این بار کمتر کسى رف
پرتغالى ماندنى شد تا تیم م
حاال که کى روش با استعدا
نسل خوبى در تیم ملى سـ
کى روش صحبت از نماندن
9نیست در جام ملت هاى 19
شرایطى که به من پیشنهاد
این روایت تکرارى باشد از
دارد. رفتن کى روش جدى
فدراسیون براى تمدید قرار
فدراســیون فوتبال براى
است. مهدى تاج قهرمانى
به قرارداد بلند مدت فکر م
کى روش با پشت سر گذاش
8 ساله کند، اما به نوعى پیش
آنچه باعث شده مهدى تاج
دلیل عمده دارد. شاید دلیل
از هر زمان دیگرى در فوتب
فوتبال است. تیم ملى هر
صحبت هاى بعضاً خارج از
و شخص تاج بیش از بقیه
نبود، پیشنهاد تمدید قراردا
مهدى تاج دیگر تاب این ه
کار رفتن راهى جدید باشـ
باال رفتن قیمت ارز باعثش
مشکل بوده، بیشتر احساس
مالى را به فدراسیون فوتبال
دارد، تکرارى شدن قاب ها
قرار گرفته. قاب هایى که با
براى تیم ملى است تا حداقل
عاجز مانده است.آنطور که
المپیک، راه خود را تا حدود
حضور در سپاهان نیز انتقاد
چه کرانچار اختالفش با کى
این دو با هم مشکل داشتند
فدراسیون فوتبال با این مو

همکار
انتخاب
مى توان
فدراسی
به پیشن
با چرخش
پرتغالى

افظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بعد از

ر
شى که دیروز در برخى
ونه به خونه به دلیل است

گاه شاکى هستند. 
ن به عنوان تیم دوم بهل
ل بهتر نسبت به تیم خ
باشگاه نساجى ظاهرا
که این بازیکن در یک
استفاده از آن بازیکن
در آنصورت احتمال دا

ده ســنى امید اســت
سیده که باشگاه سپاهان
ن بازیکن غیرمجاز شک
بال ایران با حضور این
ونه به خونه به طور جد
 همصادر کرده اند. سپ
دعایى است که مطرح

یون فوتبال با این مو
رى با کارلوس کى رو

ب خواهد کرد تا چالش
ن لیســت بلند باالی
چ یون فوتبال این بار
ش نهاد تمدید قرارداد
خشى نسبت به سیاس

ى ادامه دهد.

سپاه
 را خونه خ

 ژاوى 
قید خداحافظى را زد

 براى طرفداران بازى چشم نو
خبر خوبى داریم. اینکه ستار
از دنیاى فوتبال را زده. همبــ
آخر فصل از دنیاى فوتبال خ
نظرش اعالم کــرده که فع
 ادامه دهد:“ هنوز احساس
به ســر مى برم و مى توان
را شــش  ماه دیگر به
خ الســد به میدان
مرتضى پورعلى
کلیدى تیم مل
الســد بماند،
کنار بازیکن سـ
موضوع باعث شـ
طرف دیگر این خبر براى تیم هایى
لیگ قهرمانان با السد بازى خواه
آنها مى دانند کــه ژاوى با پاس

 بیاورد. 

قید خد



0606سالمتسالمت 3214 سال پانزدهمسه شنبه  18 اردیبهشت  ماه   1397

دیابت نوع یک نوعى بیمارى خود ایمنى است که مانع 
تولید انسولین توسط پانکراس مى شود.

هیچ راهى براى جلوگیرى از ابتال به دیابت نوع یک وجود 
ندارد و جدى گرفتن عالیم هشداردهنده این بیمارى که 
مى توانند تهدید کننده حیات باشند، براى پیشگیرى از 
وخامت آن، بسیار ضرورى به نظر مى رسد. هرچند دیابت 
نوع یک معموًال در کودکى و نوجوانى رخ مى دهد، اما 
امکان ابتالى بزرگساالن نیز به این بیمارى وجود دارد.

رایج ترین عالیم هشــداردهنده ابتال به این بیمارى از 
این قرارند:

خستگى
 احســاس خســتگى یکــى از 
اصلى ترین عالیــم ابتال به دیابت 
نوع یک اســت که اغلب توســط 
بیمار نادیــده گرفته شــده و یا به 
بى خوابى و یا تحمل استرس ارتباط 
داده مى شــود. این در حالى است 
که تنها پس از درمان با انســولین، 
احســاس خســتگى رو به بهبود 
مى رود. خستگى همچنین مى تواند 
ناشــى از کم آبى بدن و یا از دست 

رفتن ناگهانى وزن باشد.

افزایش تشنگى
 همانطور که بدن شما در نتیجه افزایش 
ادرار، دچار کم آبى مى شود، میل بیشترى 
به نوشــیدن آب و مایعات پیدا مى کنید. 
ایــن روند یــک چرخه معیــوب ایجاد 
مى کند، به این معنى که پرنوشــى خود 
منجر به تکرر ادرار خواهد شد. با این حال، 
از دست دادن آب بدن همراه با عالیمى از 
قبیل سرگیجه، تهوع، سردرد، خستگى 
و ... است. از دســت دادن آب بدن حتى 
مى تواند منجر به افزایش سطح قند خون 

شود.

کاهش وزن نامعلوم 
دیابت نوع یک مى تواند یکى از عوامــل اصلى کاهش وزن غیرمنتظره و ناگهانى 
باشد. سلول هاى گرسنه که نمى توانند از انرژى قند استفاده کنند، شروع به جستجو 
براى پیدا کردن جایگزین انرژى خواهند کرد. بدن در این حالت، از چربى و عضالت 
براى استفاده از انرژى بهره مى برد و این روند مى تواند منجر به کاهش وزن سریع 

شود؛ حتى اگر به طور طبیعى غذا بخورید.

تکرر ادرار
 زمانى که قنــد خون به 180 
میلى  گرم و یا بیشــتر برسد، 
به صورت پــر ادرارى تظاهر 
مى  کند. دفع قنــد (گلوکز) 
در ادرار باعث از دســت دادن 
مقــدار زیــادى آب و امالح 

مى  شود.

تارى دید
 تغییرات غیر طبیعى در میزان قند خون 
ناشی از دیابت مى تواند بر عدسى داخل 
چشم اثر بگذارد، به ویژه هنگامى که 
دیابت کنترل نشــده است. این حالت 
مى تواند منجر به تاري دید گاهگاهى 
در طول روز، بسته به میزان قند خون 
شود. خوشبختانه با کنترل قند خون، 
این تغییرات چشــمى قابل برگشــت 

هستند.

احساس گرسنگى
احساس گرســنگى نیز بدین 
دلیل رخ مى دهد که بدن قادر 
به مصرف تمامى کالرى خود 
نیست و بســیارى از آنها بدون 
استفاده، از طریق ادرار از بدن 

دفع مى شوند.

دردهاى شکمى 
درد شکمى یکى از نشانه هاى ابتال به کتواسیدوز دیابتى اســت. کتواسیدوز دیابتى در مبتالیان به 
دیابت نوع یک شایع تر است و زمانى بروز مى کند که کتون هاى موجود در خون، به پایین تر از سطح 
امن خود مى رسند. سایر نشانه هاى کتواسیدوز دیابتى عبارتند از درد قفسه سینه، تهوع و استفراغ، 
تنفس ســریع، ضعف، خواب آلودگى و ســردرگمى. این وضعیت مى تواند در عرض 24 ساعت به 
سطح بحرانى برسد و گاه اولین نشانه ابتال به دیابت نوع یک است. دریافت انسولین از اصلى ترین

درمان هاى این عارضه است.

نشانه هایى براى تشخیص دیابت نوع یکنشانه هایى براى تشخیص دیابت نوع یک

5 دلیل براى 
دوست داشتن 

گیالس

رسد و گاه اولین نشانه ابتال به دیابت نوع یک است. دریافت انسولین از اصلى ترین
 عارضه است.

برى 5 دلللیللللللیلیلیلیللیلل براىیل
دوست داشتن 

گیالس

حاال که فصل گیالس و هم خانواده هاى دوست داشــتنى اش نزدیک است، 
مى خواهیم چند دلیل قانع کننده براى هر هفته گیالس خوردن را با شــما در 

میان بگذاریم.
*زبل شوید

اگر ضعیف هستید و مى خواهید انرژى تان بیشتر شود، گیالس و هم خانواده هاى 
قرمزرنگش را بیشتر مصرف کنید. آنتى اکســیدان هاى موجود در این میوه، 
با رادیکال هاى آزاد در بدن مبارزه مى کند و از بى حالى و کم انرژى شــدنتان 
جلوگیرى مى کند. گیالس، یک میوه کم کالرى، اما انرژى بخش است، پس در 

روزهاى پر کار سراغش بروید.
*بخوابید

اگر شب ها خوب نمى خوابید یا چندین دقیقه طول مى کشد به خواب بروید، 
گیالس بخورید. این میوه آرامش بخش و سرشار از مالتونین، گرچه در روز به 
شما انرژى بیشترى مى دهد، اما در شب، زمینه را براى آرام خوابیدن تان فراهم 

کرده و با تنظیم فشار و قندخونتان، خواب بهترى را براى تان میسر مى  کند.
*آرام شوید

اگر همیشه استرس دارید یا اینکه کارتان به شما اضطراب وارد مى کند، بیشتر 
گیالس بخورید. به گفته محققان، این میوه، آرامش بخش است و با کم کردن 

التهاب بافت هاى بدنتان، به جسم شما هم آرامش مى دهد.
*درد نکشید

اگر آرتریت روماتوئید دارید یا به دیگر دردهاى التهابى دچار هســتید، سراغ 
گیالس بروید. این میوه ترش و شیرین، همانطور که پیش از این گفتیم، التهاب 
میان بافت هاى بدن را کم مى کند و به همین دلیل، دردهاى ناشى از مشکالت 

التهابى را کاهش مى دهد.
*فشارخونتان پایین بماند

اگر فکر مى کنید تنها گذر سال ها و باالرفتن سن است که زمینه را براى باالرفتن 
فشارخونتان فراهم مى کند، در اشتباه هستید. تغییرات سبک زندگى، مشکالت 
اضطرابى و سفره اى که پاى آن مى نشینید، هم مى توانند احتمال ابتالى تان به 
این مشکل را باال ببرند. به همین دلیل پیش از آنکه این درد سراغ شما بیاید، باید 
با اصالح شیوه زندگى و رژیم غذایى تان، در برابر آن بایستید. به گفته محققان، 
مصرف بیشتر گیالس، مى تواند احتمال باال رفتن فشارخون شما را کاهش دهد.

تحقیقات دانشمندان نشان مى دهد دانه  هاى گوجه فرنگى 
مى توانند به عنوان یک عنصر طبیعى براى داشــتن زندگى 
طوالنى تر استفاده شود، ضمن اینکه به عنوان جایگزین طبیعى 

آسپرین کاربرد دارد.
دانشمندان در دانه هاى گوجه فرنگى ماده طبیعى را پیدا کردند 
که مى تواند با پیشگیرى از لخته شدن خون در بدن، به گردش 
طبیعى خون انســان کمک کرده و به نوعى عملکرد قرص 
آسپرین را شبیه سازى کند که بدون رنگ و بدون طعم است؛ 
این ماده مى تواند به غذا ها اضافه شده و بدون تغییر در مزه و 
رنگ غذا، فواید بسیارى را براى مصرف کنندگان آن به همراه 

داشته باشد.
*خواص گوجه فرنگى

گوجه فرنگى اشــتهاآور، برطرف کننده ضعف و خســتگى، 
تقویت کننده سلسله اعصاب و همچنین قلب و دستگاه گردش 
خون است. متخصصان همواره مصرف آن را به بیماران مبتال به 
درد هاى مفاصل و همچنین رماتیسم و نقرس توصیه مى کنند. 
در ضمن گوجه  فرنگى براى رفع مسمومیت هاى مزمن، باال 
بودن اوره و چربى خون، درمان یبوست، دفع رسوبات ادرارى و 
صفراوى نیز مفید شناخته شده است. در ضمن با توجه به اینکه 
گوجه فرنگى حاوى ویتامین A. است، خوردن آن در تقویت 

بینایى، سالمت پوست و مخاط ها بسیار مؤثر است.

گوجه فرنگى بهتر از آسپرین

گوجه فرنگى بهتر از آسپرین

با آلرژى فصل بهار چه کنیم؟
محمدامین افرا، محقق طب اسالمى گفت: آلرژى و حساسیت 
فصل بهار زمانى بیشــتر خود را نشــان مى دهد که محیط 

خشک تر باشد.
وى با اشاره به اینکه آلرژى ها به چندین نوع تقسیم مى شوند، 
افزود: دسته اى از آلرژى با عطسه هاى مکرر، خلط صبحگاهى 
پشت گلو، خارش و درد گوش، سرفه هاى مکرر و نفس تنگى 
همراه است که این موارد بیشتر از آب و هواى خشک فصل 

بهار نشأت مى گیرد.
وى افزود: در صورتى که خشــکى مغز زیاد باشد، حساسیت 

فصل بهار در افراد بیشتر است.
این متخصص طب اســالمى با اشــاره به اینکــه عفونت 
سینوس ها باید درمان شــود، تصریح کرد: عامل بسیارى از 
بیمارى ها، کم توجهى به آداب زندگى، خصوصًا در استفاده از 
موادغذایى بوده که الزم است افراد به سبک زندگى صحیح 

توجه بیشترى داشته باشند.
وى یادآور شد: متأسفانه خوردن آب با لیوان و بطرى، موجب 
ایجاد سینوزیت و میگرن در افراد مى شود که بهتر است نوع 
زندگى افراد، مانند گذشته باشد و در کاسه(پیاله) آب نوشیده 

شود.
افرا استفاده از پودر گیاه کندش ســورى را در درمان آلرژى 
مؤثر و معجزه آسا دانست و گفت: این گیاه به علت عطسه آور 
بودن، موجب خارج شــدن ترشــحات از بینى مى شود که 
اســتفاده آن براى همه افراد به جــز زنان بــاردار بالمانع

است.
وى اســتفاده از روغن بنفشــه را نیز در درمان آلرژى مؤثر 
دانست و افزود: اســتفاده از این قطره، موجب مرطوب شدن 

مخاط بینى مى شود.

با آلرژى فصل بهار چه کنیم؟
محمدامین افرا، محقق طب اسالمى گفت: آلرژى و حساسیت 
بهار زمانى بیشــتر خود را نشــان مىدهد که محیط فصل

باشد خشک تر باشد.خشکت
وى با اشاره به اینکه آلرژى ها به چندین نوع تقسیم مى شوند، 
افزود: دسته اى از آلرژى با عطسه هاى مکرر، خلط صبحگاهى 
پشت گلو، خارش و درد گوش، سرفه هاى مکرر و نفس تنگى 
همراه است که این موارد بیشتر از آب و هواى خشک فصل 

بهار نشأت مى گیرد.
وى افزود: در صورتى که خشــکى مغز زیاد باشد، حساسیت 

فصلبهار در افراد بیشتر است.
با اشــاره به اینکــه عفونت اســالمى این متخصص طب
از ى ا ب عامل د: ک یح تص ود مانش د باید نوسها سینوس ها باید درمان شــود، تصریح کرد: عامل بسیارى از س

بیمارى ها، کم توجهىبه آداب زندگى، خصوصًا در استفاده از 
موادغذایى بوده که الزم است افراد به سبک زندگى صحیح 

توجه بیشترى داشته باشند.
وى یادآور شد: متأسفانه خوردن آب با لیوان و بطرى، موجب 
ایجاد سینوزیت و میگرن در افراد مى شود که بهتر است نوع 
زندگى افراد، مانند گذشته باشد و در کاسه(پیاله) آب نوشیده 

شود.
درمان آلرژى پودر گیاه کندش ســورى را در افرا استفاده از

گیاه به علت عطسه آور  گفت: این جزه آسا دانست و م و مؤثر و معجزه آسا دانست و گفت: این گیاه به علت عطسه آومؤث
بودن، موجب خارج شــدن ترشــحات از بینى مى شود کهکه 
اســتفاده آن براى همه افراد به جــز زنان بــاردار بالمانعع

است.
وى اســتفاده از روغن بنفشــه را نیز در درمان آلرژى مؤثثر 
دانست و افزود: اســتفاده از این قطره، موجب مرطوب شدنن 

مخاط بینى مى شود.

مصرف بیش از حد نوشــابه و مواد قندى، اثرات مخرب روى حافظه، قدرت یادگیرى و تکلم
 بچه ها مى گذارد. این تهدید از دوران جنینى شروع مى شود.

در تحقیقات جدیدى مشخص شد کودکان داراى رژیم هاى غذایى پر شکر، همچنین کودکانى 
که مادرشان در طول باردارى مصرف باالیى از غذاهاى خیلى شیرین داشته اند، در آزمون هاى 
شناختى پایین تر از سایر کودکان قرار گرفته اند. در مطالعه دیگرى نیز مشخص شد کودکانى 
که مادران آنها در طول باردارى غذاهاى فرآورى شده زیادى مصرف کرده و نوشابه هاى گازدار 
نوشیده اند، نمرات کمترى در آزمون هاى مربوط به یادگیرى، حافظه، حل مسئله و مهارت هاى 
کالمى داشته اند. به همین ترتیب، کودکان داراى عادت هاى غذایى غلط که معموًال از والدین 
شان تقلید مى کنند، از بهره هوشى کمترى برخوردار هستند، این کودکان در سن هفت سالگى 

هوش چندانى ندارند و در واقع، از نظر هوشى فقیرهستند.
مصرف یک رژیم غذایى با قند باال در دوران باردارى و در اوایل دوران کودکى، نمرات شناختى 

پایین تر براى کودکان زیر ده سال ایجاد مى کند.
در طرف مقابل، زمانى که مادران و کودکان به میزان زیاد از میوه در رژیم غذایى خود استفاده 
مى کنند، نمرات کودکان به طور قابل توجهى باال مى رود. مصرف میوه در اوایل دوران کودکى، 

موجب بهبود هوش کالمى و همچنین افزایش توانایى هاى تصویرى کودك مى شود.

مصرف نوشابه و مواد قندى
تهدیدى براى سالمت جنین
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موتورسوارى که از بیش از 20 توریســت هلندى، فرانسوى، ژاپنى و چینى سرقت 
کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش تسنیم، به دنبال اعالم شکایت ، مبنى بر سرقت از توریست هاى خارجى 
مستقر در تهران توســط یک موتورســوار، کارآگاهان پلیس آگاهى تهران بزرگ 

رسیدگى به این پرونده را در دستور کار خود قرار دادند.
در حالى که کارآگاهان پلیس به دنبال یافتن ســرنخى از این سارق بودند، گزارش 
دیگرى از سرقت از توریست هاى خارجى و اتباع غیرایرانى که به شهر تهران سفر 
کرده بودند اعالم شد که مأموران پلیس پس از بررسى ابعاد مختلف آن، موفق شدند 
به تصویرى از نحوه سرقت این موتورسوار که توسط دوربین هاى مداربسته ضبط 
شده دسترسى پیدا کنند. در جریان این کیف قاپى، سارق موتورسوار با نزدیک شدن 
به زن گردشگر و کشیدن کیف او موجب مى شود این توریست روى زمین پرت شود 

و تا یک قدمى مرگ پیش رود.

سرانجام با بررسى فنى این فیلم و ســرنخ هاى دیگر، کارآگاهان موفق شدند این 
سارق 29ساله و زنى را که در تعدادى از این سرقت ها او را همراهى مى کرد، شناسایى 
کنند. با توجه به حساســیت موضوع و افزایش تعداد قربانیان این ســارق که اتباع 
کشورهاى متعددى از جمله چین، ژاپن، فرانسه، هلند، یکى از مسئوالن مهم کشور 
فرانسه و حتى کارمندان تعدادى از شــرکت هاى چینى و کره اى از جمله هواوى و 
هیوندا را شامل مى شد، موضوع به صورت جدى در دستور کار پلیس آگاهى تهران 

بزرگ قرار گرفت.
در بررسى هاى پلیسى مشخص شد که این ســارقان، طعمه هاى خود را عمدتًا در 
خیابان هاى فرعى تهران و زمانى که به تنهایى در حال تردد در معابر هستند، غافلگیر 
کرده و با زاغ زنى هتل هایى که عمدتًا توریست ها و اتباع خارجى در آنها اقامت دارند، 
طعمه هاى خود را انتخاب مى کنند و زمانى که آنها از هتل خارج مى شدند، دست به 
سرقت از این طعمه هاى خارجى خود مى زدند. با توجه به تکمیل مدارك و مستندات، 

کارآگاهان موفق شدند مکان هایى را که سردسته این باند عمدتًا در آنها تردد داشت 
زیر نظر بگیرند و نهایتًا شنبه  15اردیبهشت ســال جارى وى را در یکى از محالت 

جنوبى تهران دستگیر کردند.
این شکارچى توریســت هاى خارجى که از 15 ســالگى در تهران از مردم سرقت 
مى کرده اســت و شــش بار هم به زندان رفته اســت، درباره اینکه بیشتر در چه

 محل هایى دست به ســرقت مى زده گفت: «عمدتًا مقابل هتل هایى که در مرکز 
شهر تهران قرار داشــتند مانند هتل هاى خیابان طالقانى و ویال، زاغ زنى مى کردم 
و زمانى که این مســافران براى قدم زدن از هتل خارج مى شدند در فرصت مناسب 
از آنها سرقت مى کردم.» این ســارق معتاد به الکل ادعا مى کند بخاطر احتیاجش 
دست به دزدى زده و اتباع و توریست هاى خارجى بهترین طعمه براى سرقت هایش 
بوده است و مى گوید: «همراه داشــتن مقادیر قابل توجهى ارز و پول و اینکه چون 
این توریست ها مدت کوتاهى در ایران بودند دیگر فرصتى براى شکایت و پیگیرى 

نداشتند از مهمترین دالیلى بود که آنها را هدف قرار مى دادم.» 
سارق جوان براى اینکه ردى از خودش به جا نگذارد، هر بار با یک دست لباس و کاله 
کاسکت به محل هاى سرقت مى رفت. این متهم که همسرش را سال ها قبل طالق 
داده است سرقت ها را با همدستى زنى، انجام مى داد که هیچ نسبت فامیلى با او ندارد. 
پس از دســتگیرى این کیف قاپ حرفه اى، تعداد قابل توجهى انواع تلفن همراه و 

ارزهاى خارجى به سرقت رفته از توریست ها کشف شد.
بر اســاس اعالم کارآگاهان پلیس تهران، بیشترین ســرقت هاى این فرد در ایام 
عید نوروز اتفاق افتاده و تا امروز نزدیک به 20 توریســت و اتباع خارجى مســتقر 
در تهران به همین شــیوه و شگرد مورد ســرقت قرار گرفته اند. بنا به این گزارش، 
توریست هاى خارجى و مســئوالن هتل هایى که مسافرانشان هدف سرقت هاى 
این جوان موتورسوار قرار گرفته اند براى پیگیرى و دریافت وسایل سرقتى شان به 

اداره 18 پلیس آگاهى تهران مراجعه کنند.

رئیس پلیس فتا اســتان مازندران گفت: فردى که با ایجاد کانالى 
با مضمون تعمیــر و فروش طال و جواهر بــا پایین ترین قیمت، در 
شبکه هاى اجتماعى اقدام به کالهبردارى و دزدى از مردم مى کرد، 
توسط کارآگاهان ســایبرى پلیس فتا اســتان مازندران شناسایى

 و دستگیر شد.
 سرهنگ حسن محمدنژاد در تشریح این خبر اظهار کرد: زنى با ارائه 
مرجوعه قضائى به پلیس فتا، چنین عنوان کرد که چندى پیش در 
شبکه اجتماعى تلگرام، پیامى مبنى بر اینکه طالى بدون کارمزد 
به شما مى دهیم، از سوى یک ID ناشــناس برایم ارسال شد و در 
ادامه با مدیر کانال ارتباط برقرار کردم و بــراى تعمیر، مقدارى از 
طالى خودم را در اختیار او قرار دادم و از آن پس دیگر پاسخگوى 
تماس هاى بنده نبود، به همین منظور تقاضاى رسیدگى به موضوع 

را دارم. 
وى افزود: در ادامه حسب دستور مقام محترم قضائى، رسیدگى به 
این پرونده در دستور کار کارشناســان این پلیس قرار گرفت، که با 
بررسى هاى فنى و تخصصى به عمل آمده، متهم به هویت معلوم 

شناسایى شد.

ســرهنگ محمدنژاد گفــت: کارشناســان پلیس فتــا در ادامه با 
هماهنگى مقام محترم قضائى، با گذاشــتن قرار صورى با متهم او 
را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند و به این پلیس داللت 
دادند. در بازجویــى به عمل آمده از متهــم، وى ضمن اقرار به بزه 
انتسابى عنوان کرد؛ بنده با ایجاد کانالى در شبکه اجتماعى تلگرام، 
خود را یکى از کارکنان طالفروشى معروف شهر معرفى مى کردم 
و با پیشنهاد فروش طال بدون کارمزد و تعمیر جواهرات با دستمزد 

پایین، مشتریانى را در فضاى مجازى پیدا مى کردم.
 این مقام ارشد انتظامى افزود: متهم در اظهارات خود عنوان کرد، 
در ادامه پس از فریب قربانى، براى تحویل طال با آنها قرار مالقات 
حضورى در جایى غیر از همان طالفروشــى معروف مى گذاشتم و 
پس از جلب اعتمــاد آنها، با گرفتن طال از آنها بــراى تعمیر، دیگر 
پاسخگوى تماس هاى قربانیان نبودم و پس از مدتى اقدام به فروش 

طال ها در بازار مى کردم. 
سرهنگ محمدنژاد گفت: متهم در ادامه از عمل خود اظهار ندامت 
کرده و با تکمیل تحقیقات، پرونده متشــکله به منظور سیر مراحل 

قضائى به همراه طرفین روانه  دادسرا شد.

خواب آلودگى راننده یک دستگاه میتسوبیشى موجب واژگونى این خودرو و 
مرگ سه نفر شد. رئیس پلیس راه شمالى استان فارس در شرح جزئیات این 
خبر گفت: عصر روز یک شنبه خبرى مبنى بر وقوع یک فقره حادثه رانندگى 
در محور ایزدخواست - شورجســتان به مأموران اعالم شد. سرهنگ احمد 
احمدى ادامه داد: بالفاصله مأموران به محل مورد نظر اعزام شدند و مشاهده 
کردند یک دستگاه میتسوبیشى با سه سرنشین در محور مذکور در حرکت بوده 
که واژگون و بر اثر آن هر سه سرنشین خودرو به دلیل شدت جراحات وارده در 
دم فوت کردند. وى بیان کرد: کارشناسان عدم توجه به جلو ناشى از خستگى و 

خواب آلودگى راننده را علت وقوع این حادثه رانندگى اعالم کرده اند.

مرد میانسال در یک نزاع توسط پسرش دچار سوختگى شد و جان باخت.روز یک شنبه مأموران 
کالنترى 151 یافت آباد تهران در جریان یک فقره مرگ مشکوك در بیمارستان شهداى یافت آباد 
قرار گرفتند و در بیمارستان حاضر شدند. بررسى اولیه حاکى از آن بود مرد 49 ساله اى بر اثر شدت 
جراحات وارده ناشــى از ســوختگى به کام مرگ فرورفته و 12 روز قبل طى یک درگیرى دچار 
سوختگى شده است.تحقیقات نشــان داد متوفى روز حادثه با پسرش مشاجره و درگیرى لفظى 
داشته که طى این نزاع پسر متوفى، از باك موتورسیکلت بنزنین بیرون کشیده و پس از ریختن 
بنزین روى صورت پدرش، اقدام به آتش زدن وى کرده است. همچنین مشخص شد متهم پس از 
حادثه از منزل متوارى شده است. همزمان با انتقال جسد متوفى به پزشکى قانونى، تحقیقات براى 

بازداشت متهم فرارى آغاز شد و تالش براى دستگیرى وى ادامه دارد.

بالگرد یک عروس جوان برزیلى در شهر سائو پائولوى این کشور  قبل از رسیدن به 
محل برگزارى مراسم عقد سقوط کرد. قرار بود عروس با بالگرد مخصوص به محل 
برگزارى مراسم بیاید اما زمانى که بالگرد به محل رسید به طور ناگهانى سقوط کرد 
و آتش گرفت. در این حادثه به عروس آسیب نرسیده است اما سه تن از همراهان 
او مجروح شدند. تصاویر ویدئویى نشان مى دهد که بالگرد آتش گرفته اما به طرز 
باورنکردنى هیچیک از چهار سرنشین آن آسیب جدى ندیده اند. گزارش ها حاکى 
است قبل از آتش گرفتن بالگرد در مقابل چشم هاى مهمانان وحشت زده این جشن 
عروسى، تمام سرنشین هاى آن تخلیه شــدند. به گزارش «مترو»، عروس پس 

از حادثه در مراسم حاضر شد و مراسم عروسى طبق برنامه قبلى صورت گرفت.

عروس خوش شانس از مرگ نجات یافت پسر ناخلف،  پدرش را آتش زد خواب ابدى 3سرنشین میتسوبیشى 

سارق تازه کار که وارد یک باند سرقت مسلحانه شده است پس از دستگیرى 
ادعا مى کند قصد داشــتم مخفیگاه و محل نگهدارى اســلحه را بفهمم تا با 

گزارش به پلیس از یک اتفاق تلخ جلوگیرى کنم.
«على» 32 ساله که در باند دزدان مسلح تهران و در عملیات پلیسى دستگیر 
شده است ادعاى عجیبى را مطرح مى کند و مى گوید: «زن و بچه دار هستم 
و مغازه دارم اما چندى قبــل وقتى فهمیدم این افراد بــا خرید تفنگ بادى
مى خواهند سرقت هایشان را بیشتر کنند براى اینکه بتوانم مخفیگاه آنها و محل 
نگهدارى اسلحه را شناســایى کنم وارد این باند شدم.» وى افزود: «اعضاى 
این باند پنج نفر بودند که اقدام به زورگیرى و سرقت مى کردند و چندى قبل 
نیز از "حمید سیاه" که رئیس باند بود و همیشه از او وحشت داشتم شنیدم که 
اسلحه بادى خریدند و حتى با آن اسلحه یک بار  پسر جوانى که قصد فروش 
دستگاه پلى استیشن داشت را هدف قرار دادند و دستگاهش را سرقت کردند 
که خوشبختانه باعث مرگ وى نشد.» این سارق جوان که سابقه اى ندارد ادامه 
داد: «من در این باند نقش راننده را داشــتم و چون به گفته خودشان نخودى 
بودم پول زیادى به دست نیاوردم و آنها یکبار هم به بهانه خرید لباس آنالین در 
شبکه هاى اجتماعى وقتى فروشنده به محل تحویل لباس آمد با گاز اشک آور 
پوشاکى را که سفارش داده بودند به سرقت بردند.» وى گفت: «من ماجراى 
خرید اسلحه را به پلیس گفته بودم و تنها بهانه اى که وارد این باند شدم این 
بود که نمى خواستم کسى هدف گلوله آنها قرار بگیرد که قبل از سرقت هاى 

مسلحانه من نیز همراه آنها دستگیر شدم.» 

مى خواستم مخفیگاه اسلحه ها را 
به پلیس نشان بدهم

فروش طال با کارمزد کمتر،  شگرد مجرم سایبرى

شکارچى توریست هاى خارجى به دام افتاد 

فرمانده انتظامى شهرســتان آمل از وقوع حادثه گازگرفتگى و مرگ دو نفر در چادر مسافرتى در منطقه الر استان 
مازندران خبر داد. 

سرهنگ نعمت ا... آزادى با اعالم این خبر، گفت: روز شنبه درپى کسب خبرى از مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى 
بر وقوع حادثه گازگرفتگى در منطقه الر شهرستان آمل مأموران انتظامى به محل حادثه اعزام شدند. فرمانده انتظامى 
شهرستان آمل افزود: مأموران با حضور در محل حادثه در بررسى هاى اولیه دریافتند، دو مرد به نام هاى«على- ق» 
و«بهادر- ب» 48 ســاله، داخل چادر به علت استنشاق گاز ناشــى از دود زغال دچار خفگى شدند و قبل از هرگونه 
امدادرسانى جان باختند. سرهنگ آزادى گفت: الزم اســت که افراد براى گرم کردن داخل چادر در مسافرت ها، از 
روشن کردن زغال خوددارى کرده یا در صورت امکان نسبت به بازکردن قسمتى از چادر براى خروج گازهاى سمى 

اقدام کنند.

3 دانش آموز دختر مقطع اول متوسطه در شهرستان نقده(سولدوز) استان آذربایجان غربى تصمیم مى گیرند که شنبه 
شب به صورت همزمان به صورت خودخواســته به زندگى خود پایان دهند.یک منبع مطلع در آموزش و پرورش این 
شهرستان که خواست نامش فاش نشود در این خصوص گفت: «ص.پ» یکى از این دانش آموزان متأسفانه فوت کرده 
و دانش آموز دیگر به نام «پ.ق» در کما به سر مى برد و به بیمارستانى در ارومیه منتقل شده و فرد سوم در لحظه اقدام، 
منصرف شده است.این منبع مطلع ادامه داد: این عمل به واسطه استفاده از قرص برنج انجام شده است و هر سه نفر با 

هم دوست بوده اند و با هماهنگى قبلى اقدام به این امر کرده اند.
به گزارش «یول پرس»، استان آذربایجان غربى داراى آمارى باالیى در خودکشى در بین دانش آموزان است و در ماه 
اخیر دو مورد خودکشى در شهرستان ارومیه، و دو مورد دیگر در شهرستان هاى ماکو و اشنویه به وقوع پیوسته است و 

این آسیب اجتماعى کمتر مورد توجه مسئوالن ذیربط قرار گرفته است.

قاتل خاموش، جان 2 مسافر را گرفت  خودکشى همزمان 3 دوست

ادعاى عجیب عضو تازه کار باند دزدان مسلح



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   جام جم                 توزیع: آرمان پخش           

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

تلگرام:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

آنکــس کــه بــه دنبــال توهــم و کنجــکاوى دروغیــن 
رفت به حق نرســید و آنکه به ســتیزه جویــى و نزاع 
پرداخت از دیدن حق نابینا شــد و کســى که از راه حق 
منحــرف شــد، نیکویــى را زشــت و زشــتى را نیکویى 

موال على (ع)پنداشت. 

به نام خدا
 همکاران گرامى ، معلمان شریف

بار دیگر ســپیده خوشــبختى از افق اردیبهشــت 
سرزد و سرآغازى شگفت را بشــارت داد و از دلکده 
ســپید جانها ،  در سالروز شهادت اســتاد مرتضى 
مطهرى معلمــى که قربانى آرمــان هاى واالیش 
شد نام معلم حلول کرد تاجان هاى مشتاق آگاهى و 

روشنایى از وجود پاك او بال و پر بگیرند.
همه کسانى که پیشگاه معلم را تجربه کرده باشند 
خوب مى دانند که زیبایى متن هستى ، تماشاگهى 
است که معلمان در طول دوره هاى گوناگون تاریخ 

آن را به ما هدیه کرده اند .
اگر چه مجموعه شرایط براى بهره مندى از خورشید 
برکات معلمان چندان مطلوب و مهیا نیســت و ما 
خوب مى دانیم که صدر و قدر معلم آنى نیست که 
در حال حاضر شاهد آن هستیم اما براى بزرگوارانى 
که نگاهشــان ترجمان آینــده اســت و در پهنه 
اندیشه ها همواره ســبز و با نشاط حاضر مى شوند 
روانیست که روزشان را فارغ از زیبایى هاى شأنشان 

به تلخى ها آلوده سازیم .
در هر حال ، دانایى ، بلندترین پلکان براى رسیدن 
به عدالت و مبارزه با ســتم ها و تبعیض است و این 
ارزش ، ره آورد و عصاره لحظه ، لحظه کار معلمى 
است . هم آنان که با همت و رنجشان سالها علیه جور 
خدایان گنج شوریده اند و گوش جان به زمزمه رود 
حقیقت سپرده اند . همان حقیقتى که شب را روشن 

و اقیانوس را بیدار مى کند.
روزهاى بزرگداشــت مقــام معلم اســت وتقارن 
شــکوهمندى که امســال با روز میالد خجســته 
حضرت صاحب الزمان یافته تا بیشــتر با فلســفه 
ظهور در آمیزیم و تأمــل کنیم که نقش معلمان در 
رستاخیز رشد عقول که از جلوه هاى ناب ظهور است 
و همچنین محو ریشه هاى استضعاف چیست؟ این 
هم زمانى اتفاق افتاده تا شــاید بیشتر باور کنیم که 
وقت شکفتن و شور ونشاط است . گفتند گل بر آمده 

و راست گفته اند ، گفتند این شب ، غنچه پرور است 
و باید به شوقش سحر کنیم ، گفتند گل مى خریم ،
 پنجره را بازتر کنید تا واالیى چنین روز مبارکى را 

بیشتر وجدان نماییم .
حقیقت معلمى با جفایى که به شــأنش روا شده ،

 زنگارى که بر آیینه مقامش نشسته ، راه ناهموارى 
که رهنــوردش گردیده و نقصانى کــه بر روزى و 
رزقش پیش آمده ، از بین نمى رود دســت سپیدار 
معلم ، همچنان در اوج ، عظمت و برکت و اعتماد 
مى آفریند و نقش بهشــتى او همچنــان از رایحه 
گل ها آکنده اســت . در نظام هوشــمند هستى ، 
به یقیــن ، معلــم ، اولویت اســت هر چند ســپر 
ســوداهاى دنیایى او را پس زده باشد. دنیا طلبان 
خوب مى دانند کــه رعد و برق سودشــان خیلى 
زود فرو مى نشــیند و آنچه باقى مى ماند حرکات 
متین و آثار درخشــان معلمانى است که معرفت را 
بــه اذن خداوند بر صحیفه پــاك ترین جان حک 

کرده اند.
همکاران ارجمند تردید نداشــته باشــید که چراغ 
معجزه فردا در دســتان بلند شماســت و پردازش 

جامعه آینده را شما ماهرانه بر عهده دارید. زندگى 
و رفتار و تالششــان ، ســهم وســیعى از باران ، 
طراوت و شکفتن دارد و شــما کلید رستن انسان 
از بند تعلقات مخــرب و بازدارنده را در اختیار دارید 
و فردا اگر چنان کــه خدا گفته ، برشــویم ، خوب 
در مــى یابیم که تا چــه اندازه راهمــان را با همه 

سختى هایش درست انتخاب کرده ایم .
جشــن بزرگ میالد مهــدى (عج) و جشــنواره 
شــکوهمند بزرگداشــت مقام معلم را به پیشگاه 
همه مبشــران و یارى گران ظهور بــه ویژه مقام 
معظــم رهبــرى حضــرت آیــت ا... خامنه اى 
(مد ظله العالى) ، خانواده بزرگ و سرافراز ایثارگران ، 
پرچمداران اندیشه و آگاهى و شما معلمان شریف و 
همکاران گرامى صمیمانه تبریک عرض مى نمایم 
و سربلندى و سعادتمندى روز افزونتان را از پیشگاه 

خداوند کریم آرزومندم.

محمد جواد احمدى
سرپرست اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان

پیام سرپرست آموزش و پرورش
 استان اصفهان به مناسبت 

سالروز بزرگداشت مقام معلم

آگهى مزایده (مرحله سوم)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

پیرو آگهى مزایده شماره 959 مورخ 97/01/23 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2554 مورخ 96/11/19 شوراى 
اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش یک قطعه زمین به متراژ حدوداً 642 مترمربع با کاربرى صنعتى واقع در شهرك صنعتى سلیمان 
صباحى بیدگلى- خیابان 16 مترى طبق نظر کارشناسى به ازاى هر مترمربع 3/000/000 ریال از طریق مزایده اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین 
شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این 

آگهى به شهردارى آ ران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

wwwwww..nesfejahannesfejahan..netnetنوبت دوم

با  نصف جهان، جهانى شویدبا  نصف جهان، جهانى شوید

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید. 
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عملیات اجراى شبکه فاضالب در فرعى هاى  26/2- 1- 97
9/287/587/617465/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىخیابان جانبازان و حکیم صهبا شهرضا

16/798/952/030840/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىاجراى عملیات لوله گذارى فاضالب شهرضا34/2- 1- 97
4/898/789/085245/000/000جارىترمیم آسفالت نوارهاى حفارى منطقه یک54- 1- 97
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تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/02/30 

دریافت اسناد: سایت اینترنتى 
 www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
  www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
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1000هکتار از باغات شهرضا 
در آستانه خشک شدن

مدیـر جهـاد کشـاورزى شهرسـتان شـهرضا گفـت: 
پیش بینى مى شـود 43 هزار هکتار از باغات اسـتان در 
معرض خشـکى کامل باشـند که 1600هکتـار از این 
مساحت، در شهرضا قرار دارد. رضا باقرى با بیان اینکه 
اولویت این اداره در شرایط فعلى حفظ باغات شهرستان 
اسـت، تصریح کرد: از بهمن ماه سـال گذشته عملیات 
حفظ باغات شهرستان از خطر خشـک شدن آغاز شده 
است. وى با بیان اینکه پیش بینى مى شود 43 هزار هکتار 
از باغات استان در معرض خشـکى کامل باشند، اظهار 

کرد: 1600هکتار از این مساحت در شهرضا قرار دارد. 

رفع تصرف اراضى دولتى 
در اصفهان

بیش از 29هـزار و 86مترمربع از اراضى دولتى اسـتان 
اصفهان رفع تصرف شده است.

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: به منظور 
صیانت و حفاظت از اراضى ملى و حفظ حقوق بیت المال، 
با همکارى یـگان حفاظت ایـن اداره کل، ایـن میزان 
اراضى که به تصرف زمین خواران درآمده بود، به اموال 
دولت بازگردانده شد. حجت ا... غالمى ارزش ریالى این 
زمین ها را بیش از 80میلیارد ریال عنـوان کرد و افزود: 
بیشـترین تخلفات زمین خـوارى در شهرسـتان هاى 
اصفهان، کاشان، آران و بیدگل، مبارکه و بویین میاندشت 
گزارش شـده اسـت. وى گفت: احکام قضائـى بیش از 
92هزار و 702مترمربع از اراضى سـازمان ملى زمین و 
مسکن اسـتان نیز به ارزش بیش از 45میلیارد ریال در 
شهرستان هاى کاشان، لنجان، آران و بیدگل، خوانسار و 

دهاقان اجرا شده است.

احداث کلکتور آب فضاى سبز 
ناژوان در سال جارى

مدیر طرح ساماندهى ناژوان گفت: سال گذشته طراحى 
و نقشه هاى کلکتور آب فضاى سـبز ناژوان انجام و در 

سال جارى عملیات اجرایى آن کلید مى خورد.
حسن شفیعى اظهار کرد: براى اجراى کلکتور آب فضاى 
سبز ناژوان، اعتبارى بالغ بر 60 میلیارد ریال در نظر گرفته 
شده که توسـط شـهردارى، معاونت خدمات شهرى و 

مدیریت منطقه ناژوان تأمین اعتبار مى شود.
 

پلمب12واحد صنفى
فروش پوشاك مردانه

سرپرسـت پلیس امنیت عمومى استان اصفهان گفت: 
12 واحد صنفى با اجراى طرح بازدید و کنترل واحدهاى 
صنفى پوشاك مردانه در شهر اصفهان به علت رعایت 
نکـردن قوانین و مقـررات مربوطه، شناسـایى و پلمب 

شد.
سرهنگ محمد حسن اسماعیلى اظهار کرد: طرح بازدید 
و کنتـرل واحدهاى صنفى فـروش پوشـاك مردانه به 
منظور ارتقاى امنیت اجتماعى و اخالقى جامعه، توسط 
مأموران اداره نظـارت بر اماکن عمومـى این پلیس در 
شـهر اصفهان اجرا شـد. وى بیان کرد: در این طرح، از 
504 واحد صنفى بازدید به عمل آمد که در نتیجه، تعداد 
12 واحد صنفى به علت عدم رعایـت قوانین و مقررات 
مربوطه، پلمب و براى 28 واحد دیگر نیز اخطاریه پلمب 

صادر  شد. 

از امروز؛ سامانه ناپایدار جوى 
در اصفهان فعال مى شود

مدیر اداره پیش  بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
از تقویت سامانه ناپایدار و بارش ها در این استان از امروز 
خبر داد و گفت: این بارش ها در بیشتر نقاط استان با رگبار 

و رعد و برق و گاهى وزش باد شدید همراه خواهد بود.
حسن خدابخش اظهار کرد: بر این اساس، امروز با تقویت 
سامانه در بیشتر نقاط اسـتان گاهى وزش باد شدید و از 

عصر و شب رگبار ورعد و برق در استان وجود دارد.
وى بـراى هـواى کالنشـهر اصفهـان در روز سـه 
شـنبه(امروز)، افزایش ابرو غبـار محلـى و وزش باد به 
نسبت شدید و در شب رگبار پراکنده و رعد و برق و براى 
فردا، هواى ابرى و وزش باد به نسبت شدید و رگبار و رعد 

وبرق پیش بینى کرد.

خبر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان 
گفت: با وجــود اینکه همه اعتبارات دولتى ما در ســال 
96 محقق نشد، اما با تالش جهادى خادمان محرومان 
در کمیته امداد، شاهد رشد نزدیک به 30 درصدى کلیه 

فعالیت هاى این نهاد هستیم.
حمیدرضا شیران با اشاره به ســهم 12 درصدى کمیته 
امداد از کل مشاغل ایجاد شده در استان طى سال 96، 
بیان کرد: 11 هزار شغل در سال گذشته به شکل مستقیم 
و غیرمستقیم توســط این نهاد و با پرداخت تسهیالت 
خودکفایى به مددجویان تحت حمایت ایجاد شــد که 
نسبت به سال95 ، رشــد 35 درصدى را نشان مى دهد. 

وى به برنامه ها و عملکرد این نهاد در حمایت از اشتغال 
و کارآفرینى مددجویان اشاره کرد و افزود: ایجاد شغل در 
کمیته امداد، فقط پرداخت یک وام نیســت و این نهاد تا 
پنج سال بر طرح هاى اشتغال نظارت مى کند و در صورت 
نیاز، با پرداخت وام مجدد و تســهیل بازاریابى و فروش 
محصوالت طرح هاى اشتغال، به تثبیت و پایدارى آنها 

کمک مى رساند.
وى  با بیان اینکه در حوزه جذب کمک هاى مردمى شاهد 
35 درصد رشد در سال 96 بوده ایم، گفت: در این حوزه 
بر فرهنگسازى کار خیر و زدودن ابهامات خیران و مردم 

نیکوکار استان اصفهان تمرکز کرده ایم.

اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان در اطالعیه اى به 
شهروندان توصیه کرد که به علت وزش باد شدید، از تردد 
و اسکان زیر درختان فضاى سبز شهرى خوددارى کنند.

این اداره کل به طبیعت گردها و کوهنوردان نیز توصیه 
کرد که باتوجه به شیوع رعد و برق از حضور در ارتفاعات، 
لبه پرتگاه ها و در نزدیکى درختان خشــک خوددارى

 کنند.
در این اطالعیه همچنین با اشاره به بارش هاى رگبارى 
و کاهش دما، به کشــاورزان و باغــداران مناطق غربى 
استان توصیه شده که اقدام هاى الزم را براى استحصال 
و استفاده حداکثرى از بارش هاى رگبارى اواخر هفته و 

جلوگیرى از سرمازدگى بهاره درختان شکوفا انجام دهند. 
هواشناسى اصفهان در این اطالعیه به باغداران نواحى 
مرکزى استان (خمینى شــهر، اصفهان و نجف آباد) نیز 
توصیه کرد که نسبت به مبارزه با نسل اول مینوز لکه گرد 

درختان سیب با ُسموم مناسب اقدام کنند.
بر این اســاس، باغداران به دلیل آرامش نســبى َجو، 
مى توانند براى محلول پاشــى عنصر کلسیم در باغات 
پسته براى جلوگیرى از عارضه لکه استخوانى اقدام کنند.
به باغداران و کشاورزان استان اصفهان همچنین توصیه 
شده که تمامى سمپاشى هاى باغات، مزارع و فضاى سبز 

استان را در ساعات آرام و بدون وزش باد انجام دهند. 

اصفهانى ها از تردد و اسکان 
زیر درختان خوددارى کنند

رشد 35 درصدى جذب 
کمک هاى مردمى کمیته امداد

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت سهامى آب منطقه اى 
اصفهان گفت: خروجى تونل چشمه لنگان نسبت به سال 
گذشته کاهش داشته، اما به طور کلى به دلیل فاصله زیاد، 

امکان انتقال آب این چشمه به سد زاینده رود نیست.
حسن ساسانى اظهار کرد: میزان بارش در چلگرد از ابتداى 
سال آبى تاکنون 644 میلیمتر بوده است که کاهش 47 

درصدى را نشان مى دهد.
وى افــزود: حجم فعلى ســد زاینــده رود 209 میلیون 
مترمکعب اســت که کمتر از 15 درصد حجم کلى آن را 

تشکیل مى دهد.
■■■

معاون حفاظت و بهره بردارى آب منطقه اى استان اصفهان 
بیان کرد: مصرف آب شرب اصفهان و یزد با تمام کاهش ها 

به 331 میلیون مترمکعب در ســال رســیده است که با 
احتساب آب تبخیرى و برداشت هاى غیرمجاز انجام شده 

است.
وى ادامه داد: در چنین شرایطى، بدون رعایت برخى نکات، 
در پایان شهریور وضعیت خاص آبى را شاهد خواهیم بود 
و این ضرورت وجود دارد که خود را با شرایط تغییر اقلیم 

سازگار کنیم.
ساســانى با اعالم این مطلب که ســد زاینده رود حجم 
مرده اى نیز دارد که امکان خارج ســاختن آب از آن وجود 
ندارد، ابراز کرد: همچنین هر سال شاهد تبخیر 32 میلیون 
متر مکعب آب از سطح زاینده رود هســتیم و با توجه به 
افزایش 1/5 درجه اى دما، امســال ســال خاصى درباره 

مسائل آبى در پیش رو است.

■■■
وى با بیان اینکه براى گذر از این بحران نیازمند کاهش 
مصرف آب در بخش شــرب و بهداشتى هســتیم، ابراز 
کرد: کمبود منابع آبى، تنها در حوضه زاینده رود نیســت 
و حتى ظرفیت سد حناى سمیرم کاهش یافته است، این 
در شرایطى اســت که بخش زیادى از آب این سد قابل 

استفاده نیست.
معاون حفاظت و بهره بردارى آب منطقه اى استان اصفهان 
با بیان اینکه خروجى تونل چشمه لنگان در  همین زمان در 
سال گذشته 21 مترمکعب در ثانیه اندازه گیرى شد که در 
حال حاضر به دو مترمکعب بر ثانیه رسیده است، گفت: باید 
توجه کنیم که به دلیل فاصله این چشمه با سد زاینده رود، 

امکان انتقال آب آن وجود ندارد.

معاون حفاظت و بهره بردارى آب منطقه اى استان اصفهان؛ 

امکانپذیر نبودن  انتقال آب از 
چشمه لنگان به سد زاینده رود 

شاید زمانى آمار مى دادند که سطح زیر کشت برنج در 
اصفهان به 30 هزار هکتار رسیده، اما االن زیر چهار تا 

پنج هزار هکتار است.
عبدالحســین میرمیران ورزنــه، حقوقــدان و عضو 
هیئت مدیــره نظام صنفى کشــاورزان شهرســتان 
اصفهان اعالم کرده اســت که همچنان در اســتان 
کم آب اصفهــان، چندین هزار هکتــار برنج کارى

مى شود. 
وى در بخشى از سخنان خود گفته است: در حدود 300 
هزار نفر جمعیت کشاورزان شرق اصفهان مستقیم و 
غیرمستقیم به علت وضعیت آب دچار بحران شده اند، 
اما ماجرا فقط به کشاورزى و کشاورزان محدود نیست، 
االن محیط زیست اصفهان و پیشروى کویر و نشست 

زمین در خطر است.
شاید زمانى آمار مى دادند که سطح زیر کشت برنج در 
اصفهان به 30 هزار هکتار رسیده بود، اما االن زیر چهار 
تا پنج هزار هکتار است که آن هم در باالدست لنجانات 
است و در آن شرایط و اراضى اقلیمى، بهترین کشت 
همان برنج است؛ چون اراضى کوچک است و آبى که 
مصرف مى شــود، دومرتبه به علت خاصیت طبیعى 

رودخانه، به رودخانه بازمى گردد.
این در حالى است که رئیس سازمان جهاد کشاورزى 
گیالن گفته بود: تنها استان هاى گیالن، مازندران و 
بخشى از استان گلستان اجازه کشت محصول برنج را 
دارند و سایر مناطق کشور که تا پیش از این مبادرت به 

کشت مى کردند، از این کار منع شده اند. 

تفاهمنامه همکارى علمى وآموزشــى بین دانشگاه هاى  
اصفهان و لتراب استرالیا منعقد شد.

مدیر دفتر همکاري هاى علمی بین المللى دانشگاه اصفهان 
گفت: ایجاد دوره هاى مشترك در زمینه گردشگرى بین 
المللى، مدیریت هتلدارى و ورزشــى و مطالعات ناتوانى، 

از مهمترین مفاد این تفاهمنامه همــکارى بین دو واحد 
دانشگاهى است. کمیل طیبی افزود: همچنین مطالعات 
مشترك در حوزه هاي علوم پایه، مهندسی، محیط زیست، 
رفاه و امور اجتماعی و راهنمایی مشــترك پایان نامه، از 
دیگر محورهاى همکارى این تفاهمنامه است. وى گفت: 

مبادله دانشــجو، اجراى طرح هاى پژوهشــی مشترك، 
مقاالت مشترك و تبادل تجربیات و اطالعات متخصصان 
دو دانشــگاه  و راه اندازى دفتر همــکارى دوجانبه در هر 
دو واحد دانشــگاهى هم از مفاد مهم این توافقنامه علمى 

دوطرفه است. 

امیرحســین نادرى، معاون مالى و اقتصادى شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان درخصوص سود پرداخت شده 
این شــرکت بابت ســهام عدالت گفت: با ورود نماد 
شرکت فـــوالد مبارکه به بورس در اسفندماه سال 
85، بلوك 30 درصدى شرکت به ارزش تقریبى 900 
میلیارد تومان به ســهام عدالت واگذار شد تا از محل 
سود نقدى شرکت طى ده سال، این مبلغ به صورت 

اقساط به حساب خزانه واریز شود.
وى افزود: این در حالى اســت کــه از زمان واگذارى 
این سهام به ســهام عدالت تا پایان ســال مالى 95، 
بیش از ســه هزار و 600 میلیارد تومان سود نقدى به 
سهام عدالت تعلق گرفته که از این مقدار، هزار و 346 
میلیارد تومان به افزایش سرمایه اختصاص یافته و دو 

هزار و 220 میلیارد تومــان به صورت نقدى پرداخت 
شده است. 

وى ادامه داد: این بدان معناست که در حدود چهار برابر 
قیمتى که سهام عدالت بابت اصل سهام طى ده سال 

پرداخت کرده، سود نقدى دریافت کرده است.
نادرى اظهار کرد: همچنین ارزش بلوك سهام عدالت 
با توجه به قیمت فعلى ســهام، در حدود شش هزار و 
300 میلیارد تومان است که نسبت به قیمت واگذارى، 
هفت برابر رشد داشته است. وى افزود: طى ده سال 
براى ســهام عدالت 600 درصد بازده قیمت و 400 
درصد بازده نقدى از فوالد مبارکه حاصل شده است؛ 
یعنى 1000 درصد بازده طى ده ســال یا 100 درصد 

بازدهى به طور متوسط ساالنه.

کاهش شدید کشت برنج
 در اصفهان

تفاهمنامه همکارى دانشگاه هاى اصفهان و استرالیا

بازدهى 600درصدى قیمت سهام عدالت 
فوالد مبارکه  

مدیرکل بهزیســتى اســتان اصفهان گفت: به هر 
کارفرمایى که از معلولین بهزیستى، زنان سرپرست 
خانوار یا معتــادان بهبودیافته نیــرو جذب کند، 20 

میلیون تومان وام داده مى شود.
مرضیه فرشاد در خصوص افزایش یارانه افراد تحت 
پوشش (مســتمرى بگیران)، با بیان اینکه تاکنون 
رســمًا افزایشى از طرف ســازمان بهزیستى اعالم 
نشده است، اظهارداشــت: در خانوارهاى ساکن در 
شهر که حداقل دو معلول دارند، 30میلیون تومان وام 
بالعوض مسکن و در خانوار ساکن روستا  18 میلیون 

تومان وام مسکن داده مى شود.
وى افزود: این وام به صورت مشترك توسط سازمان 
بهزیستى، بنیاد مســتضعفان و خیرین مسکن ساز 

استان تأمین مى شود.
مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان با بیان اینکه دو 
نــوع وام کارفرمایى و خویش فرمایــى وجود دارد، 
ادامه داد: در وام کارفرمایى به هر فردى که از معلول 
بهزیستى، زن سرپرست خانوار یا بهبود یافته اعتیاد 
نیرو جذب کند 20 میلیون تومان وام داده مى شود و 
در وام خویش فرمایى، عدد این وام بستگى به پروژه 

اى که فرد به کار مى گیرد، دارد.
فرشاد در خصوص رقم وام به زنان سرپرست خانوار 
گفت: در زنان سرپرســت خانوار نیز رقم وام با توجه 
به شــرایط خانواده بین چهار  تــا ده میلیون تومان 
است،البته هنوز ابالغیه اى مبنى بر افزایش رقم وام 

نیامده است.

اعطاي وام 20 میلیونى 
براى استخدام معتادان بهبود یافته

آگهى مناقصه عمومى

اداره کل زندان هاى استان اصفهان

توضیحات: 1- مراجعه کنندگان مى بای ستى درخواست کتبى خود را مبنى بر اعالم آمادگى براى شرکت در مناقصه 
ارائه نمایند.

2- اعتبار پروژه به صورت اوراق اسناد خزانه اسالمى و با سررسید 99/06/31 مى باشد.

نوبت اول

اداره کل زندان هاى استان اصفهاندستگاه مناقصه گذار
نشانى: اصفهان- ابتداى اتوبان ذوب آهن

اجراى فنداسیون، اسکلت فلزى و سقف سوله به مساحت 2160 مترمربعموضوع مناقصه

نوع: ضمانت نامه بانکىتضمین شرکت در مناقصه
مبلغ 450/000/000 ریال

محل: اداره فنى عمرانى اداره کل زندان ها- 37885666- 031دریافت اسناد
از تاریخ 97/02/15 لغایت 97/02/22

محل: دبیرخانه اداره کل زندان هاى استان اصفهانتحویل اسناد
آخرین مهلت: حداکثر تا تاریخ 97/03/02

اداره کل زندان هاى استان اصفهانگشایش پیشنهادها
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رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان گفت: حمایت 
قضائى از سرمایه گذارى، تولید و اشتغال بیش از گذشته 

در دستور کار خواهد بود. 
احمد خســروى وفا بیان کرد: امســال که به نام سال 
حمایت از کاالى ایرانى نامگذارى شــده است، بیش از 
پیش حمایت قضائى از سرمایه گذارى و تولید و اشتغال 
در دستور کار خواهد بود. وى با اشاره به اینکه مشکالت 
واحد ها و بنگاه هاى تولیدى و اقتصادى به صورت جدى تر 
مورد بررسى و پیگیرى قرار مى گیرد، اضافه کرد: شکل 
گیرى مرکز داورى مســتقر در اتاق بازرگانى و تشکیل 
کمیته هاى حقوقى و نظارت و حمایت قضائى از سرمایه 

گذارى، از جمله اقدامات مهمى بود که در این راســتا در 
سال گذشته صورت گرفت و در ســال جدید از ظرفیت 

خوب آن بهترین بهره بردارى به عمل خواهد آمد.
رئیس دستگاه قضائى استان اصفهان همچنین از تشکیل 
و راه اندازى میز حمایت از سرمایه گذارى و کاالى ایرانى 
در دســتگاه قضائى این اســتان خبر داد و گفت: امنیت 
سرمایه گذارى از سوى دستگاه قضائى نهادینه و تضمین 
مى شود و مبارزه همه جانبه با قاچاق کاال که عامل اصلى 
ایجاد بحران در امر تولید و اشــتغال است و نیز برخورد 
قاطع با قاچاقچیان و تسریع در رسیدگى به پرونده هاى 

آنها در دستور کار خواهد بود.

 مدیرکل منابــع طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهان 
گفت: به منظور اجراى برنامه هاى پیش بینى شده براى 
جلوگیــرى از بیابان زایى، منتظر تخصیــص اعتبارات 

هستیم. 
محمدحسین شــاملى اظهارکرد: کانون هاى بحران و 
فرسایش بادى استان شناسایى شده است و نهال کارى، 
بذرکارى و در مناطقى که نیاز بوده مالچ پاشى و بادشکن 
براى کانون هاى درجه یک پیش بینى شــده است. وى 
با بیان اینکه بیابان زدایــى و کنترل ریزگردهاى داخلى 
در برنامه ششم توسعه لحاظ شده اســت، ادامه داد: در 
صورت تخصیص اعتبارات برنامه ششم و به شرط آنکه 

کانون هاى جدید ریزگرد تشکیل نشود، مى توان بیشتر 
کانون هاى ریزگرد شناسایى شده را کنترل کرد.

شــاملى در خصوص تعطیلى معادن گچ گفت: تاکنون 
پنج معدن گچ تعطیل شــده و تعطیلــى دو معدن دیگر 
نیز به صنایع و معادن واگذار شــده است تا این موضوع 
را با جابه جایى معادن پیگیــرى کنند. وى در خصوص 
کاهش تولید مراتع تصریح کرد: امسال به دلیل کاهش 
بارندگى ها، تولید مراتع کاهش پیدا کرده است. شاملى 
افزود: در صورت بارندگى ناکافى، تسهیالتى براى تهیه 
علوفه در اختیار دامداران قــرار خواهد گرفت تا کاهش 

میزان بارندگى و کاهش تولید مراتع جبران شود.

راه اندازى میز حمایت از 
سرمایه گذارى 

تسهیالت تهیه علوفه در 
اختیار دامداران قرار مى گیرد

ورود 52 هزار دام به مناطق 
عشایرنشین چادگان

مدیر اداره امور عشایر شهرستان چادگان گفت: بیش 
از 52 هزار دام وارد مناطق عشایر نشـین شهرسـتان 

چادگان مى شوند.
مسـعود موحـدى اظهارکـرد: ورود بیـش از 70 
هـزار هکتـار از عرصه هاى احیاشـده منابـع طبیعى 
شهرسـتان چادگان به منظـور تحلیف 50 هـزار دام 
عشایرنشـین ایـن شهرسـتان آزاد شـد. وى افـزود: 
آزادسـازى مناطـق ییالقـى شهرسـتان چـادگان با 
هماهنگى اداره منابع طبیعى شهرستان چادگان انجام 

شد.
موحـدى گفـت: بـا آزادسـازى مناطـق ییالقـى 
چـادگان، بیـش از 30 درصـد عشـایر وارد ایـن 
شهرسـتان شـدند کـه پیش بینى مى شـود بیـش از 
1250خانـوار عشایرنشـین شهرسـتان در روزهـاى 
جارى وارد مناطق عشایرنشـین شهرسـتان چادگان 

شوند. 

حصه، نونوار مى شود
مدیر منطقه 14 شـهردارى اصفهان گفت: آسـفالت 
حصه بـا هزینـه اى بالـغ بـر 20 میلیـارد ریـال آغاز

 شد.
على شمسـى اظهار کـرد: به منظـور ارتقـاى کیفى 
محالت محروم، آسـفالت معابر اصلى و فرعى محله 
حصه امسـال با هزینـه اى بالغ بـر 20 میلیـارد ریال 

انجام مى شود.

خبر

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 ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى مســتقر در واحد ثبتى شهرســتان 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 شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139660302007004277 مورخ 96/12/06 مهدى الیاسى علیشاهدانى فرزند 
ذوالفقار نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203,90 مترمربع پالك شماره 514 اصلى واقع 
در علیشــاهدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رســمى ذوالفقار الیاسى 

فرزند غالمعلى.
2 - راى شماره 139660302007004284 مورخ 96/12/06 ابراهیم امیدى راد فرزند قاسم نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 159 مترمربع پالك شــماره 108 فرعى از یک اصلى واقع در 

کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
3 - راى شماره 139660302007004311 مورخ 96/12/08 اصغر اسمعیل زاده فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 321,16 مترمربع پالك شماره 691 فرعى از 386 اصلى واقع 
در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى حسین اسماعیل 

زاده فرزند محمدقاسم.
4 - راى شماره 139660302007004499 مورخ 96/12/22 محمدجعفر قائدى فرزند درویشعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 124,63 مترمربع پالك شماره 273 فرعى از 406 اصلى 
واقع در فالورجان(گارماســه) بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى 

محمدتقى کیانى فالورجانى.
5 - راى شماره 139660302007004496 مورخ 96/12/22 احمد دهقان کلیشادى فرزند محمد 
نسبت به ششــدانگ یکباب بهاربند به مساحت 300,22 مترمربع پالك شــماره 19 اصلى واقع در 
کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى کبرى هاشمى فرزند حیدر.
6 - راى شــماره 139660302007004495 مورخ 96/12/22 ســیدعلى اکبر صالحى فرزند سید 
سبزعلى نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 173,40 مترمربع پالك شماره 402 اصلى 
واقع درجوجیل بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى محمودکاظمى 

فرزند محمدابراهیم.
7 – راى شماره 139660302007004494 مورخ 96/12/22 صالح هاشمى فرزند حسن نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111,10 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 
ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسم رحیمى کلیشادى فرزند محمد ابراهیم.
8 - راى شــماره 139660302007004492 مورخ 96/12/22 عبداله حسن پور سودرجانى فرزند 
محمد نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 37,90 مترمربع پالك شماره 536 فرعى از 22 
اصلى واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مصطفى 

فرهمند فرزند على.
9 - راى شــماره 139660302007004490 مورخ 96/12/22 مهرى کریمیان شــرودانى فرزند 
رجبعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 329,04 مترمربع پالك شماره 
4 فرعى از 411 اصلى واقع در شــرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى سیدعلى نقى میرلوحى فرزند محمد.
10 - راى شماره 139660302007004491 مورخ 96/12/22 محمدعلى کریمى فرزند ابوالقاسم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 329,04 مترمربع پالك شماره 4 
فرعى از 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

سیدعلى نقى میرلوحى فرزند محمد.
11 - راى شماره 139760302007000158 مورخ 97/01/22 مجتبى سالمى راد فرزند غالمعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151,67 مترمربع پالك شماره 44 اصلى واقع در ریاخون 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین قلى نجفى.
12 - راى شــماره 139660302007004485 مورخ 96/12/22 ملوك توکلى گارماسه فرزند اکبر 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 64,80 مترمربع پالك شماره 357 فرعى از 406 اصلى 

واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
13 - راى شماره 139660302007004486 مورخ 96/12/22 غالمرضا توکلى گارماسه فرزند اصغر 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 185,20 مترمربع پالك شماره 357 فرعى از 406 اصلى 
واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد توکلى فرزند 

ابراهیم و نازنین بیگم توکلى فرزند صادق.
14 – راى شماره 139760302007000284 مورخ 97/02/03 احمدرضا ابراهیمى فرزند نوروزعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 46,40 مترمربع پالك شماره 231 فرعى از 386 اصلى 
واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رســمى عباسعلى 

حشمت فرزند حسینعلى.
15 - راى شماره 139760302007000286 مورخ 97/02/03 هادى باقرزاد فرزند قاسم نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 242,92 مترمربع پالك شــماره 138 فرعى از 53 اصلى واقع در 

شهرك قدس بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
16 - راى شــماره 139760302007000289 مورخ 97/02/03 مســعود کریمى سهلوانى فرزند 
مرتضى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 271,85 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در 
سهلوان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى احمد کریمى فرزند حسن.

17 - راى شماره 139760302007000290 مورخ 97/02/03 على کریمى سهلوانى فرزند مرتضى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 324,45 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در سهلوان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى احمد کریمى فرزند حسن.
18 - راى شماره 139760302007000291 مورخ 97/02/03 محمد دوستى فرزند براتعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 281,50 مترمربع پالك شماره 415 اصلى واقع در کروج بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اکبر قربانى شرودانى فرزند مهدى.
19 - راى شــماره 139760302007000293 مورخ 97/02/03 معصومه دوستى شرودانى فرزند 
عبدالعلى نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 298,60 مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 
411 اصلى واقع در شــرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على 

دوستى شرودانى.
20 - راى شماره 139760302007000295 مورخ 97/02/03 على خدادادى باغ ابریشمى فرزند 
صفرعلى نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 273,90 مترمربع پالك 
شماره 22 و 25 فرعى از 24 اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
21 - راى شماره 139760302007000296 مورخ 97/02/03 على خدادادى باغ ابریشمى فرزند 
صفرعلى نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 273,90 مترمربع پالك 
شماره 22 و 25 فرعى از 24 اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
22 - راى شماره 139760302007000299 مورخ 97/02/03 فضل اله دهخدا حسن آبادى فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 156,46 مترمربع پالك شماره 88 فرعى از 23 
اصلى واقع در حســن آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى حسن 

دهخدا فرزند رمضان.
23 - راى شماره 139760302007000300 مورخ 97/02/03 فضل اله دهخدا حسن آبادى فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164 مترمربع پالك شماره 88 فرعى از 23 اصلى 
واقع در حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى حسن دهخدا 

فرزند رمضان.
24 - راى شــماره 139760302007000302 مورخ 97/02/03 صادق محمدى فالورجانى فرزند 
قاسمعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 137,97 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع 

در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
25 - راى شماره 139760302007000303 مورخ 97/02/03 اشرف مختارى فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 112,24 مترمربع پالك شماره 423 فرعى از 385 اصلى 
واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى محمدعلى 

کاظم زاده فرزند رضاقلى.
26 - راى شــماره 139760302007000304 مورخ 97/02/03 کشــور علیــدادى فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مســاحت 176,18 مترمربع پالك شماره 447 اصلى 
واقع در اشــترجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى عباس کیانى 

فرزند علیرضا.
27 - راى شــماره 139760302007000305 مورخ 97/02/03 اســداله فرهنگ سهلوانى فرزند 
حیدرقلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 311,42 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در 
سهلوان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرقلى فرهنگ سهلوانى.

28 - راى شــماره 139760302007000306 مورخ 97/02/03 زهره قاســمى فالورجانى فرزند 
رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 181,15 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در 
فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رمضان رهنما فالورجانى 

فرزند قربانعلى.
29 - راى شماره 139760302007000307 مورخ 97/02/04 زهرا کمالى زاده فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 140,06 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالرحمن قاسمى فالورجانى.
30 - راى شماره 139760302007000313 مورخ 97/02/04 محمدعلى شمس فالورجانى فرزند 
امیرآقا نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مساحت 521,86 مترمربع پالك شماره 44 اصلى واقع در 
ریاخون بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فتحعلى عباسى ریاخونى.

31 - راى شــماره 139760302007000370 مورخ 97/02/08 محمد شــمس فالورجانى فرزند 
اسماعیل نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مساحت 274,10 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع 
در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى اسماعیل شمس 

فالورجانى.
32 - راى شماره 139760302007000371 مورخ 97/02/08 فراست عسگرى فرزند محمدرضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 113,70 مترمربع پالك شــماره 411 اصلى واقع در 
شــرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رســمى مهدى کیانى فرزند 

محمداسماعیل.
33 - راى شــماره 139760302007000372 مورخ 97/02/08 فاطمه قاســم پور فرزند ابراهیم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 344,93 مترمربع پالك شماره 516 
اصلى واقع در خونسارك بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین 

احمدى خوانسارکى.
34 - راى شــماره 139760302007000373 مورخ 97/02/08 ابراهیم احمدى خونسارکى فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 344,93 مترمربع پالك شماره 
516 اصلى واقع در خونســارك بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسین احمدى خوانسارکى.
35 - راى شــماره 139760302007000374 مورخ 97/02/08 محمد جمالى قهدریجانى فرزند 
غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 239,26 مترمربع پالك شماره 1051 فرعى 
از 385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

اسماعیل حمزه زاده فرزند غالمعلى.
36 - راى شماره 139760302007000376 مورخ 97/02/08 هویک غازاریان فرزند هوسپ نسبت 
به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 51,95 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عزیزاله رحیمى.
37 - راى شــماره 139760302007000377 مورخ 97/02/08 روح اله ورپشتى فرزند اسماعیل 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 111,60 مترمربع پالك شماره 72 فرعى از 24 اصلى 
واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین کاظمى 

قهدریجانى فرزند محمد.
38 - راى شماره 139760302007000379 مورخ 97/02/08 محمدجواد رضائى کلیشادى فرزند 

مرتضى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 281,63 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع 
در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسم رحیمى کلیشادى 

فرزند محمد ابراهیم.
39 - راى شماره 139760302007000380 مورخ 97/02/08 مهدى اسماعیلى سودرجانى فرزند 
ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 217,17 مترمربع پالك شماره 8 فرعى از 21 
اصلى واقع در ســودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى حسن 

حسنپور سودرجانى فرزند مصطفى.
40 - راى شماره 139760302007000383 مورخ 97/02/08 مهرى مهرابى فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209,32 مترمربع پالك شماره 43 اصلى واقع در فودان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى براتعلى مهرابى.
41 - راى شــماره 139760302007000384 مورخ 97/02/08 ناصر اکبرى پاوائى فرزند محمود 
نسبت به ششدانگ یکباب انبارى مسکونى به مساحت 32,39 مترمربع پالك شماره 497 اصلى واقع 

در پاوا بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى امیر قلى رضائى.
42 - راى شماره 139760302007000386 مورخ 97/02/08 محمد صادق پور فرزند رستم نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 290,41 مترمربع پالك شــماره 24 اصلى واقع در باغ ابریشم 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد باقرى.
43 - راى شــماره 139760302007000387 مورخ 97/02/08 مهدى کشــاورزیان کلیشــادى 
فرزند شعبانعلى نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 187,50 مترمربع پالك شماره 19 
اصلى واقع در کلیشــاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى قربانعلى 

رفیعى کلیشادى.
44 - راى شــماره 139760302007000388 مورخ 97/02/08 اکبر شــیرعلى کلیشادى فرزند 
حسنعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 235,77 مترمربع پالك شماره 32 اصلى واقع 
در آغچه بدى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى ناصرقلى محمدى 

فرزند حسن.
45 - راى شماره 139760302007000390 مورخ 97/02/08 اســماعیل قاسمى فرزند صفرعلى 
نسبت به ششــدانگ یکباب گاودارى به مســاحت 1851,66 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع 

در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى علیرضا رستگار.
46 - راى شماره 139760302007000391 مورخ 97/02/08 عبداله مرادى فرزند حسینعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 196,30 مترمربع پالك شماره 620 فرعى از 385 اصلى واقع 

در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
47 – راى اصالحى شماره 139760302007000392 مورخ 97/02/08 رمضانعلى دوستى شرودانى 
فرزند امیر نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 425,60 مترمربع پالك شماره 415 
اصلى واقع در کروج بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمود اربابیان.
48 - راى شــماره  139760302007000285مورخ97/02/03آقاى /خانم براتعلى رئیسى  فرزند 
مهرعلى    نسبت به شــش دانگ   یکبابخانه    به مســاحت118,72مترمربع پالك شماره   فرعى از 

411اصلى واقع در شرودان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   دکتر مهدى کیانى
49- راى شماره  139660302007004410    مورخ 96/12/15  آقاى /خانم  منیژه کریمى بروزادى   
فرزند على   نسبت به دو دانگ مشاع از  شش دانگ یکبابخانه  به مساحت214 مترمربع پالك شمار8 

فرعى از21 اصلى واقع در سودرجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   حسنعلى سلیمى
50-اى شــماره  139660302007004409    مورخ 96/12/15  آقاى /خانم  حســین حسن پور 
سودرجانى فرزند جواد نسبت به چهار دانگ مشاع از  شش دانگ یکبابخانه  به مساحت214 مترمربع 
پالك شــمار8 فرعى از21 اصلى واقع در ســودرجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   حسنعلى 

سلیمى
51- راى شماره139760302007000255 مورخ  97/01/30 آقاى /خانم   محمود مشتاقى الرگانى   
فرزند  حاجى قلى  نسبت به  سه دانگ مشاع از شش دانگ  یکبابخانه  به مساحت126,55  مترمربع 
پالك شماره   فرعى از 15اصلى واقع در فالورجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   حسین شجاع 
52- راى شماره139760302007000256 مورخ  97/01/30 آقاى /خانم  سهیال مشتاقى الرگانى  
فرزندرضاقلى نسبت به  ســه دانگ مشاع از شش دانگ  یکبابخانه  به مســاحت126,55  مترمربع 
پالك شماره   فرعى از 15اصلى واقع در فالورجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   حسین شجاع

53-راى شماره  139760302007000257 مورخ97/01/30   آقاى /خانم  معصومه کریمى کزج   
فرزند نادر    نسبت به شش دانگ یکبابخانه     به مساحت226,80    مترمربع پالك شماره   فرعى از19 

اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   رضا رضائى
54- راى شماره  139760302007000147   مورخ  97/01/21 آقاى /خانم   امیر حسین احمدى 
ونهرى    فرزند  غالمعلى   نسبت به شش دانگ یکبابخانه   به مساحت 130,13 مترمربع پالك شماره   

فرعى از497 اصلى واقع در پاوا بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   حسن خدادادى
55- راى شماره 139760302007000150  مورخ  97/01/21 آقاى /خانم  معصومه میرى فرزند  
غالم  نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مساحت146,50    مترمربع پالك شماره   فرعى از 447اصلى 

واقع در   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   عباس کیانى 
56- راى شماره  139760302007000283مورخ  97/02/03 آقاى /خانم  ماشااله قربانى خراجى   
فرزندحاجى بابا نسبت به شش دانگ یکبابخانه  به مســاحت230,35 مترمربع پالك شماره   فرعى 

از408 اصلى واقع درکوپان گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  اسماعیل شیرزادى 
57- راى شماره  13976032007000421 مورخ 97/02/11  آقاى /خانم  حسنعلى شفیعى    فرزند 
جعفرقلى    نسبت به شش دانگ    یکبابخانه   به مساحت   188,52 مترمربع پالك شماره   فرعى از 

386اصلى واقع در   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   نوروزعلى کریمى 
58- راى شماره 139760302007000249  مورخ   97/01/29آقاى /خانم   روح اله شکر گزار کر 
افشانى فرزند   رمضانعلى  نسبت به شش دانگ یکبابخانه   به مساحت140,60    مترمربع پالك شماره   
فرعى از538 اصلى واقع در   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   مرتضى شکر گزار تاریخ انتشار نوبت 
اول :  روز سه شنبه مـورخ 1397/02/18 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز چهار شنبه مورخ 1397/03/02 

م الف: 0104   اکبر پور مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان/  2/413
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 

متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023001211 مورخ 1396/10/30 آقاى مهدى فوالدگر 
به شماره شناســنامه 4666 کدملى 1285125150 صادره از اصفهان فرزند محمدجالل نسبت به 
23 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 158/43 مترمربع مفروزى از 
پالك شــماره 2308- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز 

گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139660302023001213 مورخ 1396/10/30 آقاى مهرداد فوالدگر 
به شــماره شناســنامه و کدملى 1270269194 صادره از اصفهان فرزند محمدجالل نسبت به 13 
سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 158/43 مترمربع مفروزى از پالك 
شــماره 2308- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان و با حدود: که در ازاى مالکیت مشــاعى اولیه 

محرز گردیده است. 
ردیف 3- برابر رأى شماره 139660302023001215 مورخ 1396/10/30 آقاى على فوالدگر به 
شماره شناســنامه و کدملى 1272201198 صادره از اصفهان فرزند محمدجالل نسبت به 13 سهم 
مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 158/43 مترمربع مفروزى از پالك شماره 

2308- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 4- برابر رأى شــماره 139660302023001217 مورخ 1396/10/30 خانم فهیمه فوالدگر 
به شماره شناسنامه 1012 کدملى 1284950557 صادره از اصفهان فرزند محمدجالل نسبت به 23 
سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 158/43 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 2308- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده 
است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/02/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/18 م الف: 

1896 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى  اصفهان /2/100
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شماره 139760302023000081 مورخ 1397/01/30 خانم سحر شاه سمندى 
اصفهانى به شماره شناسنامه 383 کدملى 1287012213 صادره از اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 54/67 مترمربع مفروزى از پالك شماره 6448- اصلى واقع در بخش 
2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/2/3 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/2/18  م الف: 2049 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /2/111 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شــماره 139760302023000086 مورخ 1397/01/30 خانم فرزانه طاعات 
به شــماره شناســنامه 7218 کدملى 1287413501 صادره از اصفهان فرزند مهدى نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 58/18 مترمربع مفروزى از پالك شماره
 4953- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده 

است. 
ردیف 2- برابر راى شماره 139760302023000087 مورخ 1397/01/30 آقاى غالمعلى صدیقى 
مورنانى به شماره شناسنامه 2279 کدملى 1292415551 صادره از اصفهان فرزند احمدرضا نسبت 
به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 58/18 مترمربع مفروزى از پالك 
شــماره 4953- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز 
گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/2/3 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/2/18  م 

الف: 2104 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/112
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9710100362700042 شماره پرونده: 9609980362701370 شماره بایگانى 
شعبه: 961414 نظر به اینکه در پرونده کالسه 8د961414 حسب شکایت پرویز برهانى رارانى، آقاى 
على شرافت متهم است به سرقت و از طرف این دادیارى تحت تعقیب مى باشد و ابالغ احضاریه نیز 
به واســطه نقل مکان نمودن متهم و معلوم نبودن محل اقامت وى ممکن نگردیده لذا بدینوسیله در 
اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهى در شعبه 8 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب مجتمع شماره 5 اصفهان واقع در خیابان 
شریعتى جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهى، اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 3107 شــعبه 8 دادیارى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 5) /2/389

معاون بهبود تولیدات گیاهى ســازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان گفت: 43 هزار هکتار از باغات سطح 
استان در معرض شدید خشکسالى هستند و باید با تأمین 

اعتبارات، از این اتفاق ناخوشایند جلوگیرى کنیم.
اصغر محسن زاده کرمانى اظهار کرد: وضعیت بارش ها 
در استان به چهار بخش تقســیم مى شود، در یکسرى 
شهرســتان ها بین 56 تا 74 درصد بارش ها کاهش پیدا 
کرده اند، برخى شهرستان ها بین 40 تا 48 درصد کاهش 
بارندگى دارند، برخى بین 31 تــا 34 درصد کاهش پیدا 
کرده است و برخى شهرســتان ها نیز وضعیت بهترى

 دارند.
وى افزود: وضعیت منابع آبى در مقایسه با سال 85 بیش 
از یک میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده است؛ بخش 
کشاورزى نیز به شدت تحت تأثیر کم آبى قرار گرفته است 
و سطح کشت از 330 هزار هکتار در محصوالت زراعى 

استان به 200 هزار هکتار رسیده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهى جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان گفت: 43 هزار هکتار از باغات ســطح استان 
در معرض شــدید خشکســالى قــرار دارنــد و باید با 
تأمین اعتبارات، از ایــن اتفاق ناخوشــایند جلوگیرى 

کنیم.

معاون جهاد کشاورزى استان اصفهان خبر داد؛

43 هزار هکتار از باغات استان در
مدیرعامل شرکت آبفا اصفهان گفت: 86 درصد  معرض خشکسالى

مردم اصفهان مصرفشان بین صفر تا20 درصد 
است و الگوى مصرف را رعایت مى کنند.

هاشم امینى با اشاره به اقدامات این شرکت براى 
مصرف بهینه آب گفت: طبــق مصوبه مجلس 
شوراى اسالمى، هر مشترکى که تقاضاى نصب 
لوازم کاهنده را داشته باشد، شرکت آب و فاضالب 
باید این لوازم را به آنها ارائه دهد و هزینه آن را از 

طریق قبض آب کسر کند.   
وى اضافه کــرد: از روز 22 اردیبهشــت ماه هر 
مشترکى که تمایل دارد لوازم کاهنده را دریافت 
کند، مى تواند با ســامانه 122 شرکت آبفا تماس 
بگیرد و درخواســت تهیه لوازم کاهنده مصرف 

آب را اعالم کند. 
وى اعالم کرد: هزینه بسته کاهنده مصرف آب 
60 هزار تومان است که طى 12 قسط از مشترك 

دریافت مى شود.
مدیرعامل شرکت آبفاى استان اصفهان با اشاره 
به اینکه براى عبور از بحران بى آبى، باید از مردم 
کمک بگیریم، افزود: همچنین براى فرهنگسازى 
مصرف بهینه آب، به 17 هزار دانش آموز آموزش 

مصرف صحیح آب داده شده است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: فشار آب در اصفهان 1/5تا 2 اتمسفر است 
که فشار خوبى است و ساکنان بعد از مسیر پمپ 
آب، باید مخــزن تعبیه کنند تا ایــن آب ذخیره 

شود.

ارائه لوازم کاهنده 
مصرف آب 

از 22 اردیبهشت
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اجراى نمایش «روى زمین» 
در مجموعه فرشچیان 

نمایش «روي زمین» به کارگردانی ایمان جمشیدیان 
از 12 اردیبهشـت ماه در مجموعه فرشـچیان در حال 
اجراسـت. این نمایش به نویسـندگی «افروز فروزند» 
تا 26 اردیبهشت ماه هر شب سـاعت 20و30 دقیقه در 

سالن مجموعه فرشچیان به نمایش در می آید. 

مبازره با آفت سن غالت 
در 35 هزار هکتار

تاکنون عملیات مبارزه با سن غالت در 35 هزار هکتار از 
مزارع گندم و جو استان اصفهان اجرا شده است.

مدیـر حفـظ نباتات سـازمان جهادکشـاورزى اسـتان 
اصفهان گفت: 160 شـبکه مراقبت در استان اصفهان 
از اسفند ماه گذشته تاکنون برکنترل این آفت در مزارع 
غالت نظارت کرده اند. على رحیمى افزود: اجراى این 
طرح، عـالوه بر جلوگیرى از خسـارت تولید محصول، 

موجب افزایش کیفیت گندم مى شود. 
وى گفـت: در این طرح،  در هر هکتار 350 سـى سـى
 دلتامتریـن سـموم شـیمیایى اسـتفاده شـده اسـت. 
مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهادکشـاورزى 
اسـتان اصفهـان افـزود: مبـارزه بـا آفـت سـن گندم

در مـزارع شهرسـتان هـاى  کاشـان،  آران وبیـدگل، 
اردسـتان، ناییـن، اصفهـان، برخـوار، شـاهین شـهر 
ومیمه، شـهرضا ودهاقان، گلپایگان، چادگان، فریدن، 
فریدونشهر، خوانسار، سمیرم و بویین میاندشت تا اوایل 

خرداد ادامه دارد.

خبر

به منظور کاهش مصرف برق در ایستگاه هاى شرکت 
برق منطقه اى اصفهان، براى اولین بار محوطه پســت 

هاى فوق توزیع با سیستم روشنایى LED روشن شد.
معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه اى اصفهان در 
این باره گفت: به منظــور نهادینه کردن بحث مدیریت 
مصرف انرژى و کاهش هزینه ها، تصمیم گرفته شــد 
در محوطه پست هاى فوق توزیع به جاى پروژکتورها و 
چراغ هاى خیابانى معمولى، از پروژکتورها و المپ هاى 

LED با مصرف برق بسیار کمتر استفاده شود. 

امین مقدس، مزایاى پروژکتورها و المپ هاى LED را، 
عالوه بر مصرف برق بسیار کمتر نسبت به المپ هاى 

معمولى، طول عمر بیشتر در حدود سه برابر عنوان کرد.
وى اظهار کرد: بــراى انجام این کار، ابتدا پســت 63 
کیلوولت ســنگبران (پســت مدوالر) به عنوان نمونه 
انتخاب شــد و روشــنایى محوطه بیرونى آن شــامل 
ترانســفورماتور 63 کیلوولت، تجهیزات HV و اطراف 
کانکس هاى اتــاق فرمان و فیدرخانه توســط ده عدد 
پروژکتــور LED و دو عــدد چــراغ خیابانى ســاخت 
شرکت هاى داخلى تأمین شد. مقدس اضافه کرد: در این 
پروژه، به جاى استفاده از پروژکتورهاى معمولى با توان 
4400وات،  از پروژکتورهاى LED و چراغ هاى خیابانى

LED با توان 970 وات استفاده شد.

رئیس انجمن هنرهاى نمایشى استان اصفهان از تکمیل 
و تجهیز دو سالن پالتو در حوزه هنرى و سالن فرشچیان 
اصفهان خبر داد و گفت: این دو ســالن، به زودى در اختیار 

اهالى تئاتر اصفهان قرار مى گیرد. 
هوشنگ جمشیدیان با اشاره به اجراهاى تئاتر در سطح استان 
اظهار کرد: هم  اکنون چندین نمایش کودك و همچنین 
نمایش هایى با تم طنز و اجتماعى در ســطح سالن هاى 
تئاتر اصفهان در حال اجرا هســتند. وى با اشاره به اجراى 
تئاتر توسط گروه افغانستانى هاى مقیم اصفهان، افزود: این 
نمایش در سالن«الغدیر» خمینى شهر در حال اجرا بود که در 
صورت اثبات کیفیت نمایش، سالن هایى در اصفهان نیز در 

اختیار هنرمندان افغانستانى قرار مى گیرد. 
جمشــیدیان با اشــاره به فعالیت هاى گروه هاى تئاتر در 
شهرســتان هاى اســتان گفت: هم اکنون 12 گروه  دفتر 
نمایندگى انجمن هنرهاى نمایشى در 12 شهرستان استان 
فعال هستند و براساس دستورالعمل انجمن، هر شهرستان 
که بیش از پنج گروه نمایشــى فعال داشته باشد، مى تواند 
نمایندگى انجمن را داشته باشند. وى با بیان اینکه هم اکنون 
کاشان، شهرضا و نجف آباد فعالیت پررنگ ترى را در زمینه 
تئاتر دارند، افزود: بــا توجه به توافقاتى که با شــهردارى 
شهرستان ها صورت گرفته، سالن پالتو و محل تمرین براى 

فعاالن تئاتر اختصاص داده مى شود.

قرارگرفتن2 سالن پالتوى جدید 
در اختیار هنرمندان تئاتر 

روشن شدن محوطه پست هاى 
فوق توزیع برق منطقه اى 

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهــى: 139703902004000042 تاریــخ آگهــى: 1397/02/11 شــماره پرونــده: 
139404002004000368 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9400890 ششدانگ یکدستگاه 
آپارتمان واقع در طبقه اول داراى پالك شماره 38761 فرعى از 2250 اصلى به مساحت 49. 150 
مترمربع بانضمام پارکینگ شــماره 18552 فرعى بمساحت 5. 12 مترمربع و انبارى 18550 فرعى 
بمســاحت 14. 4 مترمربع واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- سپاهان شهر- بلوار 
شــاهد- خیابان الوند- خیابان آبان- کوى عندلیب- بن بســت گل- پالك 81 طبقه اول که سند 
مالکیت آن در صفحه 179 دفتر 197 امالك به شماره ثبتى 50331 و با شماره چاپى 576988 د/91 
ثبت و صادر شده است ملکى آقاى ناصر یزدانى باغملکى فرزند مرتضى با حدود: شماًال: اول بطول 
15. 3 متر دیواریســت بفضاى پالك 3620 فرعى دوم در سه قســمت که اول شرقى و سوم غربى 
است بطولهاى 25. 1 متر و 40. 1 متر و 25. 1 متر دیواریست به داکت مشاعى سوم بطول 5. 8 متر 
دیواریســت بفضاى پالك 3620 فرعى شــرقًا: بطول 5. 12 متر پنجره و دیواریست بفضاى حیاط 
مشاعى 18545 فرعى جنوبًا: بطول 5. 13 متر دیوار کوتاه و پنجره و دیواریست بفضاى حیاط مشاعى 
18545 فرعى غربًا: بطول 5. 12 متر دیواریست بفضاى کوچه. * حدود پارکینگ: شماال: بطول 5. 2 
متر در امتداد خط فرضى به محوطه مشاعى پارکینگ 18544 فرعى شرقا: بطول 5 متر در امتداد خط 
فرضى به حیاط مشاعى 18545 فرعى جنوبا: بطول 5. 2 متر در امتداد خط فرضى به حیاط مشاعى 
18545 فرعى غربا: بطول 5 متر در امتداد خط فرضى به محوطه مشاعى پارکینگ 18544 فرعى* 
حدود انبارى: شماال: بطول 48. 1 متر دیوارى است بفضاى بام شرقا: اول بطول 35. 0 متر دیواریست 
بفضاى بام دوم بطول 5. 2 متر دیواریست با راه پله مشاعى پالك 1853 فرعى جنوبا: بطول 48. 1 
متر درب و دیواریست براه پله مشــاعى غربا: بطول 30. 1 متر دیوار مشترك است با آپارتمان پالك 
18546 فرعى؛ که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق بصورت یک دستگاه آپارتمان یکدستگاه 
آپارتمان مسکونى واقع در طبقه اول مجتمع مسکونى سه واحده مى باشد و ساختمان داراى اسکلت 
فلزى ئ ســقفهاى تیرچه بلوك و همچنین نماى آجرى بوده و فاقد آسانسور و با قدمت حدود 12 
سال مى باشد. آپارتمان مذکور سه خوابه، بدنه اندود گچ سفید با رنگ آمیزى، کف فرش سرامیک و 
با دربهاى داخلى چوبى و درب و پنجره بیرونى فلزى، آشــپزخانه اوپن با کابینت ام دى اف بانضمام 
حمام و سرویس بهداشتى با بدنه کاشى و کف فرش سرامیک مى باشد. سیستم سرمایش کولر آبى 
و گرمایش بخارى گازى بوده و داراى اشتراکات آب و برق و گاز مى باشد. و طبق سند رهنى شماره 
119584- 1393/06/09 تنظیمى در دفترخانه اسناد رســمى شماره 4 اصفهان در رهن بانک رفاه 
کارگران شعبه عباس آباد اصفهان واقع مى باشــد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک فاقد بیمه مى 
باشد از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 1397/03/06 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شــرقى چهارراه اول ابتداى خیابان الهور سمت چپ به مزایده گذارده مى 
شود. مزایده از مبلغ پایه 4/063/230/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده 
باشــد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمن ا این آگهى در یک نوبت 
در روزنامه..... چاپ اصفهان مورخ 1397/02/18 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک 
تضمین شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 3194 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/332
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970353602231 شــماره پرونده: 9609980359301317 شماره بایگانى 
شعبه: 961461 شکات: 1. خانم الهام اسماعیلیان فرزند اکبر به نشانى استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- خ جى- خوراســگان- خاتون آباد- ك مطهرى- پ 519، 2. آقاى جعفر 
منصورآبادى فرزند غدیر به نشــانى اصفهان- اصفهان خ زینبیه 16 مترى طالقانى کوى مفتح ك 
عاشورى 3. آقاى مصطفى روحانى مقدم فرزند ابوالحسن به نشانى استان یزد- شهرستان اردکان- 
شــهر احمدآباد- خیابان نواب صفوى کوچه 29 بن بســت 24 منزل چهارم سمت راست متهمین: 
1. آقاى مصطفى رحیمى به نشــانى اصفهان- اصفهان 2. آقاى سعید احمدى فرزند عباس على به 
نشانى اصفهان- اصفهان خ جى ش رجایى جنب باشــگاه ك ش برومند پ 8 اتهام ها: 1. خرید و 
تحصیل مال مسروقه 2. سرقت داخل خودرو رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى سعید احمدى دائر بر 
سرقت مدارك موضوع شکایت آقاى جعفر منصورآبادى و سرقت گوشى موضوع شکایت خانم الهام 
اسماعیلى و اقاى مصطفى روحانى با توجه به محتویات پرونده شکایت شکات کیفرخواست صادره 
اقرار متهم بزه انتسابى محرز و در اجراى ماده 656 و 667 ق م ا متهم به تحمل سه فقره 3 سال حبس 
و سه فقره هفتاد و پنج ضربه شالق و رد مال یک دستگاه گوشى سامسونگ گلگسى در حق شاکى 
مصطفى روحانى محکوم مى گردد و درخصوص رد مال به شاکى ردیف اول بلحاظ عدم قیمت عرفى 
و رد مال درخصوص شاکیه ردیف دوم بلحاظ گذشت شاکى موضوع منتفى مى باشد بدی هى است در 
اجراى ماده 134 ق م ا مصوب 92 مجازات اشــد قابل اجرا مى باشد و درخصوص اتهام متهم ردیف 
دوم مصطفى رحیمى دائر بر خرید مال مسروقه بلحاظ عدم کفایت ادله اثباتى در اجراى ماده 4 ق آ 
د ك و اصل 37 ق ا حکم به برائت متهم صادر مى گردد. راى صادره حضورى و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در شعب تجدیدنظر استان مى باشد. م الف: 3076 زاهدى فر- رئیس 

شعبه 110 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /2/385
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709970353600085 شــماره پرونده: 9509980359400949 شماره بایگانى 
شعبه: 961556 شــاکى: آقاى ناصر برومند فرزند محمدعلى به نشــانى اصفهان، احمدآباد ابتداى 
خ بزرگمهر ك ش مهاجر پ 35ط2 متهم: آقاى مجید مســعودى به نشانى اصفهان اتهام: سرقت 
مستوجب تعزیر گردشکار: دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى مجید مســعودى دایر بر سرقت وسایل 
منزل حسب شکایت آقاى ناصر برومند با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکى کیفرخواست صادره 
و عدم حضور متهم جهت دفاع از خود على رغم ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى بزه انتسابى محرز 

و در اجراى ماده 656 ق م ا مصوب 75 متهم به تحمل یک سال حبس چهل ضربه شالق و رد اموال 
مسروقه طبق لیست ارائه شده مندرج در پرونده و  در صورت تعذر قیمت آن طبق نظر کارشناس در 
حق شاکى محکوم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شعبه سپس قابل تجدیدنظرخواهى در شعب تجدیدنظر اســتان مى باشد. م الف: 3078 زاهدى فر 

رئیس شعبه 110 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /2/386
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509970353601630 شــماره پرونده: 9109980359500589 شماره بایگانى 
شعبه: 920655 شاکى: آقاى محسن صادق گلى فرزند احمد به نشانى بلوار ذوب اهن خ کشاورزى ك 
سالم پور پ 72 متهمین: 1. آقاى حسین گلپایگانى به نشانى مجهول المکان 2. خانم نجمه نصرا... 
زاده به نشانى کرج کمال شــهر خ ولى عصر جنوبى ك سلمان فارســى پ 45 اتهام: کالهبردارى 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام اقاى 1- حسین گلپایگانى 2- خانم نجمه نصرا... زاد 
دائر بر مشارکت در کالهبردارى به میزان شصت میلیون ریال حسب شکایت آقاى محسن صادقى با 
توجه به محتویات پرونده شکایت شاکى کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم ردیف اول على رغم 
ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى نیز بزه انتســابى محرز و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات 
مرتکبین اختالس  ارتشاء و کالهبردارى به تحمل دو سال حبس رد مال به مبلغ شصت میلیون ریال 
در حق شــاکى و به همین میزان جزاى نقدى در حق صندوق دولت محکوم مى گردد و درخصوص 
اتهام متهم ردیف دوم صرفنظر از گذشت شاکى خصوصى بلحاظ عدم کفایت ادله اثباتى و عدم احراز 
بزه انتسابى در اجراى ماده 4 ق آ د ك و اصل 37 ق ا حکم به برائت وى صادر مى گردد راى صادره 
نســبت به متهم ردیف اول غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه سپس 
قابل تجدیدنظر خواهى در شعب تجدیدنظر استان مى باشد و نسبت به متهم ردیف دوم حضورى و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى مى باشد. م الف: 3082 زاهدى فر- رئیس شعبه 

110 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /2/387
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960482 شماره دادنامه: 9609976794804498- 96/11/30 مرجع رسیدگى: شعبه 
هشتم شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: الیاس فدایى تهرانى فرزند على به نشانى اصفهان خ 
نیکبخت کوچه شهید فدائى پ 18 خوانده: موســى صادقى فرزند نامدار به نشانى مجهول المکان 
شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى الیاس 
فدایى فرزند على به طرفیت آقاى موسى صادقى فرزند نامدار به خواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 
ریال وجه چک به شماره 892/10738776 به عهده بانک پســت بانک 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 على 
رغم 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 دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 1/955/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در  تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (91/7/1) 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: 3096 شعبه هشتم 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/388
ابالغ

شماره درخواست: 9710460365600001 شماره پرونده: 9609980365601408 شماره بایگانى 
شعبه: 961437 آگهى ابالغ حســام ملکوتى فرزند قنبرعلى به اتهام خیانت در امانت نسبت به 15 
فقره چک و اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونى منتهى به اخذ مبلغ 150 میلیون ریال و...، از 
طرف این دادسرا در پرونده کالسه 961437 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى در امور 
کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 37 دادیارى دادسراى 
عمومى و انقالب جهت پاســخگویى به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک  
ماه از تاریخ انت شار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 3072 شعبه 37 دادیارى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شهداى هفتم تیر) /2/390
ابالغ

شماره نامه: 9710110358400053 شماره پرونده: 9509980358400115 شماره بایگانى شعبه: 
950117 نظر به اینکه در پرونده کالسه 950117 ب 5 آقاى احمد مرندى فرزند عادل متهم است 
به جعل و استفاده از ســند مجعول و کالهبردارى حسب شــکایت آقایان سیدحسن هاشمى و رضا 
حیدرى که به واسطه مجهول المکان بودن و عدم دسترسى جهت ابالغ به نامبرده میسر نمى باشد 
لذا مقتضى است دســتور فرمایید برابر ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى متهم ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار به این شــعبه مراجعه نماید درج و در نسخه 
اى  از روزنامه را جهت بهره بردارى قضایى به این مرجع ارســال نماینــد ضمنا حضور متهم جهت 
اداى توضیح در این شعبه الزامى است. م الف: 3074 شــعبه 5 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان (مجتمع 1) /2/391
احضار متهم

خانم زهرا فرخى فرزند حیات قلى در پرونده شــماره 961423 د 36 این شعبه به اتهام تحصیل مال 
از طریق نامشروع و کالهبردارى به مبلغ هفتصد و شــصت میلیون ریال تحت تعقیب قرار دارید. به 
این وسیله براساس ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى به شــما ابالغ مى شود ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید. در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع 
رسیدگى و اظهار نظر مى شــود. م الف: 3070 رفیعى- دادیار شعبه 36 دادیارى دادسراى عمومى و 

انقالب  شهداى هفتم تیر اصفهان /2/392
احضار متهم

آقاى سام بهرامى فرزند حســین قلى در پرونده شماره 970128 د 36 این شــعبه به اتهام توهین و 
تهدید از طریق ارسال پیامک و ایجاد مزاحمت تلفنى تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله براساس 

ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شــود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در 
این شعبه حاضر شــوید. در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهار 
نظر مى شود. م الف: 3059 رفیعى- دادیار شــعبه 36 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب  شهداى 

هفتم تیر اصفهان /2/393
احضار

شماره نامه: 9710110359700118 شماره پرونده: 9409980359701212 شماره بایگانى شعبه: 
941249 در پرونده کالسه 941249 شعبه 18 بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان امیر 
کامیار کاظمى شــکایتى علیه متهم عباس مرادى دایر توهین و تخریب شکایتى مطرح است که در 
جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشد حسب ماده 
73 قانون ائین دادرسى مدنى مراتب در یکى از جراید کثیرالنتشــار آگهى مى شود تا متهم از تاریخ 
نشر آگهى ظرف مدت یک ماه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى جهت پاسخگویى به اتهام وارده و دفاع 
از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضى اتخاذه خواهد نمود. م الف: 3081 
ابراهیمى- بازپرس شعبه 18 بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 1)  

2/394/
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759200257 شماره پرونده: 9709983759200040 شماره بایگانى 
شعبه: 970042 تاریخ تنظیم: 1397/01/23 ابالغ دادخواست و ضمائم به معصومه حسن پور فرزند 
على ضامن- خواهان فرج اله گرسیوز جزى دادخواستى به طرفیت خوانده معصومه حسن پور فرزند 
على ضامن مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983759200040 شعبه 
2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى مورخ 3 1397/03/0 ساعت 
10:30 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى 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، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اســتان اصفهان- شهرستان شاهین شــهر- میدان امام حسین 
(ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 202 شعبه 2 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /2/371
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759200526 شماره پرونده: 9609983759200743 شماره بایگانى 
شعبه: 960764 تاریخ تنظیم: 1397/02/04 ابالغ دادخواست و ضمائم به معصومه حسن پور فرزند 
على- خواهان فرج اله گرسیوز جزى دادخواســتى به طرفیت خوانده معصومه حسن پور فرزند على 
مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609983759200743 شعبه 2 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت  رســیدگى مورخ 1397/03/30 ساعت 10:30 
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 کثیراالنتشــار 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. استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شهید 
منترى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 203 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر /2/372
ابالغ قرار تأمین

کالسه پرونده: 818/96 شماره دادنامه: 21- 97/1/27 مرجع رسیدگى: شعبه دوم حقوقى شوراى 
حل اختالف خواهان: محمدحسین کریمیان نشانى: شــاهین شهر- خ مخابرات- بین 6 و 7 شرقى 
پالك 8 به وکالت خانم نسیم على داداش خواندگان: 1- فاطمه بیرانوند 2- امیر نیرى نشانى هر دو: 
مجهول المکان خواسته: صدور قرار تأمین خواسته گردشــکار: با بررسى محتویات پرونده در وقت 
فوق العاده و اینکه خواهان ضمن تقدیم دادخواست، درخواســت تأمین خواسته نیز نموده است و با 
توجه به مراتب فوق و مالحظه نظریه مشورتى اعضاى شــورا، ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور قرار مى نماید: قرار تأمین خواسته: درخصوص دادخواست محمدحسین کریمیان 
به وکالت نسیم على داداش به طرفیت 1- فاطمه بیرانوند 2- امیر نیرى به خواسته صدور قرار تأمین 
خواس ته با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتى شــورا به شرح صورتجلسه و مالحظه مستند 
درخواست خواهان که عبارت است از خسارات ناشى از تأخیر تأدیه هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
به مبلغ 35/000/000 ریال که در مهلت مقرر قانونى/ برابر مقررات قانون تجارت/ واخواست گردید، 
درخواست وى وارد تشخیص و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 87/2/29 
مجلس شوراى اسالمى بند ج ماده 108 و مواد 115 و 116 از قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى قــرار تأمین و توقیف معادل مبلــغ 35/000/000 ریال از اموال بالمعارض 
خواندگان صادر و اعالم میگردد. قرار صادره ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض مى باشد. 
م الف: 196 سید مجید عقیلى- قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اخالف شهرستان شاهین شهر 

(مجتمع شماره یک) /2/373
ابالغ راى

شماره پرونده: 619/96 ش11ح شماره دادنامه: 22- 97/1/28 خواهان: آقاى شکراله آسیابان زاده 
فرزند حبیب به نشانى شاهین شهر ردانى پور خ امام ف 7 جنوبى پالك 38 خوانده: 1- آقاى محراب 
سازنده به نشانى شــاهین شــهر، گلدیس خ قدیر ف 2 غ پ 15 2- عباس رمضانى گهروئى فرزند 
ایرج به نشانى مجهول المکان موضوع: الزام به انتقال سند رســمى خودرو سوراى پراید به شماره 
انتظامى 644 م 44- ایران 53 به انضمام خســارت قانونى و هزینه دادرسى مقوم به 11/000/000 
ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام 
مراحل قانونى در حوزه پنجم و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر ختم رســیدگى اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: در خصوص دادخواست شکراله آسیابان زاده 
به طرفیت 1- محراب سازنده 2- عباس رمضانى گهروئى به خواســته: الزام به انتقال سند رسمى 
خودرو ســوارى پراید به شــماره انتظامى 644 م 44 - ایران 53 به انضمام خسارت قانونى و هزینه 
دادرسى مقوم به 11/000/000 ریال موضوع مبایعه نامه تاریخ 1391/2/28 به شرحى که خواهان 
در دادخواست تقدیمى و جلسه رسیدگى اظهار داشته است و نظر به اینکه مستندات ابرازى خواهان، 
مصون از تعرض مانده و حکایت از انجام معامله مابین طرفیــن دارد و مبیع و ثمن بین طرفین رد و 

بدل گردیده و نیز حسب اســتعالم واصله از پلیس راهور که اتومبیل مذکور به نام خوانده ردیف دوم 
آقاى عباس رمضانى گهروئى مى باشــد و خواندگان با توجه به ابالغ قانونى واقعى در جلسه مقرر 
حضور نیافته و نســبت به دعوى مطروحه ایراد و دفاعى موثرى وارد نگردیده است بنابراین ضمن 
احراز رابطه معاملى بین طرفین، خواسته خواهان محرز و مسلم بوده به استناد مواد 219، 220، 221، 
1301 قانون مدنى حکم به انتقال و تنظیم سند رسمى خودرو موصوف توسط خوانده ردیف دوم آقاى 
عباس رمضانى گهروئى و مستندا به مواد 515، 519 قانون آیین دادرسى به پرداخت مبلغ 332/500 
ریال بابت هزینه دادرسى مستندا به ماده 89 ق.آ.د.م ناظر به بند و الصاق تمبر در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. با توجه به اینکه دعوى متوجه خوانده ردیف اول نمى باشــد بند 4 ماده 84 همان 
قانون قرار رد دعوى نســبت به ایشــان صادر مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى 
شهرستان شاهین شهر مى باشد. م الف: 205 شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 

(مجتمع شماره یک) /2/374
ابالغ اجراییه

شــماره ابالغنامــه: 9710103760000627 شــماره پرونده: 9509983759301318 شــماره 
بایگانى شعبه: 960048 تاریخ تنظیم: 1397/02/03 محکوم له: ســید اسماعیل حسینى علویجه 
محکوم علیه: مهیــن ملکیان نژاد فرزند علمدار پیرو آگهى هاى منتشــره در جراید بدینوســیله به 
مهین ملکیان نژاد فرزند علمدار که مجهول المکان مى باشــد ابالغ مى شود طبق اجراییه صادره 
از 9710423760000019 در پرونده کالسه 960048 به موجب دادنامه 9609973760000180 
شماره مورخ 1396/04/11 صادره از شعبه سوم حقوقى شــاهین شهر به موجب درخواست اجراى 
حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609973760000180 محکوم علیه محکوم 
است به خوانده دعوى را به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مطلق 
خسارات دادرسى (5180000 ریال هزینه دادرسى و 6000000 ریال حق الوکاله) و خسارت تاخیر 
در تادیه از زمان تقدیم دادخواست که موعد مطالبه است لغایت زمان اجراى حکم براساس شاخص 
تورم بانک مرکزى در حق محکوم محکوم مى نماید در ضمن هزینه هاى اجرا بر عهده محکوم علیه 
است که در اجرا قابل محاسبه است. بدیهى اســت با توجه به غیابى بودن حکم، اجراى حکم غیابى 
منوط به معرفى ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناســب از محکوم له، یا ابالغ واقعى اجراییه به محکوم 
علیه مى باشد لذا مفاد اجراییه صادره یک نوبت در اجراى ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجراى احکام 
مدنى در یکى از جراید کثیراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى 
مفاد اجراییه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجراى احکام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول 
اجراییه و وصول هزینه اجرایى اقدام خواهد نمود. م الف: 215 شــعبه ســوم دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر  /2/375
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973759301889 شــماره پرونده: 9609983759300875 شماره بایگانى 
شعبه: 961070 تاریخ تنظیم: 1396/08/20 خواهان: آقاى محمدرضا همتیان چهاردهى فرزند على 
بابا به نشانى استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، شهر شاهین شهر، گلدیس بلوار یادگار 
امام فاز 5 نیم فرعى 12 غربى پ 36 خوانده: خانم شهال عزیزى فرزند میثم به نشانى مجهول المکان 
خواســته: الزام به تمکین راى دادگاه: دعوى آقاى محمدرضا همتیان چهاردهى فرزند على بابا به 
طرفیت خانم شهال عزیزى فرزند میثم به خ واسته الزام خوانده به تمکین زوجیت به شرح دادخواست 
تقدیمى مى باشد. با توجه به شرح خواسته خواهان و سند نکاحیه مستند دعوى که مثبت علقه زوجیت 
فیمابین طرفین مى باشــد و نظر به اینکه خوانده على رغم اخطار قانونى در جلســه دادرسى حاضر 
نگردیده و دفاع موثرى در قبال دعوى خواهان به عمل نیامــده و دلیل و بینه اى متقن که متضمن 
خوف ضرر بدنى یا مالى یا شرافتى وى باشد ارائه نکرده و با عنایت به اینکه اصل اولیه بر تمکین زوجه 
از زوج  استوار است و با توجه به مفاد مواد 1102 و 1103 قانون مدنى که مقرر داشته همین که نکاح 
به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر 
برقرار مى شود و زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند و ازجمله حقوق زوج تمکین زوجه 
از وى مى باشد لذا دادگاه با عنایت به نظر قاضى مشاور خانواده دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص 
و باستناد مواد مذکور حکم به الزام خوانده به بازگشت به زندگى مشترك و تمکین از زوج صادر و اعالم 
مى نماید. بدیهى است زوج نیز مکلف به حسن معاشرت با زوجه مى باشد. راى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 209 شعبه اول دادگاه 

خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) /2/376
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 272/96ش8ح- 97/2/5 ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به محمدرضا زمانى دادخواستى به 
خواسته مطالبه به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شــاهین شهر تقدیم که به کالسه 272/96 
ش8ح ثبت و براى مورخ 97/3/19 ساعت 6/15 عصر تعیین وقت گردیده است با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب ی ک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما ابالغ مى گردد جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشــتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 
شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد 
شد. م الف: 207 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/377

اخطار اجرایى
شمار ه: 539/96- 97/1/18 به موجب راى شماره 734 تاریخ 96/10/30 حوزه 6 شوراى حل اختالف 
شهرستان گز که قطعیت یافته است. محکوم علیه محسن بیات على آبادى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون یال بابت اصل خواسته و مبلغ چهارصد و شصت و 
دو هزار و پانصد ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/9/8 لغایت اجراى 
حکم در حق محکوم له احمــد امینیان جزى به وکالت زهرا احمدى به نشــانى داران بلوار طالقانى 
روبروى درب بیمارستان و پرداخت نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى 
احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
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نتایج طرح آمارگیرى نیروى کار نشان مى دهد که به رغم 
اجراى طرح هاى اشتغالزا در سال هاى اخیر به سبب مهاجرت 
و خشکسالى، اســتان اصفهان در رتبه چهارم نرخ بیکارى 

کشور قرار دارد.
بر اســاس نتایج طرح آمارگیرى نیروى کار در سال 96 که 
توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان منتشر 
شده است، اصفهان با نرخ بیکارى 14/4 درصد چهارمین 

استان کشور در این شاخص اقتصادى محسوب مى شود. 
بر اساس نتایج این طرح، متوســط نرخ بیکارى کشور در 
ســال 96 معادل 12/1 درصد و باالترین نــرخ بیکارى به 
ترتیب مربوط به استان هاى کرمانشاه 21/6، چهارمحال و 
بختیارى 20/8، خوزستان 14/7، اصفهان 14/4 و آذربایجان 

غربى 14/3 بوده است. 
اگر به نتایج طرح آمارگیرى نیروى کار در سال 95 نگاهى 
بیاندازیم، مى بینیم که نرخ بیکارى استان اصفهان در این 
سال 14/6 درصد بوده و در رتبه پنجم در بین استان ها از نظر 

نرخ بیکارى قرار گرفته است. 
متوسط نرخ بیکارى در کشور در سال 95 معادل 12/4 درصد 
و باالترین نرخ بیکارى مربوط به استان هاى کرمانشاه 22 
درصد، چهارمحال و بختیــارى 20/2 درصد، اردبیل 15/3 
درصد، کردستان 15/2 درصد و اصفهان 14/6درصد بوده 
است.  همچنین بر اساس نتایج طرح آمارگیرى نیروى کار، 
نرخ مشارکت اقتصادى در سال 96 در کشور 40/3درصد و 
در استان اصفهان 41/3 درصد بوده و اصفهان در این شاخص 
در رتبه یازدهم در میان استان هاى کشور قرار دارد.  این در 
حالى است که نرخ مشارکت اقتصادى در سال 95 در کشور 
39/4 درصد و در استان اصفهان 40/4 درصد (با رتبه یازدهم 
در میان استان ها) بوده و این آمار نشان مى دهد که جمعیت 

آماده و جویاى کار در این یکسال، افزایش یافته است. 
■■■

نگاهى دقیق تر به نتایج طرح آمارگیرى نیروى کار در استان 
اصفهان نشــان مى دهد که با وجود افزایش نرخ مشارکت 
اقتصــادى و جمعیت جویاى کار، نرخ بیــکارى در فصول 

مختلف سال گذشته روند نزولى را به خود دیده است. 
بر اساس نتایج این طرح، نرخ بیکارى در این استان در فصول 
چهارگانه بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 16/1، 14، 

13/7و 13/9درصد بوده است. 

 کاهش اشتغال در کشــاورزى و افزایش 
اشتغال در بخش خدمات و صنعت 

بررسى نتایج طرح آمارگیرى نیروى کار نشان مى دهد که 
سهم اشتغال در بخش کشاورزى در استان اصفهان در سال 

96 نسبت به سال 95 کاهش یافته است. 
سهم اشتغال استان در بخش کشاورزى در سال 95 معادل 
11 درصد بوده که در سال 96 به 10/2درصد کاهش یافته 
است.  از طرفى، سهم اشتغال در بخش خدمات و صنعت در 
این استان افزایش یافته، به طورى که در بخش خدمات از 
45/4درصد در ســال 95 به 45/9 درصد در سال 96 و در 

بخش صنعت از 43/6درصد به 43/8 درصد رسیده است. 
■■■

در بررسى فصلى سهم اشتغال ســال 96 نیز کاهش سهم 
اشتغال در بخش کشاورزى اصفهان به طور کامل مشاهده 
مى شود، به طورى که این ســهم در بهار، تابستان، پاییز و 
زمســتان به ترتیب 10/8، 10/3، 10/5و 9/3درصد بوده 
است.  سهم اشتغال در استان اصفهان در بخش صنعت نیز در 
فصول چهارگانه به ترتیب 42/8، 43/6، 44/5و 44/4درصد 

و در بخش خدمات به ترتیب 46/4، 46/1، 45 و 46/2 درصد 
در سال 96 بوده است. 

 بخش کشاورزى، عامل تأثیرگذار در نرخ 
بیکارى اصفهان 

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان 
اصفهان با اشاره به نتایج طرح آمارگیرى نیروى کار در سال 
96 گفت: تجزیه و تحلیل این آمار نشان مى دهد که با وجود 
همه تالش هاى انجام شده در استان، کاهش سهم اشتغال 
در بخش کشاورزى اجازه نداد که نرخ بیکارى بیشتر از 0/2 

درصد کاهش یابد. 
محمد رضا لعلى افزود: ما انتظار کاهش بیشــترى در نرخ 
بیکارى اســتان اصفهان حتى تا 13/8درصد را داشتیم، اما 
با توجه به مسئله آب و خشکسالى هاى اخیر و کاهش سهم 
اشتغال در بخش کشاورزى، این اتفاق نیافتاد. وى بیان کرد: 
سهم اشتغال در بخش صنعت در استان به طور تقریبى ثابت 
مانده و در بخش خدمات، کمى افزایش یافته و این موضوع 
نشــان دهنده تالش و جدیت دولت در اشتغالزایى با وجود 

مشکالت است. 
این کارشــناس با تأکید بر اینکه نرخ بیکارى را به تنهایى 
نمى توانیم بررسى کنیم، گفت: یکى دیگر از دالیل کاهش 
کم نرخ بیکارى در اصفهــان با توجه به همــه اقدام ها و 
حمایت هاى انجام شده، افزایش نرخ مشارکت اقتصادى 
است. لعلى توضیح داد: افزایش نرخ مشارکت اقتصادى نشان 
دهنده اضافه شــدن افراد فعال اقتصادى به سهم جمعیت 
جویاى کار است که اگر متناسب با آن فرصت شغلى ایجاد 
نشود، نیروى بیکار و در نتیجه نرخ بیکارى باالیى خواهیم 

داشت.

روند نزولى نرخ بیکارى در اصفهان 
سهم اشتغال در بخش صنعت استان ثابت مانده و در بخش خدمات، کمى افزایش یافته است
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على بختیار، عضو فراکســیون تولید و اشتغال مجلس 
شوراى اسالمى در زمینه ارائه تســهیالت بانکى مؤثر 
به تولیدکنندگان، با تأکید بــر اینکه «تولیدکننده بدون 
وجود نظــام بانکى شــفاف و حامــى نمى تواند موفق 
باشد»، گفت: حل مشــکل بانکى به این دوره مجلس 
نخواهد رســید و بانک مرکزى به مجلس پاســخگو 

نیست.
نماینده مردم گلپایگان و خوانســار و و عضو فراکسیون 
امید درباره واکنش برخى جریان هاى سیاســى به عهد 
شــکنى غرب در زمینه برجام و انتقاد از توافق هسته اى 
و دولت گفت: همه این رفتارها نتیجه یک جمله اســت 

و آن این اســت که عده اى منافع ملى را ارجح بر منافع 
گروهــى نمى دانند و فکر مى کنند بــراى اینکه گروه و 
حزب خودشان بتواند نشان دهد که برجام زمین خورده 
است، باید انگشت اشاره را به سمت دولت و رئیس جمهور 
بکشند، در صورتى که چارچوب این مذاکرات توسط مقام 

معظم رهبرى روشن شده بود.
وى با بیان اینکه زمانى مى توان به سود بانکى یک درصد 
رســید که اقتصاد ما «تورمى» و متکى بر درآمد نفتى 
نباشد، گفت: گردشگرى مى تواند اقتصاد ما را از نفت جدا 
کند، اما بحث نیاز به سرمایه گذارى و دانش مطرح است 

که ما این را نداریم.

مسئول گروه باستان شناسى اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشــگرى اســتان اصفهان گفت: 
هم اکنون ســنگ نگاره هاى منطقه باستانى کوچرى 
در معرض نابودى اســت و براى حفاظت از آن، نیازمند 

تخصیص اعتبار از سوى آب منطقه اى تهران است.
علمــدار علیــان پیرامــون وضعیت منطقه باســتانى 
کوچرى گلپایــگان اظهار کــرد: از ســال 87 تاکنون 
بحث نجات بخشى منطقه باســتانى کوچرى در دستور 
برنامه هاى پژوهشــگاه میراث فرهنگى اســتان قرار 
گرفته است. وى با بیان اینکه در همین زمینه قراردادى 
با سازمان آب منطقه اى تهران منعقد شده است، گفت: 

تاکنون دو  فصل برنامه مســتندنگارى و نجات بخشى 
سنگ نگاره هاى این منطقه انجام شده است.

مسئول گروه باستان شناسى اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشگرى اســتان اصفهان تصریح 
کرد: متأسفانه از ابتداى ســال 96 تاکنون به دلیل عدم 
اختصاص بودجه، دو  فصل دیگر عملیات نجات بخشى 
منطقه باستان شناسى کوچرى که شامل مستندنگارى و 
برپایى پایگاه پژوهشى در محل بوده، ناتمام مانده است.

وى اضافه کــرد: هم اکنون ســنگ نگاره هاى منطقه 
باستانى کوچرى در معرض نابودى است و براى حفاظت 

از آن نیازمند تخصیص اعتبار هستیم.

بانک مرکزى به مجلس 
پاسخگو نیست

سنگ نگاره هاى کوچرى 
در معرض نابودى

پذیرش 1500 طلبه در 
حوزه هاى علمیه استان

مسئول پذیرش حوزه علمیه اصفهان گفت: معموًال 
هر ساله حدود 1500 نفر براى پذیرش در حوزه هاى 

علمیه استان اصفهان ثبت نام مى کنند.
والء کلباســى اظهار کرد: پذیــرش در حوزه علمیه 
همه ساله ابتدا در سایت و ســامانه پذیرش به آدرس
 esf-hozeh.com صورت مى گیرد.وى با بیان 
اینکه معموًال حدود 1500 نفــر در حوزه هاى علمیه 
استان اصفهان ثبت نام مى کنند و سپس در حدود 800 
نفر به مدارس معرفى مى شوند، افزود: امسال نیز در 
مرحله نخست، از حدود 250 نفر آزمون گرفته شد و 
سپس در ادامه ثبت نام، حدود 1200نفر پذیرش شدند 

که آزمون ورودى آن برگزار خواهد شد.
کلباسى در پایان ابراز کرد: آزمون مرحله دوم ثبت نام 
حوزه هاى علمیه استان اصفهان در 22 تیرماه امسال 
انجام مى شــود کــه شــرایط آن در دفترچه آزمون 

مشخص شده است. 

نابودى 100 چاه تأمین آب 
روستاهاى اصفهان

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان گفت: سال گذشــته بخش اعظمى از منابع 
آبى یعنى بالغ بر 400 لیتر بر ثانیه و صد چاه تأمین آب 

زیرزمینى را از دست دادیم.
محمد حسین قرائتى اظهار کرد: این شرکت مسئولیت 
آبرسانى به 1339روستا و بیش از 580 هزار روستایى 
در اســتان اصفهان را برعهده دارد. وى با بیان اینکه 
منابع آبى به شــکل پراکنده اى در این روستاها قرار 
دارد، افزود: 850 منبع تأمین آب در روســتاها وجود 
دارد  که 520 مورد شامل چاه و بقیه به شکل چشمه و 
قنات است و بخشى از آب مورد نیاز این بخش نیز از 

اصفهان تأمین مى شود.

تشریح برنامه هاى هفته 
عقیدتى سیاسى در نصف جهان

مســئول عقیدتى سیاســى ســپاه صاحب الزمان(عج)
اســتان اصفهان برنامه هاى  هفته عقیدتى سیاسى 
در اســتان اصفهان را تشــریح کرد. حجت االسالم 
شفاعت ا... موسوى تصریح کرد: از جمله برنامه هایى 
که در این هفته در حال برگزارى اســت، مى توان به 
برگزارى جلســات شــوراى تربیت و تعالى با حضور 
فرمانده رده، برگزارى مراسم باشکوه تجلیل و تکریم 
از مربیان و هادیان سیاســى در سراســر سپاه اشاره 
کرد. وى بیان کــرد: ارائه گــزارش از فعالیت هاى 
عقیدتى سیاســى، تبیین برنامه هاى عقیدتى سیاسى 
و تبیین نقش عقیدتــى و تأثیر آن در ارتقاى معنویت 
سپاه و برگزارى نمایشگاه کتاب از دیگر برنامه هاست.

وى یادآور شــد: عرضــه نرم افزارهاى آموزشــى و 
فرهنگى با تخفیف مناسب، دعوت و تجلیل و تکریم 
از مربیان بازنشســته و خانواده هاى شــهداى مربى 
و شــهداى مدافع حرم نیز از جمله برنامه هاى هفته 

عقیدتى سیاسى خواهد بود. 

شناسایى ظرفیت هاى تولیدى 
اولویت شهرك هاى صنعتى

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
مهمترین اولویت این شرکت در سال جدید را در سه 
حوزه فرهنگسازى در بین اقشــار مختلف جامعه به 
منظور زدودن باور غلط بهتر بــودن کاالى خارجى، 
شناسایى ظرفیت هاى تولیدى کشور و تشکیل بانک 
اطالعاتى شرکت هاى تولیدى و همچنین ارائه یارانه 
براى معرفى مناســب توانمندى هــاى بخش هاى 

صنعتى و مولد ذکر کرد. 
 محمد جــواد بگى، هم صدایــى و حمایت ویژه همه 
مدیران و سیاستگذاران کشــور از بخش هاى مولد 
و تالش براى بهبود فضاى کســب و کار را، یکى از 
مهمترین پیــش نیازهاى حمایــت از کاالى ایرانى 
دانست. وى حمایت از کاالى ایرانى را سبب حمایت از 
اشتغال و انسجام خانواده هاى ایرانى عنوان و تصریح 
کرد: باید فرهنگسازى مناسب به منظور تولید کاالهاى 
با کیفیت داخلى و مصرف آن توسط شهروندان صورت 

گیرد.

خبر

در میدان دروازه شیراز اصفهان (میدان آزادى) مجسمه کاوه 
آهنگر جایگاه ویژه اى پیدا کرده بود؛ همان مجسمه اى که 
ساختش توسط ایرج محمدى از مجسمه سازان برجسته 
کشور در سال 79 آغاز شــد و مراحل قالبگیرى، کوره و 
ریخته گرى و مونتاژ آن دو سال ادامه داشت و در نهایت 
اوایل سال 1381 در میدان آزادى اصفهان به جاى مجسمه  
شاه عباس صفوى نصب شد. اما با آغاز عملیات اجرایى خط 
یک مترو اصفهان و چون در این میدان یکى از ایســتگاه 
هاى مترو مستقر مى شد  تندیس کاوه آهنگر برداشته شد.

آبان 96 بود که شمارى از ســازمان هاى مردم نهاد این 
شــهر، ضمن ابراز نگرانى از تالش هاى کردهاى سوریه 
و اقلیم کردســتان عراق براى کرد شناختن کاوه و نصب 
تندیس هاى کاوه در شهرهاى «عفرین» و «سرى کانى» 
ســوریه، به پیوندهاى تاریخى اصفهــان و کاوه آهنگر 
اشاره کرده و خواســتار بازشناســى اهمیت کاوه آهنگر 
به عنوان ســرمایه نمادین اصفهان و بازگشــت تندیس 
کاوه آهنگر به میدان آزادى شــهر اصفهان شــده بود. 
همان روزها مهدى مقدرى، ســخنگوى شــوراى شهر 
اصفهان هم درخصوص بازگشــت مجسمه کاوه آهنگر 
به میدان آزادى گفت که این کار مغایرتى با قانون و شرع

 ندارد.

دستور مستقیم شهردار
اما در حالى که 27 اسفند سال پیش و پس از تسلط ارتش 
ترکیه بر شهر عفرین در شمال ســوریه، نماد و تندیس 
«کاوه آهنگر»، تخریب و منهدم شــد، اینجا در اصفهان 
و در شامگاه یک شنبه همین هفته سرانجام تندیس کاوه 
آهنگر مجدداً در میدان آزادى نصب شد. مهدى مزروعى 
عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان در خصوص بازگشت 
مجسمه کاوه به آزادى به ایمنا اظهار کرد: «این مجسمه 

بعد از حدود ده سال دوباره به آزادى بازگشت که این اتفاق 
منجر به شادى بسیارى از شهروندان و اصفهان دوستان 
شد. نصب مجدد مجسمه کاوه مطالبه عمومى شهروندان 
اصفهان بود که خوشبختانه محقق شد. شهردار اصفهان 
هم شــخصاً دستور نصب مجدد مجســمه کاوه را صادر

 کرد.»

ایده ساخت کاوه
سال 79 محمدعلى جوادى، شــهردار وقت اصفهان به 
همراه مشاور هنرى خود مرتضى نعمت اللهى که یکى از 
مجسمه سازان اصفهان به شمار مى رود با ایرج محمدى 
دیدار مى کند. محمدى با توجه به اینکه در «شــاهنامه» 
آمده است که کاوه آهنگر از سپاهان برخاسته و براى مقابله 

با ضحاك به سمت او حرکت کرده بود، به ساخت مجسمه 
وى مشغول شد.

مجسمه کاوه آهنگر با ارتفاعى حدود 6/5 متر در دو تکه و 
از برنز ساخته شد و حدود پنج تن وزن داشت. این مجسمه 
به صورتى طراحى شد که کاوه پیش بند چرمى خود را که 
در هنگام آهنگرى استفاده مى کرد به درفشى تبدیل کرده 

و درحال حرکت بود. همچنین با توجه به اینکه کاوه آهنگر 
چهره اى مصمم با خشمى فروخورده داشت به این صورت 
طراحى شد که دست خود را به عقب برده و بر «سندان» که 

پیش روى او است گذاشته بود.

یک داستان عجیب
نصب مجســمه میدان آزادى  اصفهان داستان عجیب 
دیگرى هم دارد. تا پیش از انقالب مجســمه برنزى شاه 
عباس آنجا نصب بود که فعًال کســى از آن مطلع نیست. 
این اثر هنرى که آن هم ساخته دست هنرمند مطرح این 
عرصه ایرج محمدى اســت بزرگ ترین مجسمه برنزى 
پیش از انقالب بود و تصویر شاه عباس روى اسب را تجسم 
مى کرد. خود محمدى درباره سرنوشــت این مجســمه 
مى گوید: «من این مجسمه را در 7/5 متر با پنج تن برنز 
ساختم. مجسمه  شاه عباس پس از مدتى در دروازه  شیراز 
اصفهان که اکنون میدان آزادى نام دارد، نصب شد ولى بعد 
از انقالب این مجسمه برداشته شد و خبر دارم تا مدتى در 
انبارى یکى از پادگان هاى شهر نگهدارى مى شد. سال ها 
بعد به من خبر رسید که معاون عمرانى شهردارى اصفهان 
براى اینکه این مجسمه از هرگونه گزندى دور بماند آن را 
دفن کرده است. بعدها وقتى در سال  1379 آقاى جمشیدى 
شهردار اصفهان از من خواست که مجسمه اى دیگر براى 
آن میدان بسازم، با من درباره  مجسمه شاه عباس هم سخن 
گفت. من نیز پاســخ دادم که به من خبر رسیده  است آن 
معاون شهردارى اصفهان که مجسمه را دفن کرده بود گفته  
است تا زمانى که مجوز نصب مجسمه گرفته نشود، آدرسى 
از محل نگهدارى مجسمه نخواهم داد. شهردار اصفهان نیز 
پیگیر آن شخص شد اما وقتى به دنبالش رفتم متوجه شدم 
که فوت کرده است، بنابراین کسى از محل دفن مجسمه  

برنزى شاه عباس صفوى خبر ندارد.»

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى تکمیل طبقه همکف و 
خرپشته پایگاه سالمت اسفریز به روش سرجمع وابسته به

 شبکه بهداشت و درمان خمینى شهر

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

متقاضیان شــرکت در مناقصه مى توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به سایت دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان به آدرس
 poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند. 

شرایط متقاضیان حقیقى: 
- تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکارى حقیقى (پایه دو در رشته ساختمان) 

- تصویر حداقل دو مورد گواهى حسن انجام کار از دستگاه هاى دولتى حداکثر تا 3 سال قبل به همراه تصویر قراردادهاى مربوطه 
- ارائه تأیید صالحیت ایمنى کار از اداره کار الزامى مى باشد. 

- گواهى بازدید یکى از اعضاى هیئت مدیره از محل پروژه که به تأیید ناظر مقیم و مسئول امور عمومى واحد رسیده باشد. 
شرایط متقاضیان حقوقى: 

- تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکارى (پایه 5 در رشته ساختمان) از سازمان مدیریت و برنامه ریزى 
- تصویر حداقل دو مورد گواهى حسن انجام کار از دستگاه هاى دولتى حداکثر تا 3 سال قبل به همراه تصویر قراردادهاى مربوطه 

- ارائه تأیید صالحیت ایمنى کار از اداره کار الزامى مى باشد. 
- گواهى بازدید یکى از اعضا هیئت مدیره از محل پروژه که به تأیید ناظر مقیم و مسئول امور عمومى واحد رسیده باشد. 

برآورد اولیه پروژه: 2/939/263/556 ریال براساس فهرست بهاء 1397 
ضمانت نامه شرکت در مناقصه: 150/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه با فیش واریز نقدى 

م الف: 173763تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز  سه شنبه مورخ 1397/2/18 لغایت روز یک شنبه مورخ 1397/2/23 

کاوه به «آزادى» رسید
یکى از زیباترین مجسمه هاى اصفهان بعد از بیش از 15 سال به خانه بازگشت

با بروز جنــگ و ناآرامى، فقــر و بیــکارى، بى ثباتى 
اقتصــادى، نبــود زمینه هــاى آموزش و مشــکالت 
امنیتى در برخى کشــورهاى همسایه چند سالى است، 
ایران میزبان مهاجرین اتباع خارجى اســت، اســتان 
اصفهان به عنوان یکــى از اســتان هاى مهاجرپذیر، 
اتبــاع خارجى زیــادى را پذیــرش کــرده و از لحاظ 
اقامتى جزو اســتان هاى مهاجرپذیر است تا جایى که 
اصفهان بعد از اســتان هاى تهران و خراسان رضوى 
در جایگاه ســوم پذیرش مهاجرین اتبــاع خارجى قرار 

دارد.
مطابق آخرین اطالعاتــى که مدیرکل امــور اتباع و 
مهاجرین استاندارى اســتان اصفهان اعالم کرده اند، 
در حال حاضر حدود 170 هزار تبعــه خارجى مقیم در 
استان اقامت دارند که از این تعداد حدود 120 هزار نفر 
داراى کارت آمایش یا هویت و حــدود 50 هزار نفر نیز 
داراى گذرنامه با ویزاى معتبر هســتند که عمده اتباع 
خارجى استان، افغانستانى و حدود 1200نفر نیز از کشور 
عراق هستند، تعداد اندکى نیز از کشورهاى ترکیه، هند 
و پاکستان در استان حضور دارند. این مهاجران اگرچه 
در اصفهان زندگى مى کنند امــا همچنان دل در گرو 
وطن خود دارنــد و حتى از قوانیــن همانجا هم تبعیت 

مى کنند. نمونه اش هم حضور عراقى هاى مقیم ایران 
و از جمله اصفهــان در انتخابات پارلمانى این کشــور 

است.
رئیس ستاد انتخابات عراق در ایران اعالم کرد: انتخابات 
پارلمانى این کشور در 9 اســتان و 14 حوزه انتخابیه در 

ایران برگزار مى شود.
حیدر الحســینى بــا بیان ایــن مطلب تصریــح کرد: 
بــا موافقت مقامــات امنیتــى تهــران و همچنین با 
همکارى ســفارت عــراق در ایــران، تدابیــر الزم 
اندیشیده شده اســت که در 9 اســتان از جمله تهران، 
خراسان رضوى، قم، خوزســتان، ایالم، اصفهان، یزد، 
کرمانشــاه و آذربایجان غربى انتخابات پارلمانى عراق 
در تاریــخ 20 و 21 اردیبهشــت ماه در ایــران برگزار 

شود.
رئیس ستاد انتخابات عراق در ایران گفت: در 15 کشور 
به غیر از عراق انتخابات پارلمانى برگزار خواهد شــد و 
فکر مى کنیم بیشترین استقبال را در کشورهاى ایران،  
ایاالت متحده و ترکیه داشته باشــیم چرا که بیشترین 
مهاجران عراقى در این سه کشور زندگى مى کنند. آدرس 
شــعبه برگزارى انتخابات پارلمانى عراق در اصفهان 
عبارت است از خیابان زینبیه، نرسیده به چهارراه عاشق 

اصفهانى، ورزشگاه 22 بهمن.

آخر هفته انتخاباتى  عراقى هاى مقیم اصفهان
محیا حمزه

«در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عالوه بر آموزش و تحصیل باید 
به ابعاد وجودى دانش آموزان در زمینه هاى اخالقى، اجتماعى، اقتص ادى 

و... توجه شود تا دانش آموز رشد کند.»
معاون تربیت بدنى و سالمت آموزش و پرورش استان اصفهان در مراسم 
اختتامیه استانى دومین جشنواره طرح مشارکت اجتماعى دانش آموزان 
در پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى در تاالر اجتماعات بهزیستى با بیان 
این مطلب گفت: در سند تحول بنیادین، هدف، پرورش انسان کامل یعنى 
انسانى که در همه ابعاد رشد کند بوده و سعى مى شود دانش آموز در پایان 

دوره آموزش متوسطه، به این مهم دست یابد. 
عبدالرضا رئیسى با بیان اینکه اصوًال ما در انجام کارهاى گروهى ضعیف 
هســتیم، اظهار کرد: با اجراى طرح مشارکت اجتماعى دانش آموزان در 
پیشگیرى از آســیب هاى اجتماعى در مدارس سعى شــد تا در مباحث 

مختلف، فراگیرى مشارکتى باشد. 
وى معتقد است بسیارى از مشــکالت تعلیم و تربیت از طریق یادگیرى 
مشارکتى و نه رقابت، برطرف خواهد شود و اگر اندیشه ها و تفکرها با هم 
یکى باشد مى تواند به دانش آموزان کمک کند تا به یک هدف مشترك 

دست یابند. رئیسى گفت: در روش یادگیرى مشارکتى، ارتباطات بیشترى 
بین دانش آموزان با کارشناسان و... برقرار مى گردد و آنها رفتار مطلوب، 

مهربانى، کمک به یکدیگر، نشاط و... را تجربه مى کنند. 
وى با اشاره به گفته یکى از اندیشمندان افزود: تفاوت یادگیرى مشارکتى 
در مقایسه با یادگیرى انفرادى آن است که در یادگیرى مشارکتى اهداف 
آموزشى نزدیک تر مى شود و گرایش به پیشرفت در حوزه هاى مختلف 
با برنامه هاى مدرسه، افزایش مى یابد و جوانان به بلوغ عاطفى مى رسند 

و رشد مى کنند. 
■■■

مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان نیز در این مراسم گفت: آموزش و 
پرورش و بهزیستى استان اصفهان از سال ها قبل با هم کارهاى مشترکى 
را به اجرا گذاشتند که دومین جشــنواره طرح مشارکت اجتماعى دانش 
آموزان در پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى نیز، کار دیگرى است که با 
هم تجربه کردیم و بسیار خوشحالم که این کار به خوبى به ثمر نشست. 

دکتر مرضیه فرشاد افزود: یکى از مؤلفه هاى سالمت اجتماعى، سرمایه 
اجتماعى است که در اثر خوش بینى به آینده و مشارکت انسان ها با هم 
ایجاد مى شود و بهترین سن که مى توان سرمایه اجتماعى را آموزش داد 

دوران نوجوانى در مدارس است. بنابراین دانش آموزان عزیز براى ترسیم 
آینده، هر آنچه در اطراف خود مى بینند باید در نظر داشته باشند و از آن 

بهره بردارى کنند و منتظر دیگران نباشند. 
وى ادامه داد: امروز حلقه مفقوده در مســائل اجتماعى، عدم کار تیمى و 
گروهى است و با برگزارى این جشنواره، ما کار گروهى را تمرین مى کنیم 
تا یکدیگر را تحمل کنیم و بتوانیم نظرات دیگران را بر نظرات خود ارجح 

بدانیم و براى دستیابى به اهداف، با هم باشیم. 
■■■

معاون پیشــگیرى از آســیب هاى اجتماعى اداره کل بهزیستى استان 
اصفهان هم با بیان اینکه مشارکت، توانمندسازى و بهره گیرى از امکانات 
بالقوه مى تواند به فعل درآید گفــت: باید از منابع اجتماعى بیش از پیش 
استفاده کرد و فرد عالوه بر مهارت هایى که در طول زندگى فرا گرفته، 
باید مهارت هاى دیگرى در نحوه رفتــار، برخورد با دیگران، موفقیت در 

موقعیت هاى کارى و... را نیز بیاموزد. 
سعید محمدى به دانش آموزان شرکت کننده در این جشنواره تبریک گفت 
و از آنان خواست تا توانمندى هاى فراگرفته را به دیگران انتقال دهند و از 

این بابت خوشحال باشند. 

■■■
کارشــناس مراقبت در برابر آســیب هاى اجتماعى اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان نیز به نصف جهان گفت: طرح مشارکت دانش 
آموزان در پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى در 32 مدرسه متوسطه در 
کالس هاى هشتم در 60 کالس با شرکت 1750 دانش آموز از آبان ماه 
سال 96 آغاز شد و تمام گروه هاى دانش آموزى، پروژه هاى مشارکتى 

خود را ارائه دادند. 
مریم ژاله با بیــان اینکه از هر  کالس دو پروژه پذیرفته شــد گفت: پروژه هاى 
مشــارکتى با هدف پیشــگیرى از  آســیب هاى اجتماعى، ارتقــاى توانمندى هاى 
دانش آموزان، ایجاد و توسعه ظرفیت هاى مشارکت دانش آموزان براى 

پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى نوجوانان و... عملیاتى شد. 
وى ادامــه داد: داوران پس از ارزیابى شــاخص هاى مشــارکتى چون 
مشــارکتى بودن، مشــکالت خاص جوانان، حمایت یابــى درونى و 
برونى، ریشه یابى مشــکالت و اینکه پروژه هایى که بیش از 60 درصد 
شاخص هاى مشارکت را داشته باشند در نهایت پدیدآورندگان 18 پروژه 
برتر را برگزیده اعالم کردند و از آنان در مراســم اختتامیه با اهداى لوح 

و... تجلیل شد. 

مشکالت تعلیم و تربیت با یادگیرى مشارکتى برطرف مى شود
ساسان اکبرزاده


