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کم آبى بدن چطور شمـا را چاق مى کند؟افزایش 2/5 برابرى کشف مواد مخدر در اصفهان«پدر»، نیامده رفتتأثیر اتفاقات سال 88 بر «دیرین دیرین»! چنگال قانون برگردن 2 خرچنگ سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

در تأمین کاالهاى اساسى ماه رمضان 
کمبودى نداریم

چینى ها گردشگرى اصفهان را متحول مى کنند
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پنج شنبه
 اول ماه رمضان است

 جامانده ها!

«خندوانه» با دکور جدید 
و متفاوت از امشب

5

140 پیامک تشکر 
5 پیامک مخالفت

نماینده لنجان که پرچم آمریکا را در مجلس
 به آتش کشید، از واکنش هاى بعد از این رویداد مى گوید   
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رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه در تأمین کاالهاى اساسى در ماه 
رمضان هیچ مشکل و کسرى وجود ندارد، گفت: در خصوص کاالهاى اساسى، 

دولت مابه التفاوت نرخ ارز بین چهار هزار و 200 و سه هزار و 800 تومان را 
پرداخت  مى کند.

نماینده اى که متن برجام و پرچم آمریکا را در صحن 
مجلس آتش زد، گفت: بیش از 140 پیامک دریافت 

کردم که از این اقدامم تقدیر و تشکر کردند.
محســن کوهکن، نماینــده لنجــان در مجلس 
شــوراى اســالمى در گفتگو با «افــکار نیوز» با 
اشــاره به آتش زدن متن برجام و پرچم آمریکا در 
جلسه علنى روز چهارشنبه گذشته مجلس گفت: بعد 
از این اقدام، عالوه بر تقدیر و تشکر 
نمایندگان مجلس از اینجانب، بیش 
از 140 نفر پیامکى براى اینجانب ارسال کرده و از این 

اقدام  من تقدیر و تشکر کردند. 
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توت ها را به «پیله» ببریدتوت ها را به «پیله» ببرید
صنعت نوغاندا رى اصفهان با درختان توت رونق مى گیردصنعت نوغاندا رى اصفهان با درختان توت رونق مى گیرد

9

رونمایى از یک طرح پایلوت توسط نماینده وزارت امور خارجه در استان

عبدا... زاده درعبدا... زاده در
 بیم و امید

لیگ برترى ها به لژیونرها مى بازند!
به نظر مى رسد در مبارزه بازیکنان ملى پوش لژیونر و لیگ برترى، این لژیونرها باشند که 

پیروز لیست نهایى «کارلوس کى روش» باشند.
سرمربى تیم ملى در لیست 35 نفره اش براى تیم ملى 18 نفر را از جمع بازیکنان شاغل 

در لیگ برتر انتخاب کرده است.
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پیروز لیست نهایى کارلوس کى روش را بشناسید

آدرس:  اصفهان- خیابان آتشگاه- جاده نجف آباد  
3 کیلومترى کوه آتشگاه- جنب کوچه کاج( 108) 

مجموعه پذیرایىمجموعه پذیرایى
 شادى شادى

مجموعه پذیرایى شادى در محیطى زیبا و دلپذیر با امکانات به 
روز و مدرن، لحظات خاطره انگیزى را براى شما رقم خواهد زد. ما 

مراسم هاى شما را براى همیشه در یادها ثبت خواهیم کرد.

در جشن ها و اعیاد و اینک همزمان با حلول در جشن ها و اعیاد و اینک همزمان با حلول 
ماه مبارك رمضان، ما را در کنار خودتان احساس کنیدماه مبارك رمضان، ما را در کنار خودتان احساس کنید

محمدى :   09133144081همراه با موسیقى زندههمراه با موسیقى زنده
09103144081                             

زند!
ژیونرها باشند که 

ع بازیکنان شاغل 

پرکارتریــــــــــــــــــن ماه رمضان
روزبـــــــــــــــــــــــــــه بمانى
 درتــــــــــــــــــــــلویزیون

نپرکارتریــــــــــــــــــن ماه رمضان ر ن ری ر پر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بمانى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ هبمانروزبــــــ ىروزب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلویزیون ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لویزیونتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ویزیونت تترد در
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5 پیامک مخال
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نماینده اى که متن برجام و پرچم آمریک
0مجلس آتش زد، گفت: بیش از 140 پی
کردمکه ازاین اقدامم تقدیر و تشکرکر
محســن کوهکن، نماینــده لنجــا
شــوراى اســالمىدر گفتگو با «افـ
اشــاره به آتش زدن متن برجام و پر
ىىىىىىىىىنىروز چهارشنبه گذشته مجل جلسه عل
از این اقدام،عالوه بر
نمایندگان مجلس از ای
0از 140 نفر پیامکى براى اینجانب ارسال

اقدام  من تقدیر و تشکر کردند. 

امید ومبیم امیدو امید بیم و  بیم ووو
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عضو ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبرى گفت: پیش بینى 
ما این است رؤیت هالل ماه مبارك رمضان در روز چهارشنبه 
(امروز) به راحتى صورت گیرد و روز پنج شنبه، اول ماه مبارك 

رمضان باشد.
حجت االسالم علیرضا موحدنژاد اظهار کرد: در روز چهارشنبه 
مصادف با 29 شــعبان حدود 120 گروه استهالل در نقاط 
مختلف کشور براى رؤیت هالل ماه مستقر مى شوند. وى 
تصریح کرد: پیش بینى ما این است رؤیت هالل ماه مبارك 
رمضان در روز چهارشــنبه به راحتى صورت گیرد و روز پنج 
شنبه، اول ماه مبارك رمضان باشد. عضو ستاد استهالل دفتر 
مقام معظم رهبرى در پاسخ به سئوال تسنیم مبنى بر اینکه 

تمرکز 120 گروه مستقر براى رؤیت هالل ماه مبارك رمضان 
بیشتر در چه نقاطى از کشور است گفت: پیش بینى مى کنیم 
شرایط آسانى براى رؤیت هالل ماه مبارك رمضان در نقاط 
شمالى و جنوبى کشور وجود داشــته باشد. البته پراکندگى 
گروه ها به ستادهاى استانى بستگى دارد و برخى استان ها 
نظیر اصفهان، فعال هستند و ستاد برخى دیگر نظیر کرمانشاه 
و کردستان، دیر تشکیل شده است؛ با این حال معتقدیم هرچه 
پراکندگى گروه ها بیشتر باشــد، امکان رؤیت سریع تر را در 
شرایط سخت نظیر هواى ابرى راحت تر مى سازد.عضو ستاد 
استهالل ماه مقام معظم رهبرى درباره ماه مبارك رمضان 

امسال گفت: ماه مبارك رمضان امسال 29روزه است.

رئیس مجلس شوراى اســالمى گفت: آمریکا قصد دارد 
نهاد بین المللى ســازمان ملل که به قصد ایجاد صلح در 

جهان تأسیس شده است را نابود کند.
على الریجانى دیروز در مجلس اظهار کرد: حمله به عراق 
بدون مصوبه شوراى عالى امنیت بود، اما آمریکایى ها با 
کمک یک یا دو کشور دســت به این اقدام زدند. خروج 
از معاهده پاریس در رابطه بــا آب و هوا خالف مقررات 
سازمان ملل بود و همچنین خروج از توافقنامه هسته اى 
خالف قطعنامه شــوراى امنیت بــود و همینطور انتقال 

سفارتخانه خود به قدس.
وى افزود: همه اینها نشان مى دهد آمریکا قصد دارد نهاد 

بین المللى سازمان ملل را که به قصد ایجاد صلح در جهان 
تأسیس شده است نابود کند و چون سازوکار دیگرى براى 
جایگزینى آن وجود ندارد، صحنه بین الملل را به ســوى 

نوعى هرج و مرج امنیتى سوق دهد.
وى ادامه داد: انتقال سفارت رژیم آمریکا از تل آویو به قدس 
به دستور رئیس جمهور آمریکا انجام شد. با اینکه تقریبًا 
همه کشورهاى دنیا این اقدام را محکوم کردند و با اینکه 
همه مى دانند این اقدام مخالف مصوبات شوراى امنیت و 
مجمع عمومى سازمان ملل است، اما ظاهراً از سال هاى 
پیش آمریکایى ها تصمیم گرفتند نهادهاى بین المللى را 

بى اعتبار کنند.

پنج شنبه
 اول ماه رمضان است

الریجانى: آمریکا قصد دارد 
سازمان ملل را نابود کند

ایران ضرب االجل تعیین کرد
معـاون وزیـر امـور خارجـه آلمـان روز    ایرنا |
دوشـنبه گفت که ضرب االجل45 تـا 60 روزه تعیین 
شده ازسوى ایران براى اروپا براى ارائه تضمین هایى 
درخصوص تأمین منافع ایران در برجام باید مورد بحث 
و بررسـى قرار گیرد. «میکائیل روت» تأکید کرده اگر 
ایران همچنان به اجراى توافق هسـته اى ادامه دهد، 
اروپا آماده است تا مسئولیت اقتصادى بیشترى در ایران 

بر عهده گیرد.

جانشین روحانى اصولگراست
  نامه نیوز | صادق زیباکالم، اسـتاد دانشگاه 
تهـران در واکنش به تحلیل برخى اصـالح طلبان که 
مى گوینـد مردم تجربـه رأى بـه دولت احمـدى نژاد 
را تکرار نمـى کنند، گفـت: دولت احمدى نـژاد تکرار 
نمى شـود اما کسـر قابل توجهى از 24 میلیونى که به 
روحانـى رأى دادنـد، در انتخابات ریاسـت جمهورى 
1400 شرکت نخواهند کرد، در عوض آن 16 میلیون 
نفرى که به آقاى رئیسـى رأى دادند به حسب تکلیف 
شرعى همچنان در انتخابات شرکت مى کنند و حتى 
سـه چهار میلیون از آراء روحانى نیز به آن سـبد اضافه 
مى شود بنابراین در سال 1400 نامزد جریان اصولگرا 

با 20 میلیون رأى پیروز انتخابات خواهد شد.

حرف مردم را بشنویم
  نامه نیوز | حجت االسالم محمد تقى رهبر، 
امام جمعه موقت اصفهان و عضو جامعه روحانیت مبارز 
با اشاره به نارضایتى هاى موجود در جامعه گفت: باید 
با مردم باشـیم. تحمل مردم را داشـته و حـرف آنها را 
بشنویم. مردم مطالبات و خواسـته هایى دارند که باید 
به صورت منطقـى و در چارچـوب قوانین بیان شـود. 
الزم اسـت که مسئوالن نیز گوش شـنوا داشته باشند 
و به مشکالت اقتصادى، معیشتى، اشـتغال و... مردم 
توجه کنند. مردم ایران صبر و تحمل بسـیارى دارند و 
این صبر نباید باعث شـود که فکر کنیم نمى فهمند یا 

مطالبه اى ندارد.

دولت ایستاد اما...
   جماران | معصومـه ابتـکار، معـاون رئیس 
جمهـور در جمـع دانشـجویان دانشـگاه خوارزمـى در 
خصوص بحث فیلترینگ تلگـرام گفت: همه از موضع 
دکتر روحانى خبر دارند، دولت تا جایى که امکان داشت 
ایستاد اما تلگرام با یک حکم قضائى فیلتر شد. وى افزود: 
یکسال است براى محدود کردن اینترنت  بر دولت فشار 

وجود دارد اما دولت در مقابل آن ایستاده است.

بروند بیرون
پرچم آتش بزنند 

   خبر آنالین | مصطفـى کواکبیـان، نماینده 
تهـران و از اعضاى فراکسـیون امید در پایان جلسـه 
دیروز مجلس بـا بیان اینکه فراکسـیون امید 100 در 
صد با آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس مخالف بوده 
اسـت،  گفت: روزى که پرچـم آمریـکا را در مجلس 
آتش مى زدند، من اعتراض کردم و با اشـاره به آقاى 
الریجانى گفتم که چرا ساکت هستید؟ نماینده تهران 
ادامـه داد: آقایان به نام مجلـس کارى انجام ندهند و 
اگر مى خواهند پرچم آتش بزنند، بروند بیرون مجلس 

آن را آتش بزنند.

درگیرى بر سر معدن سنگ 
در جدال در یکى از روستاهاى شهرستان    رکنا|
ایذه یـک نفر کشـته و دو نفـر مجروح شـد. مصطفى 
سـمالى زاده فرماندار ایذه اظهار کرد: در پى درگیرى و 
مشکالت چند ماه پیش در پى اعتراض اهالى روستاى 
اژگیل به ایجاد معدن سـنگ در این منطقه؛ صبح روز 
سـه شـنبه (دیروز) مأموران نیروى انتظامى به منظور 
جلب چند نفر از اهالى محکوم شده در جریان این حادثه 
به محل مراجعه کردند. اقدام مأموران با واکنش اهالى 
منطقه مواجه شد که در پى آن زد و خورد صورت گرفت 
و در پى ادامه یافتن ایـن تنش ها دو نفر مجروح و یک 

زن 38 ساله نیز جان خود را از دست داد.

خبرخوان
شرط تعطیلى مدارس

وزیر آموزش و پرورش    جام جم آنالین |
شــرط خود براى تعطیلى مــدارس در خرداد ماه 
باتوجه به فرارســیدن ماه رمضــان را اعالم کرد. 
ســیدمحمدبطحایى گفت: باتوجه به فرارسیدن 
ماه مبارك رمضــان، در دوره ابتدایى اگر تدریس 
کتاب ها و ارزشیابى تا پایان اردیبهشت ماه به پایان 
برسد، نیازى نیست دانش آموزان در خرداد ماه در 

مدرسه حضور پیدا کنند. 

بازداشت بازیگر معروف 
همسر محســن افشانى که    فردا نیوز |
قصد داشت با گریم مردانه وارد ورزشگاه آزادى شود، 
دستگیر شد. محسن افشانى هم به همراه او بازداشت 
شده است. افشانى قصد داشت قبل از شروع بازى 
تیم هاى پرسپولیس و الجزیره به همراه همسرش 
وارد ورزشــگاه آزادى شــوند که هر دو نفر توسط 

نیرو هاى انتظامى بازداشت شدند. 

30 میلیون مراجعه به 
کالنترى ها 

  فارس| رئیس پلیس پیشــگیرى ناجا با 
بیان اینکه منشأ اقتدار پلیس، سرمایه اجتماعى آن 
است، گفت: نیروى انتظامى به دنبال حذف فیزیکى 
مأموریت هاست.سردار محمد شــرفى با اشاره به 
مراجعه 30 میلیون بارى مردم در ســال گذشته به 
کالنترى هاى کشور، گفت: این امر رضایتمندى 89 

درصدى مردم را درپى داشته است.

احتکار خودرویى!
  بورس پرس| قاضى پور، عضو کمیسیون 
صنایع و معادن گفــت: خودروســازان در آذر ماه 
ســال 96 با دالر 3200 تومانى خودروهاى جدید 
تولیــد کردند، اما هیچکــدام از ایــن خودروها را 
پیش فروش نکرده و یا بــه روز و به صورت نقدى 
نفروختند. ســایپا حدود 60 هزار و ایــران خودرو 
30 هزار خودرو احتکار کرده اســت. خودروهاى 
داخلى به صورت میانگین ده تا 30 میلیون و برخى 
از ایــن خودروها هم 40 میلیــون تومان افزایش 
قیمت داشــتند که ایــن موضوع گرانفروشــى، 

نارضایتى هاى اجتماعى ایجاد کرده است. 

قارچ خورى و مرگ!
سخنگوى ســازمان اورژانس کشور    آنا|
با هشدار نســبت به مصرف قارچ هاى موجود در 
طبیعت به مردم اعالم کرد: بر اثر مصرف قارچ هاى 
سمى تاکنون277 نفر مصدوم شدند که پنج نفراز 
آنها فوت کردند و 17 نفــر دیگر دچار عارضه حاد 
کبدى شدند. مجتبى خالدى اضافه کرد: بیشترین 
تعداد مصدومان مربوط به استان کرمانشاه بود که 
از 197 نفر مراجعه کننده، 111 نفر بسترى و پنج نفر 

نیز فوت کردند.

وضعیت نامناسب حجاب
   خبر آنالین | امام جمعــه بجنورد تأکید 
کرد: سالن هاى ورزشــى را در مدارس دو منظوره 
بسازید تا نماز هم در آن خوانده شود. وضعیت حجاب 
و آرایش دختران در مدارس نامناســب شده است. 
دختران را با امر به معروف و نهى از منکر به سمت 

حجاب ببرید تا حریم و حرمت مدرسه حفظ شود.

این پزشکان فقیر!
  شفاآنالین |ایرج خسرونیا، رئیس انجمن 
متخصصین داخلى ایران با اشــاره بــه اینکه 95 
درصد جامعه پزشکى درآمد خوبى ندارند، گفت: به 
خصوص 50 درصد پزشکان عمومى، متخصصین 
داخلى، عفونى و اطفال با این مشکالت درآمدى 
دست و پنجه نرم مى کنند. در صورتى که فکرى 
در این ارتباط نشود این پزشــکان از پدیده درمان 

خارج مى شوند.

نماینده اى که متن برجام و پرچــم آمریکا را در صحن 
مجلس آتش زد، گفت: بیش از 140 پیامک دریافت کردم 

که از این اقدامم تقدیر و تشکر کردند.
محســن کوهکن، نماینده لنجان در مجلس شــوراى 
اســالمى در گفتگو با «افکار نیوز» با اشــاره به آتش 
زدن متن برجام و پرچــم آمریکا در جلســه علنى روز 
چهارشنبه گذشته مجلس گفت: بعد از این اقدام، عالوه 
بر تقدیر و تشــکر نمایندگان مجلس از اینجانب، بیش 
از 140 نفر پیامکى براى اینجانب ارســال کرده و از این 
اقدام  من تقدیر و تشــکر کردند. وى افــزود: این عده 
از کســانى بودند که ســال ها در عرصه جبهه و جنگ 
بوده و براى انقالب اســالمى و نظام جمهورى اسالمى 
جسم و مال خود را فدا کردند. عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس گفت: از جانبازان جنگ گرفته تا اقشــار 
ضعیف جامعه از این اقدام اســتقبال کرده و خرســند

 بودند.
کوهکن افزود: البته پنج پیامک داشتم که با این اقدامم 
مخالفت کرده بودند و نظر آنها ایــن بود که بهتر بود در 
صحن مجلس این کار انجام نمى شد. وى تصریح کرد: 
اینجانب با حدود ســه چهار نفر از این مخالفان تماس 
گرفتم و نظر آنهــا را گوش دادم و ســپس نظر خود را 
بیان کردم. عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس با 
بیان اینکه این عده نظر داشــتند کــه آتش زدن پرچم 
آمریکا توهین به ملت آمریکا بوده، افزود: البته اینجانب 
گفتم که اعتراض ما به حاکمان سیاســى این کشــور 
است نه ملت این کشــور. کوهکن اضافه کرد: تا زمانى 
که در مجلس و عرصه نظام حضور داشــته باشــم باز 
اگر چنین موقعیتــى پیش بیاید حتمًا ایــن کار را تکرار

 مى کنم. 
گفتنى است بعد از اعالم «دونالد ترامپ» رئیس جمهور 
آمریکا مبنى بر خروج این کشور از برجام، در جلسه روز 

چهارشنبه هفته گذشته مجلس، کوهکن به همراه برخى 
دیگر از نمایندگان از جمله محمدجواد ابطحى، نماینده 
خمینى شهر و مجتبى ذوالنور، نماینده قم پرچم آمریکا 

و متن برجام را در صحن مجلس به آتش کشیدند. تعداد 
زیادى از نماینــدگان مجلس با اســتقبال از این اقدام، 

همزمان شعار «مرگ بر آمریکا» سر دادند.

نماینده لنجان که پرچم آمریکا را در مجلس به آتش کشید، از واکنش هاى بعد از این رویداد مى گوید   

140 پیامک تشکر، 5 پیامک مخالفت

حمیدرضا موســوى از مسئوالن ســتادهاى انتخاباتى 
احمدى نژاد اســت که چندى پیش از احمدى نژاد اعالم 
برائت کرد. او درباره نقش اطرافیان احمدى نژاد در دوران 
ریاســت جمهورى او با روزنامه «شرق» گفتگو کرده که 
دیروز در این روزنامه منتشر شد. بخش هایى از سخنان 

او را بخوانید:

■  طراح همه سئواالت [مناظرات سال 88] خود شخص 
آقاي مهندس مشــایی بود. پشــت همه اینها تیم آقاي 
مشــایی بود. احمدى نژاد در مناظره ها هم مجري بود و 
هم ایده پرداز. ولی حدســم این اســت که ایشان بیشتر، 
ِسحر آقاي مشایی بود. بقایی بیشتر با مشایی هماهنگ 

و همسو بود.
■   قبل از سال 88 ســاختمانی در خیابان وصال، کوچه 
ماهان بود که مدیریتش با مهندس مشایی بود. عملیات 
این ساختمان محرمانه بود و کارش بولتن سازي علیه قوه 
قضائیه و برخی مقامات بود. 87 تــا 89. مدیران و وزراي 
دولت ها به این ســاختمان می آمدند و تا نیمه هاي شب 

جلسه داشتند.
■  در یک برهه از زمان آقاي مشــایی بــا جامعه وعاظ 
والیی به مشــکل برخورد. جامعه وعاظ والیی متعلق به 
آقاي شجونی بود. اما یک جامعه وعاظ والیی دیگر هم با 
محوریت آقاي مهندس مشایی درست شد. در این جلسات 
آقاي رئیس جمهور دعوت می شد و به حاضران کارت هدیه 

می دادند. از 150 هزار تومان تا 500 هزار تومان. در تاریخ 
20 دي 89 به هریک از اعضا کارت هدیه 500هزارتومانی 
داده شد. مناسبتش هم حضور آقاي بقایی در آن جلسه بود. 
سی دي آن جلسه هم که به صورت محرمانه بود، من دارم. 
مهندس مشایی یک شعري داشت که می گفت با افتخار 
همه بگویید. شــعر این بود: «ما اهل جنون و بی قراري 
هستیم؛ اهل دل و مهر و عشــق و یاري هستیم؛ دلبسته 

نام مکتب ایرانیم؛ صدشکر خدا را که انحرافی هستیم».
■   در جریان پیشــینه آقاي مشایی هســتید. ایشان از 
نیروهاي امنیتی کشور بودند. آقاي بقایی هم همینطور. اما 
می دانم که دستشان بسیار پر بود. یا حداقل اینگونه وانمود 
می کردند که هیچ مشکلی ندارند. حتمًا از هر کسی یک 

مدرکی داشتند و بر همین مبنا هم مانور می دادند. 

محمد ابوالحســنى، تهیه کننده پویانمایى «دیرین دیرین» 
درباره این مجموعه که به شدت مورد توجه مخاطبانش قرار 
دارد اظهارات جالبى کرده است که بخشى از آن را مى خوانید:

■  ما از سال 83 مجموعه اى با 12 نفر آغاز کردیم و در سال 88 
به 170 نفر رسیدیم. در سال 88 برنامه داشتیم که مجموعه 
خود را به 540 نفر برسانیم و در استان ها توسعه دهیم اما در آن 
سال اتفاق بدى افتاد که برنامه ها را به هم ریخت و آن این بود 
که نام شرکت ما «نسل اندیشه سبز» بود و این تشابه اسمى 
با اتفاقات آن زمان براى ما مشکل ساز شد؛ به طورى که مدیر 
کل ارشاد تهران با حضور در دفتر ما، از ما خواست تا نام شرکت  
را عوض کنیم!  این کار براى شرکتى با 170 نفر پرسنل که کار 
فرهنگى انجام مى دهد ممکن نبود. هرچند مدیرکل ارشاد 

حمایت خود را اعالم کرد؛ در کل طى چند ســال فعالیت ما، 
اداره کل ارشاد یک بار خواست از ما حمایت کند و آن حمایت 

این بود که ما اسم شرکت را عوض کنیم. 
■  ما با شرکت هاى دولتى زیادى قرارداد داشتیم و انیمیشن 
مى ساختیم و کافى بود دولت نامه اى بزند تا از ادامه همکارى با 
ما خوددارى کنند، به همین علت تصمیم گرفتیم کار خود را از 

سوى مردم شروع کنیم. 
■  من همیشه به شــرکت هایى مانند شرکت هاى لبنیاتى 
حسرت مى خوردم که محصولى که امروز تولید مى کنند تا آخر 
هفته فروخته است و پول آن زودبازده  است. من به دنبال چنین 

کارى در انیمشین بودم. 
■  تا امروز حدود یکهزار و 600 قسمت انیمیشن ساخته شده 
و ضریب نفوذ آن در بین مردم 80 درصد است. هر قسمت از 
آن در فضاى مجازى حدود هشت میلیون بار بازدید مى شود و 
همه اقشار جامعه آن را تماشا مى کنند. به نظر من دلیل موفقیت 
این مجموعه این است که حرف دل مردم را مى زنیم. ما در این 
مجموعه خط قرمزهایى داریم و نمى خواهیم وابسته به گروه 
یا جناحى باشیم. هیچگاه یک فرد را نقد نمى کنیم بلکه رفتار 

را نقد مى کنیم.
■   اکنون 40 نفــر در مجموعه «دیریــن دیرین» به طور 
مستقیم و در کل مجموعه 170 نفر مشغول به کار هستند. ما 
چهار تیم در مجموعه داریم که شامل تیم تولید، تیم انتشار، تیم 

مارکتینگ و تیم تحقیق و توسعه است. 

مشایى و بقایى حتماً از هر کسی یک مدرکی داشتند  تأثیر اتفاقات سال 88 بر «دیرین دیرین»!

در حالى که کمتر از دو ماه دیگر تا آغاز حج 97 باقى مانده است، حجت االسالم 
والمسلمین سیدعلى قاضى عسکر، نماینده ولى فقیه در امور حج گفتگوى مفصلى 
با خبرگزارى ایسنا انجام داده و بحث ســپرده گذارى پول حجاج در بانک ها را 

مطرح کرده است که اظهارات قاضى عسکر درباره این موضوع را بخوانید:
■   در گذشــته ثبت نام ها درازمدت انجام مى شد که کار اشتباهى بود. آن موقع 
دولت ها نیاز داشتند نقدینگى را جمع کنند... آن کار، خطا بود. مى توانستند مبلغ 
محدودى از مردم بگیرند و نوبت بدهند، یا هر دو سال  یکبار ثبت نام کنند تا اولویت 
بر اساس استطاعت تعیین شود یا اعزام براساس شرایط سنى باشد. درباره افت 
و کاهش ارزش پول زائران که سال هاست نزد بانک سپرده گذارى شده، بخاطر 
وجود قرارداد با بانک، نمى توان تغییرى ایجــاد کرد، چون محتویات آن قرارداد 
معیار است. اما درباره اشکال شرعى وارد شده به سود این سپرده ها، بانک ها اعالم 
کرده اند سود این حساب ها بر اساس مضاربه پرداخت مى شود که اگر به آن درست 
عمل شود مشکل شرعى نخواهد داشت. پول حج کالن است. اگر همان سال ها 
که این ایده مطرح شــد آن پول را در صنایعى چون پتروشــیمى و یا پاالیشگاه 
ســرمایه گذارى مى کردیم هم به تولید کمک شده بود و هم درآمد قابل توجهى 

براى زائران حاصل مى شد.

وقتى پول هاى خوابیده 
مردم براى حج بى ارزش شده است محیا حمزه

مدت هاست خیابان ها هر روزه شاهد نزاع و درگیرى است. نزاع دو راننده، 
دو عابر، نزاع بر سر پارك کردن اتومبیل و حتى درگیرى بچه مدرسه اى ها 
با یکدیگر؛ اینها به قصه تکرارى شهر تبدیل شده است. آخرین آمار منتشر 
شده در ارتباط با نزاع منجر به ضرب و جرح ثبت شده در پزشکى قانونى 
بیش از 428هزار نزاع در سال پیش است. به عبارتى روزانه حدود 1172 
نزاع منجر به ضرب و جرح طرح شکایت شده و در پزشکى قانونى ثبت 
مى شودکه این آمار به گفته کارشناسان دالیل اجتماعى و اقتصادى دارد.
 پایین آمدن آســتانه تحمل مردم به علت مشکالت معیشتى فشارهاى 
اقتصادى و روانى باعث مى شــود مردم با جزئى تریــن مورد تصادف 
و اختالف، حرکت ناخوشــایندى از خود نشــان داده و به عبارتى دیگر 
دســت به نزاع و درگیرى بزنند. بر اســاس آمارهاى پزشــکى قانونى 
کشــور باز هم پایتخت در نزاع و درگیرى در میان اســتان ها رکورددار

 است. 
در سال گذشته ، 93 هزار و 295 نفر به دلیل آســیب هاي ناشی از نزاع 
به مراکز پزشکی قانونی اســتان تهران مراجعه کرده اند که از این تعداد 

مصدوم  60 هزار و586 نفر مرد و 32 هــزار و 709 نفر زن بوده اند. البته 
ناگفته نماند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال 95 شش درصد 
کاهش یافته است البته طبق آخرین آمارها استان خراسان رضوى با 21 
هزار و 380 نفر بعد از تهران جلودار آمارها در نزاع و خراســان جنوبى با 
یکهزار و 683 و بوشــهر با یکهزار و 967 نفر کمترین آمار مراجعان نزاع 

را داشته اند.
 اما طبق جدیدترین آمار مدیر کل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان در 
فروردین ماه سال 1397 تعداد سه هزار و 299 نفر به دلیل صدمات ناشی 
از نزاع  به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند که از کل 
مراجعین تعداد یکهزار و 137 نفر زن و دو هزار و 162 نفر مرد بوده اند.البته 
این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4 درصد کاهش یافته است. 

آیا ما ایرانى ها افراد خشنى هســتیم ؟ به گواه تاریخ ما افراد صلح جویى 
هستیم و ایرانى ها به مهمان نوازى و اهل گفتگو بودن با جهان معروفند 
اما اتفاقى که درحوزه اجتماعى جامعه افتاده این است که شهر نشینى ما 
از هیچ الگویى تبعیت نکرده و روح و روان مردم خســته و آستانه تحمل 

پایین آمده  است.

آمار تکان دهنده از نزاع هاى فردى و جمعى در کشور
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ـــــــن ماه رمضان 
تریـــــــــــ

پرکار

ــــــــه بمانى
زبــــــــــــ

رو

ــــــلویزیون
ــــــــــــــ

 در تــ

با گذشــت نزدیک به یک ماه از آغاز فیلمبردارى فیلــم «ما همه با هم 
هســتیم» کمال تبریزى که در آن بازیگران شــناخته شــده بسیارى 
حضور دارنــد، روابط عمومى ایــن فیلم از پیوســتن لیــال حاتمى به 
جمع بازیگران خبر داد و از او به عنوان یکى از هنرپیشــه هاى اصلى آن 

یاد کرد.
لیال حاتمى از هفته گذشــته به جمــع بازیگران فیلم پرســتاره کمال 
تبریزى اضافه شــده و به عنوان یکى از بازیگران اصلى، جلوى دوربین 

رفته است. 
با اضافه شــدن لیال حاتمى به ترکیب بازیگران «ما همه با هم هستیم» 
که به تهیه کنندگى رضا میرکریمى در حال ساخت است، فیلمبردارى این 

فیلم، در دوماه آینده پرستاره تر از قبل ادامه خواهد داشت.
 بر اساس اخبار منتشر شده، مهران مدیرى، محمدرضا گلزار، مهناز افشار، 
ویشکا آسایش، هانیه توســلى، پژمان جمشــیدى، مانى حقیقى، جواد 
عزتى، ســروش صحت، حســن معجونى، مهران غفوریان، نادر فالح، 
سیروس گرجستانى، على شــادمان، رضا ناجى، ســیاوش چراغى پور، 
ســام نــورى، فرزین محــدث، بهــادر مالکــى، یــدا...  شــادمانى،

 محمدمهــدى حســینى نیا، شــیرین آقــا کاشــى، بهــزاد قدیانلو، 
اشپیتیم آرفى، لیدا فتح اللهى، شیوا بلوچى و دانیال کاظمى بازیگران این 

فیلم هستند.
حاتمى اکنون فیلم «خوك» را با همکارى حسن معجونى و به کارگردانى 
مانى حقیقى روى پرده سینماها دارد که هر دو در «ما همه با هم هستیم» 

ایفاى نقش مى کنند.
داستان «ما همه با هم هســتیم» روایت کمدى از سقوط یک هواپیما به 
همراه مسافرانى است که رازهاى مختلفى دارند؛ راز هایى که قرار نیست 

تا ابد پنهان بمانند.

ن هنرمند عرصه موسیقى 
«روزبه بمانى» ماه رمضان امسال پرکارتری

نده پرطرفدار با چهار ترانه 
در قاب تلویزیون است. این ترانه سرا و خوان

ب مهمان منازل مخاطبان 
و یک تیتراژ با صداى خودش به مدت 30 ش

ه کارگردانى محمدحسین 
واهد بود. او تیتراژ سریال «سّر دلبران» ب

خ

طیفى را اجرا کرده که از 27 اردیبهشت هر شب از شبکه اول 
ل

سیما پخش مى شود. بمانى براى ترانه این سریال با 

ت فیلمنامه، ســراغ سوژه 
توجه مضمون متفاو

متفاوتى رفته و آهنگسازى آن اثرى از احسان 

وســط مهرداد احمدزاده 
نى زن و تنظیم هم ت

انجام شده است.

که 3 سیما هم با سه ترانه 
اما این هنرمند در شب

ل هم هر دو تیتراژ شروع و 
حضور دارد. امســا

امه «ماه عســل» با اجراى «احسان 
پایان برن

 روزبه بمانى سروده شده است. 
علیخانى» توسط

دو تیتراژى که قرار اســت توسط خوانندگان 

طرفدار و مطرح این روزهاى موســیقى پاپ 
پر

اجرا شود. بمانى بالفاصله پس از لحظات افطار 

اثر دیگر در تلویزیــون حضور خواهد 
هم با یک 

ــریال «رهایم نکن» به 
داشــت. او ترانه تیتراژ س

عســگرپور» را نوشته که 
کارگردانى «محمدمهدى 

ر محمد اصفهانى اجرا مى شود.
این اثر با صداى دکت

 روزبه بمانى در حالى رقم 
پرکارترین ماه رمضــان

واهد خورد که او طى سال هاى گذشته هم سابقه 
خ

فعالیت در این مناسبت را داشــته است که از جمله 

به نوشــتن ترانه تیتراژهاى 
مهمترین آنها مى توان 

امه «ماه عسل»  طى سال هاى اخیر اشاره کرد.
برن

در حالى که به گفته رامبد جــوان برنامه تلویزیونى 
«خندوانه» از 26 اردیبهشــت روى آنتن شــبکه 
نســیم مى رود، مدیر روابط عمومى شــبکه نسیم 
گفت: با توجه به کنداکتورهاى برنامه شبکه نسیم 
که زمان پخش برنامه ها تعیین شــده است گروه 
تولید برنامه «خندوانه» ضبط برنامه خود را شروع 

کرده است.
امیرعباس اشــرف درباره دکور سرى جدید برنامه 
«خندوانه» اظهار کرد: لوکیشن برنامه «خندوانه» 
پیش از این در مکان دیگرى بود و با توجه به فضایى 
که برنامه «خندوانه» در فصل گذشــته در اختیار 
داشــت دکورها طراحى شــده بود اما در این فصل 

با توجه به اینکه این گروه بــه مکان جدیدى براى 
ضبط برنامه منتقل شده اند بالطبع دکورها و فضاى 
«خندوانه» نیز تغییر خواهد کرد و مخاطبان شاهد 
برنامه «خندوانــه» در فضا و دکورهــاى جدید و 

متفاوت خواهند بود.
مدیر روابط عمومى شبکه نســیم درباره شکل کار 
و اجرا در فصل جدیــد برنامه «خندوانه» بیان کرد: 
برنامه «خندوانه» در این فصل فضایى متفاوت تر 
از گذشــته را تجربه مى کند و رامبد جوان در کلیپ 
آنونس برنامه «خندوانه» این مسئله را با بیان این 
مطلب کــه در این فصل مخاطبان فضایى شــاد و 

جدیدتر را خواهند دید منتشر کرده است.

اشــرف ادامه داد: قطعًا حضور «جنــاب خان» در 
فصل هاى پیشین «خندوانه» با نظر گروه کارشناسى 
و شخص رامبد جوان بوده است و در این فصل نیز 
همین روند ادامه داشته و چگونگى حضور «جناب 
خان» در «خندوانه» به نظر رامبــد جوان در مقام 
کارگردان و ســید على احمدى در مقام تهیه کننده 

برمى گردد.  
وى با اشاره به روند ضبط برنامه «عبدى شو» بیان 
کرد: برنامه «عبدى شو» این روزها مراحل ضبط را 
همچون گذشته ســپرى مى کند و زمان پخش آن 
قطعًا در ماه مبارك رمضان نیست بلکه پس از اتمام 

این ماه روى آنتن خواهد رفت. 

دوشنبه شــب مراسم شــبى با ایرج طهماسب در حاشــیه جشنواره ج طهماسب در مراسم بزرگداشتش در اصفهانج طهماسب در مراسم بزرگداشتش در اصفهانایرج طهماسب در مراسم بزرگداشتش در اصفهان
حسنات و در کتابخانه مرکزى اصفهان با حضور پرشور مردم اصفهان، 
هنردوســتان و دانشجویان عرصه فیلمســازى با روند 
پرسش و پاســخ برگزار شــد. این مراسم با

امتناع هاى مکرر طهماسب براى حرف 
نزدن از مجموعــه «کاله قرمزى» 
تا تعریف متفــاوت و قابل تأمل او از 
بچه ها همراه بــود. بخش هایى از 
اظهارات این هنرمنــد قدیمى را به 

نقل از خبرگزارى «ایمنا» بخوانید:
 متأســفم که در اصفهــان زندگى 
نمى کنم چراکه این شهر بسیار زیباست. 
خوش به حال مردم اصفهان. به خصوص 
هنگامى که در بازار این شــهر قدم مى زنید، 
هنرمندان بسیارى با فروتنى در حال خلق اثرى 
هستند که شاید در دیگر کشورهاى دنیا بابت آن بسیار 

پز بدهند و ژست بگیرند.
 وقتى آدم خیلى لجش مى گیرد طناز مى شــود 
بنابراین راهى را پیدا مى کنــد که آن را بگوید 
تا تصحیح شود.ما در خامى و بچگى اى که 
داشــتیم از برخى عــادات و صفات لجمان 
گرفت و تصمیم گرفتیم که بگوییم تا خوب 

شود.
 با بازیگر کار کردن کمى سخت است و با 

عروسک کار کردن آسان تر است.
 بچه ها بسیار متنوع، عمیق و پیچیده هستند 
و جالبى ماجرا اینجاست که این موجودى که با آن 
شوخى مى کنیم بعد مهندس، سیاستمدار،  رئیس 
جمهور و... مى شود اما وقتى مى بینم با بچه ها مثل 
خودمان رفتار نمى کنیم، دلم مى گیرد. بچه ها خیلى 
باشخصیت و محترم هستند اما گاهى در حد حیوانات 
با آنها برخورد مى کنیم و آنها را تحویل نمى گیریم. 
هر بچه که به دنیا مى آید من متعجب مى شوم که 

عجب! این شکلى اش هم آمد!
 جالب است که از یک هنرمند مى خواهند همه 
فوت و فن خود را بگوید! مثــًال یک تاجر آهن به 
شــما مى گوید که چگونه پولدار مى شود؟! هنر 
خیلى اصول دارد و اگر شــما اصول را یاد نگیرید 

هرگز نمى توانید یاد بگیرید و باید دوره آموزشى را بگذرانید و تحقیق 
و پژوهش داشته باشید.هنر امرى تجربى است و باید سابقه آموزشى 
هم داشته باشید اما جالبى هنر و ســبک ها این است که مدام در حال 

تغییر است.
 مجموعه «کاله قرمزى» بیش از 20 سال است که ساخته شده و 
یادم نمى آید چگونه ساخته شد اما پیگیرى اصل کار بود.این کار، مثل 
مغازه اى که اول یک بقالى اســت اما بعد کم کم به آن جنس اضافه 
مى شود و تبدیل به یک هایپر مى شــود بود (که در طول زمان رشد 
یافت)، هنر کم کم اتفاق مى افتد و تصمیم گیرى ندارد اما باید پیگیرى 
کرد. اینگونه نیست که یک دفعه تصمیم بگیریم که فیلم بلند بسازیم 

بلکه اول باید فیلم کوتاه بسازیم.
 من فیلم طنز جدیدى اخیراً ندیدم. فیلم کمدى االن داریم اما گاهى 

وقت ها موضوع جالب نیست و آدم دوست ندارد.
 من به عنوان یک خدمه وادى هنر تدریس مى کنم، ورك شــاپ 
مى گذارم تا به کسانى که عالقه مند هســتند این کار را منتقل کنم. 
خوشبختانه االن جوان هاى بااســتعدادى آمده اند که ما باید کم کم 
کنار برویم. این وادى ادامه دارد و هروقت کــه جوانان نیاز به کمک 
داشــته اند به یارى آنها رفته ام و با آنها صحبت کردم و در حدى که 

نمیرم در دسترس هستم. (با خنده)
 آقاى جبلى هنرمندى بهتر از من اســت و مــا دو نقطه مقابل هم 
هســتیم و هیچ ربطى به هم نداریم و میزان دعوایى که با هم داشتیم 
زیاد بوده و دو سلیقه متفاوتیم و 100 در صد متفاوتیم. گاهى سلیقه من 
به کار مى آید، گاهى سلیقه جبلى که البته این یک نظام کار کردن است.

فردى که با افراد مشابه خود کار کند به هیچ جا نمى رسد و اگر با ضد 
خود کار کند به جایى مى رسد. من و حمید جبلى با هم بچه محل بودیم. 
او فرد بسیار دقیق، باهوشى و انسان عجیبى است و اگر اکنون در این 
جلسه بود و این جمعیت را نگاه مى کرد تک تک آدم ها را با جزئیات و 
لباس هایشان براى من تعریف مى کرد. در کل ما نسل عجیبى بودیم و 
خیلى در نوجوانى کتاب مى خواندیم، تئاتر مى رفتیم و موسیقى گوش 

مى دادیم و من هم خیلى کتاب به خصوص قصه خوانده ام.
 مگر مى شود آدم بى سواد باشد و بعد براى ملتى بخواهد کار کند. 
شما باید دائم مطالعه کنید. باید در مورد جامعه شناسى، سیاست اقتصاد 
و فرهنگ بلد باشید چراکه در (فیلمسازى) براى همه حرف مى زنید و 
وقتى براى همه حرفى مى زنید باید حرف زدن را بلد باشید. حرف زدن 
در تلویزیون کار سختى است و باید باسواد باشیم چراکه همه اقشار پاى 

تلویزیون نشسته اند.
 آن زمان که من کار هنر را شروع کردم انقالب شده بود و گاهى به 
ما مى گفتند اینجا و گاهى آنجا باشید، ما هم تنها به این فکر مى کردیم 

که سینما و هنر حفظ شود و با شــرایط االن فرق داشت و ما فقط کار
مى کردیم که چیزهاى خوبى که داریم از بین نرود.

 من که همــواره در همه شــرایط کار کرده ام. وقتــى عید همه 
مى روند تعطیالت من کار مى کنم و کوتاه نیامده ام اما گاهى شرایط 
کار آنقدر سخت مى شود که نیاز است تا آرام تر شویم و دوباره کار کنیم. 
مجموعه «کاله قرمزى» پروژه اى خیلى پیچیده با ظاهر ساده است.

 من هیچ وقت به حرف صدا و سیما گوش نکردم! به خود آقایان هم 
گفتم که من خود صدا و سیما هستم. من افتخار مى کنم در تلویزیون 

کار مى کنم.
 ما دو دسته هنرمند داریم؛ افرادى که هنر را به عنوان شغل انتخاب 
مى کنند و براى درآمدزایى کار مى کند. بنابراین به هر راهى مى رود 
تا پول بیشتر فراهم کند و هنرمند دیگر هم منظورش غیر از دسته اول 
است که تعریف این هنرمند خیلى سخت است و این هنرمند ناچار است 
که این کار را انجام  دهد.هنرمندان داراى ویژگى خاصى هســتند اما 

خصیصه خاصى را در درون خود دارند.
 ما یک شکاف تاریخى در امر تربیت کودك داریم. قرن ها و قرن ها 
شیوه تربیتى اینطور بود که بچه به دنیا مى آمد و در کنار خواهر و برادر 
باید بزرگ مى شد تا سریع آدم شود! این تربیت شرق بود و تربیت غربى 
هم اینگونه بوده که بچه چیز خیلى متفاوتى اســت و باید بهتر از من 
شود و بچه را در یک ویترین مى گذارند و مراقبند مبادا آدم مهمى نشود 

که اگر این شیوه ادامه یابد من قول مى دهم بچه ها آسیب مى بینند.
 ما تربیت ســنتى را باید تصحیح کنیم و ادامه دهیم و بدانیم همه 
هستند و هیچکس از دیگرى مهمتر نیست که اگر عادت کنیم، بچه، 

میانسال و بزرگ تر همه محترم اند خیلى از موضوعات ما حل شود.
 در زندگى شــخصى احساس خوشــبختى مى کنم اما در زندگى 
اجتماعى در کنار برخى آدم ها احساس نکبت و بدبختى مى کنم و مثل 

همه گاهى خیلى عصبانى مى شوم.

آقاى 
جبلى هنرمندى بهتر از 

من است و ما دو نقطه مقابل 
هم هستیم و هیچ ربطى به هم 

نداریم و میزان دعوایى که با هم 
داشتیم زیاد بوده و دو سلیقه 

متفاوتیم و
00 100 در صد متفاوتیم

زز

سریال «پدر» به کارگردانى بهرنگ توفیقى و تهیه کنندگى حامد 
عنقا که در پخش رمضانى شبکه 2 قرار گرفته بود از کنداکتور کنار 
گذاشته شد. تصویربردارى این سریال به پایان نزدیک شده است 
و پیش از این گفته شده بود که قرار است شب هاى ماه رمضان از 

شبکه 2 پخش شود.
حاال سریال «بچه مهندس» جایگزین این ســریال در شبکه 2 
شده است. ســریال «بچه مهندس» به کارگردانى على غفارى و 
تهیه کنندگى سعید ســعدى در حال تولید است و همزمان روى 

آنتن مى رود. 
 تصویربردارى سریال «بچه مهندس» از اوایل آبان ماه سال 1396 
آغاز شــد و در اواخر فیلمبردارى فاز اول قرار دارد. فیلمبردارى در 
بوستان والیت به اتمام رسیده و این روزها تولید در اقدسیه ادامه 
دارد. ضبط سریال در لوکیشــن خانه عباسى جلو مى رود. پس از 
اتمام این مرحله «بچه مهندس» وارد فاز دوم خواهد شــد اما از 
اینکه فیلمبردارى کل ســریال چه زمانى به پایان برســد هنوز 
مشــخص نیســت. متن فاز  دوم «بچه مهندس» نیز در مرحله 

اصالح قرار دارد.
ســجاد ابوالحســنى همزمان در حال نگارش فاز ســوم سریال 
«بچه مهندس» است. این اثر در سه فاز و حدود 60 قسمت خواهد 
بود. قصه هاى این سریال در یک پرورشگاه با نام «خانه خورشید» 

سپرى مى شود که لوکیشن آن در بوستان والیت قرار دارد. 
این ســریال در تاریخ معاصر روایت مى شــود و زندگى پسرى را 
تصویر مى کند که در کودکى رها شــده و در پرورشــگاه بزرگ 

مى شود.
بهناز جعفرى، ساناز ســعیدى، بهاره رهنما، برزو ارجمند، اندیشه 
فوالدوند، مریم خدارحمى، نفیســه روشن، سوگل طهماسبى و... 

بازیگران فاز یک این سریال هستند.

«بچه مهندس» سریال رمضانى شبکه 2 شد

«پدر»، نیامده رفت «خندوانه» با دکور جدید و متفاوت از امشب

ــــــــــــــــــــــــــــــن ماه رمضان  ـ
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ری

پرکارت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بمانى ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــبـــــــــــــ

روز

ـــــــــــــــــــــــــلویزیووون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در تـــ
ن هنرمند عرصه موسیقى

نرمرترینن هپرکال پرکارتری منرین هنرکارترل لپر

نده پرطرفدار با چهار ترانه 
پرطرطرفسرا و خوان دارسرا و خوان ر بنده رفداسر ه پر و خووانند

ب مهمان منازل مخاطبان 
مان مناز مخخاشبمب مه ش نازلل ممهمان منش 00تتتت30330 شب

ه کارگردانى محمدحسین
حمحمدن» به به کران» ب نکارگرردان
ران

حس انىى محمدحسسینه کارگرد
ان»

شبککهشتشتهشت هر شب از شبکه اول  ولهر ششبا اوللت هر شب ه شز ش ب از
الل با نه این سریال با  ا نه ایننه اینن س  سریریال

سوژهژه ـراغ سوژه  اغ سغ سوـراغ
انن  احسسانز احسان  ز اح
مدزاده زاده حمدحمدزاده 

نه ه ترانه  ت ه تراترانهه
وع وع و روعروع و 
سانن حسان حسان
ستت. ستست.
گانگانگان
پاپاپاپ
فطار

واهد 
ن» به 
شته که 

شود.
قم
قه
مله
اى

ترکیب ستاره هاى
«ما همه با هم هستیم»
 با لیال حاتمى کامل شد

هیچ وقت به حرف 
صدا و سیما 
گوش نکردم
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با اعــالم فهرســت کارلوس کــى روش براى 
جام جهانى روســیه، بازیکنانى هســتند که در 

حسرت حضور در روسیه ماندند.
  کارلوس کى روش   فهرســت اولیه ایران براى 
حضور در جام جهانى را اعــالم کرد. ترکیب 35 
نفره تیم ملى ایران در حالى اعالم شده است که 
فیفا اعالم کرده تمام تیم ها باید فهرســت نهایى 
خود شامل 23 بازیکن را حداکثر تا 10 روز مانده به 

شروع مسابقات اعالم کنند.
با اعالم ترکیــب اولیه تیــم ملى ایــران براى 
جام جهانى، اسامى جا مانده هاى بزرگى به ذهن 
خطور مى کنند که مى توانستند در این دوره براى 

ایران بازى کنند ولى این اتفاق براى آنها رخ نداد.
دروازه بان: علیرضا حقیقى

دروازه بان ایران در جام جهانى برزیل توانســت 
در دوره قبل این رقابت ها در برزیل دست به کار 
بزرگى بزند و اولین دروازه بان تاریخ فوتبال ایران 
لقب بگیرد که در یک بازى جام جهانى دروازه خود 
را بســته نگه مى دارد. او در جام ملت هاى آسیاى 
سال بعد نیز درون دروازه ایران ایستاد ولى حضور 
در فوتبال ســوئد خیلى به او کمکى نکرد تا او جا 

مانده بزرگ کى روش در این اردو باشد.

مدافعان: خســرو حیــدرى، مهــرداد پوالدى، 
عزت ا... پورقاز، حسین ماهینى

مدافع 34 ساله اســتقالل جا براى یک حضور در 
جام جهانى را داشت ولى حضور رامین رضاییان 
و وریا غفورى در سمت راســت باعث شد تا این 
بازیکن که در دوره قبل جــام جهانى براى ایران 

بازى کرد در این دوره حضور نداشته باشد.
مهرداد پوالدى نیز مى توانست براى ایران بازى 
کند ولى مسئله خدمت سربازى او هیچ وقت حل 
نشد تا پوالدى افتخار حضور در تیم ملى ایران را 

از دست بدهد.
عزت ا... پورقاز و حســین ماهینى نیز دو مدافعى 
بودند که راهى به فهرست کى روش در این دوره 

جام جهانى پیدا نکردند.
هافبک ها: آندرانیک تیموریان، احسان پهلوان، 

کمال کامیابى نیا، اکبر ایمانى
آندرانیــک تیموریــان نیز ســابقه دو حضور در 
جام جهانى را داشــت و اکنون با 35 سال سن به 
دلیل جوانگرایى دیگر در تیــم ملى ایران حضور 
ندارد. احسان پهلوان 24 ساله که در تراکتورسازى 
توپ زد و کمال کامیابى نیا نیز در این پســت دو 
بازیکنى بودند که راهى به فهرست کى روش براى 

جام جهانى پیدا نکردند.
اکبر ایمانى که در بازى هاى دوستانه در کنار تیم 
ملى ایران بود و برابر روسیه بازى کرد، نتوانست در 

فهرست نهایى قرار گیرد.
مهاجمان: على علیپور، مرتضى تبریزى

آقاى گل لیگ برتر در شــرایطى درخشــید که 
ترافیک مهاجم در خط حمله تیم ملى ایران بسیار 
زیاد بود و کار را براى انتخاب بازیکنان مورد نظر 

کى روش براى این رقابت ها سخت کرد.
مرتضــى تبریزى نیــز بعد از درخشــش در تیم 
ذوب آهن به اردوى ایران براى بازى هاى دوستانه 
دعوت شد ولى او نیز براى حضور در ترکیب اصلى 

باید کیفیت بازى خود را باالتر ببرد.

 جامانده ها! جامانده ها!

پرسپولیس با گل دقایق پایانى سیدجالل حسینى موفق شد الجزیره را شکست دهد و به مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا صعود کند. پس از این بازى تصویرى در 
فضاى مجازى از محسن مسلمان دست به دست شد که نشان مى دهد او بعد از گل کاپیتان حسینى روى نیمکت نشسته و با بغض به بازى نگاه مى کند و در مقابلش فرشاد 
احمدزاده در حال خوشحالى است.  این شاید آخرین فریم از محسن مسلمان در پرسپولیس باشد. بازى سرخپوشان در فصل آتى به پایان رسید و پرسپولیسى ها به تعطیالت 
خواهند رفت. او که محبوب ترین بازیکن تیم در فصل جارى بوده و هواداران 
بابت غیبتش در ترکیب پرسپولیس بارها برانکو را شــماتت کرده اند در این 
تصویر ناخودآگاه تغییر بزرگى در آینده خود ایجاد کرد. این در شرایطى است 
که دوست صمیمى او فرشاد احمدزاده که در این لحظه سر از پا نمى شناسد 
مثل محسن مسلمان راه خروج از باشگاه را در پیش گرفته است. اگرچه تفاوت 
بزرگ جدایى این دو در خودخواستگى در انتقال به اروپا براى فرشاد و اجبارى 

است که براى مسلمان وجود دارد. 
 محسن مسلمان از اوایل فصل و از بعد بازى برابر الهالل دیگر جایى در ترکیب 
پرسپولیس پیدا نکرد. مغز متفکر برانکو در میانه میدان در لیگ هاى پانزدهم 
و شانزدهم، لیگ هفدهم را از روى نیمکت به تماشــا نشست و حتى فشار 
هواداران هم نتوانست پروفســور را مجاب کند تا به شماره 77 تیمش بازى 
دهد. مسلمان با توجه به تعداد بازى کمى که انجام داد موفق شد 10 پاس گل 
در لیگ بدهد و آخرین پاس گل او هم در بازى پایانى برابر سپیدرود رشت بود که حواشى زیاده برپا کرد. به نظر مى رسد پروژه محسن مسلمان در پرسپولیس با شرایطى که 
به وجود آمده به پایان رسیده است. بازیکنان پرسپولیس بعد از پایان بازى برابر الجزیره و صعودشان به مرحله بعد در حال خوشحالى هستند اما این محسن مسلمان است که 
روى نیمکت بغض کرده نشسته و مى داند دیگر در اندیشه هاى برانکو جایى ندارد. اینکه چه چیزى بین او و سرمربى تیم رخ داده کسى نمى داند اما مشخص است برانکو دیگر 

اعتقادى به مسلمان ندارد و این تصویر شاید آخرین فریم از حضور مسلمان در پرسپولیس باشد.

پروفسور به تماشاگران پرسپولیس این اجازه را نمى دهد که زودتر از سوت پایان بازى، از تغییر نتیجه مسابقه ناامید شوند. گل جالل حسینى به الجزیره دهمین گل این 
فصل پرسپولیس در «برانکو تایم» بود. پرســپولیس در این فصل هفت مرتبه در لیگ برتر، نتیجه بازى را در پنج دقیقه پایانى مسابقه تغییر داد. گل سه امتیازى شایان 

مصلح به پارس جنوبى جم در دقیقه 95 به ثمر رسید.
 علیپور در دقیقه 90 بازى با سیاه جامگان گل پیروزى پرسپولیس را زد. 
مثل گلى که در آخرین بازى دور رفت به سپیدرود زد و در فاصله چند دقیقه 
مانده به پایان بازى، پرسپولیس را برنده کرد. طارمى دقیقه 88 هفته سوم 
گل سوم پرسپولیس به نفت تهران را زده بود. اتفاقى که مشابه آن براى 
علیپور در هفته هشــتم رخ داد و در دقیقه 88 گل زد. سیامک نعمتى در 
دقیقه 95 هفته بیستم پرسپولیس را از شکست خانگى نجات داد. کارى 
که کمال مقابل پارس جنوبى جم در دقیقه 90 انجام داده بود. کمال دقیقه 
85 آخرین بازى فصل هم براى پرسپولیس گل زد. پرسپولیس چهار مرتبه 
در لیگ و یک بار هم در آسیا در این دقایق انتهایى دروازه اش باز شد. تنها 
گلى که این تیم در دقایق پایانى بازى هاى این فصل لیگ قهرمانان آسیا 
دریافت کرد مربوط به بازى دور رفت با الجزیره است که دقیقه 97 تساوى 
را با شکست عوض کرد. در لیگ برتر هم تیم هاى سیاه جامگان، سپاهان، 

فوالد و ذوب آهن در پنج دقیقه آخر بازى به پرسپولیس گل زدند. 
پرسپولیس هم سه بار در لیگ قهرمانان آسیا در «برانکو تایم» گل زد که شاید مهمترین اش گل شب گذشــته سیدجالل به الجزیره بود که در دقیقه 89 به ثمر رسید. 
پیش از این در دقیقه 84 بازى قبل هم منشا از نقطه پنالتى دروازه الجزیره را باز کرده بود. همچنین تنها گل پرسپولیس مقابل السد در شب شکست سه بر یک شاگردان 

پروفسور، در دقیقه 85 به ثمر رسید.

 امیر قلعه نویى  در کنفرانس خبرى خود چندبار به تعدادى از مدیران باشگاه اســتقالل طعنه زد. او گفت: «متاسفانه یکسرى دوستان بعد از 
قهرمانى استقالل سر و کله شان پیدا شده و آرامش را از اســتقالل گرفته اند. همان هایى که آن بالها را سر منصوریان آوردند. من از آقاى

 ســلطانى فر گله دارم، چــرا مى گذارد ایــن افراد دوباره پیدا شــوند، 2 نفر هســتند کــه فرهنگ غلط را با فرهنگ باشــگاه اســتقالل 
پیوند مى زنند. گله من از افتخارى این اســت که چــرا اجازه ورود این افراد را داده اســت، ببینیــد این نفرات چه بالیى ســر منصوریان 

آورده اند. 
به نظر مى رسد یکى از کســانى که از نظر قلعه نویى فرهنگ غلط را با فرهنگ استقالل پیوند زده اند حســن زمانى است. قلعه نویى دو بار 
به بالیى اشــاره کرده که بر ســر منصوریان آمده و همه مى دانند که مخالف اصلى منصوریان در استقالل حســن زمانى بود. زمانى البته 
مصاحبه اى هم بعد از بــازى رفت اســتقالل و العین انجــام داد که جریمه 5هزار دالرى را براى باشــگاه اســتقالل به همراه داشــت 
و همین باعث انتقادهاى بســیارى به او شــد. او البته مدتى پیش مصاحبه اى انجام داد که دلخورى و واکنش قلعــه نویى را هم به دنبال

 داشــت. زمانى گفته بــود: «امیــر قلعه نویى با اســتقالل، قلعه نویى شــده و اگر نام اســتقالل نبود کســى بــراى قلعه نویى و ســایر 
طلبکاران تره هم خرد نمى کرد. همه این اتفاقات و نشــانه ها کافى اســت تا مشــخص شــود منظــور او به احتمال زیاد حســن زمانى

 است.

تان بعد از 
ن از آقاى

ســتقالل 
منصوریان 

ویى دو بار 
مانى البته 
ه داشــت 
به دنبال م

ى و ســایر 
ـن زمانى

فرهنگ غلط در استقالل

چرا محسن مسلمان شادى نکرد؟! برانکوتایــــم!

نصف جهان  چند روز پیش نوشــتیم که اى کاش کارلوس کى روش دوباره 
نگاهى به درخشش هاى استیون بیت آشور در لیگ آمریکا داشته باشد و 
البته این اتفاق هم افتاد. درست است که دعوت از استیون بیت آشور به 
تیم ملى، خیلى ها را شوکه کرده و خیلى ها بابت این موضوع از سرمربى تیم 
ملى انتقاد کرده اند اما به نظر مى رسد کى روش بیشتر از آنکه استیون را به 
عنوان یک دفاع راست به تیم ملى دعوت کرده باشد او را به عنوان بازیکنى 
چند پسته در نظر گرفته. اگر چه پســت اصلى بیت آشور بازى در سمت 
راست خط دفاعى است اما در سایت معتبر ترانسفر مارکت به این نکته 
اشاره کرده که بیت آشور سابقه بازى در دفاع چپ و همچنین مدافع میانى 
را داشــته و احتماالً به دلیل همین آچار فرانسه بودن اوست که سرمربى 
تیم ملى تصمیم گرفته بعد از چهارسال دوباره نام او را در فهرست نفرات 
منتخبش قرار دهد. از طرف دیگر کى روش با دعوت از بیت آشــور این 
شایعه که او قربانى اختالف کى روش با نمازى شده را از بین برد. کى روش 

با این دعوت نشان داد که همچنان بیت آشور را تحت نظر داشته است.

 

  آچار فرانسه کى روش!
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نصــف جهان  بهتر اســت مربیانــى مانند برانکــو و امیر 
قلعه نویى نســبت بــه اعالم  لیســت تیم ملــى قبل از

 بازى هایشــان اینقدر بدبین نباشــند و موضوع را خیلى 
مشکوك جلوه ندهند.

 اعالم فهرســت 35 نفره تیم ملى در آســتانه دیدارهاى 
آســیایى پرســپولیس، اســتقالل و ذوب آهن حرف و 
حدیث هاى بسیارى را در پى داشته است. اعالم فهرست 
تیم ملى شب برگزارى روز اول دیداهاى دور برگشت لیگ 
قهرمانان آســیا در حالى حرف و حدیث در پى داشته که 
فدراسیون فوتبال تا روز  دوشنبه (14 مى) فرصت داشت 
اسامى 35 نفره تیم ملى ایران براى جام جهانى 2018 را 

به فیفا و کمیته برگزارى مسابقات جام جهانى اعالم کند. 
اعالم فهرســت 35 نفره تیم ملى یــک روز قبل از بازى 
پرســپولیس با الجزیره و 2 روز پیش از بازى استقالل و 
ذوب آهن برخى انتقادات را به دنبال داشــته است. بعضى 
معتقدند که اعالم فهرست تیم ملى یک روز پیش از بازى 
پرسپولیس در لیگ قهرمانان و همچنین دیدار استقالل 
و ذوب آهن و عدم دعوت از برخى بازیکنان مانند علیپور، 
کامیابى نیا و همچنین تبریــزى و برخى بازیکنان دیگر و 
منتفى شــدن حضورشــان در جام جهانى باعث تضعیف 

روحیه آنها مى شود.
در این باره آن طــور که  خبرگزارى هــاى متعدد و منابع 

رسمى اعالم کردند، طبق قوانین فیفا تنها تا روز دوشنبه 
فرصت براى اعالم لیست اولیه تیم ملى براى جام جهانى 
به فیفا و کمیته برگزارى مسابقات جام جهانى وجود داشته 
و فدراسیون فوتبال هم   لیست کى روش را به فیفا و کمیته 
برگزارى مسابقات اعالم کرد. دوشــنبه 14 مى  آخرین 
مهلت ارسال اسامى به فیفا بوده و فدراسیون  هم اسامى را   
به فیفا اعالم کرده و نخواسته کار به آخرین ساعات کشیده 
شود و اعالم اسامى ســاعاتى پیش از بازى پرسپولیس و 
الجزیره انجام شــود. به گزارش نصف جهان، آن طور که 
مشخص است موضوع کامال عادى بوده و بهتر است در 

این باره توهم توطئه نداشته باشیم.

نصف جهان آنطور که رسانه ها در روزهاى اخیر خبر دادندناظران فدراسیون 
فوتبال آسیا بعد از تاخیرى کوتاه مدت به تهران سفر کردند تا بازرسى از سه 

باشگاه استقالل، پرسپولیس و تراکتورسازى را آغاز کنند.
بررسى روند انجام تعهدات مالى این سه باشگاه به طلبکاران و بررسى شرایط 

مالى این سه باشگاه هدف اصلى ماهاجان و دستیاران او در تهران است. 
در جریان حضور ناظران فدراســیون فوتبال آســیا اما اتفاقات جالبى رخ 
داده است. برخى از طلبکاران دو باشگاه سرخابى اعالم کردند که ناظران 
فدراسیون فوتبال آسیا با آنها تماس گرفتند تا از روند تسویه حساب با آنها 
مشخص و نهایى شود. ادعایى که بنا عقیده برخى رسانه هاى نزدیک به دو 
باشگاه سرخابى با توجه به سبک کارى و بوروکراسى فدراسیون فوتبال آسیا 

بسیار دور از ذهن به نظر مى رسد.
پرویز مظلومى یکى از طلبکاران باشگاه استقالل در این باره به خبرگزارى 

ایسنا گفته:«جالب است بگویم که نماینده AFC  به من زنگ زد و پرسید 
که آیا طلبت را از استقالل گرفته اى؟ چون باشگاه استقالل اعالم کرده 
بود با من و امثال من توافقاتى داشــته است. من هم گفتم نه هنوز تسویه 

نکرده ام.»
 اما طبق نوشته سایت ورزش سه سهیل مهدى مسئول کمیته حرفه اى 
سازى فوتبال ایران با رد هرگونه تماس با طلبکاران اضافه کرد: من تقریبا 
تا ساعت یک بامداد روز یکشــنبه در کنار ناظران حضور داشتم و چنین 
چیزى از این افراد ندیدم. در فوتبال ما با توجه به شرایطى که فدراسیون و 

باشگاه ها دارند نیاز به چنین کارى وجود ندارد.
وى در ادامه افــزود: یک مدیر برنامه طى روزهاى گذشــته اعالم کرده 
بود که فدراسیون فوتبال آســیا ایمیلى را در اختیار او قرار داده تا شکایات 
را به آن ارســال کند. الزم اســت بگویم که این ایمیل در سایت رسمى 

فدراسیون فوتبال آسیا وجود دارد و یک موضوع عمومى مى باشد که همه
 مى توانند از آن استفاده کنند ولى برخى به دنبال خودنمایى با استفاده از این 

صحبت ها هستند.
صحبت هاى سهیل مهدى و پرویز مظلومى نشان مى دهد که با حضور 
ناظران فدراسیون فوتبال آسیا در ایران برخى به دنبال لطمه زدن به اعتبار 
فوتبال ایران هستند و تالش مى کنند تا منافع شخصى خود را دنبال کنند. 
اتفاقى که الزم است هر چه سریعتر با برخورد جدى و قاطع کمیته انضباطى 

فدراسیون، حراست وزارت ورزش و دیگر نهادهاى نظارتى همراه شود.
البته یک سوى دیگر ماجرا این اســت که باشگاه هاى ایرانى آنقدر دروغ 
گفته اند و سند سازى کرده اند که اى اف سى مجبور شده از طریق روشى 
دیگر برالف عرف موجود از صحت و سقم ادعاهاى باشگاه هاى ایرانى در 

زمینه تسویه حساب با طلبکاران مطلع شود.

نصف جهان باشــگاه هایى که بازیکنانشــان در 
لیست نهایى کى روش باشــند باید در آینده اى 
نزدیک منتظر باشند که پول هاى خوبى از سوى 

فیفا به آنها داده شود.
در شرایطى که فیفا در جام جهانى 2014 برزیل 
براى هــر بازیکن پاداش روزانــه 3 هزار دالرى 
در نظر گرفته بــود که پرداخت ایــن پاداش ها 
از ســوى فدراســیون به باشــگاه هاى ایرانى
 جنجال هاى بســیارى در پى داشت، حاال خبر 
مى رسد این پاداش از سوى فیفا سه برابر شده و به 
ازاى هر روز حضور بازیکنان در روسیه مبلغى در 

حدود 8500 دالر به باشگاه ها پرداخت خواهد شد.
 پاداشــى کــه قــرار اســت از دو هفتــه قبل 
از آغاز رســمى جــام جهانــى محاســبه و تا 
آخریــن روز حضــور در نظــر گرفته شــود که 
اگــر بنا بــر حضــور در مرحله گروهى باشــد، 
مى توان 25 روز براى هر ملى پوش در نظر گرفت 
که بر این اســاس باشــگاه هاى ایرانى به ازاى 
هر نفر ملى پوشى که در جام جهانى داشته باشند 
پایه مبلغى در حدود 212 هزار دالر (به پول حال 
حاضر ایــران نزدیک بــه 1,3 میلیــارد تومان) 

دریافتى خواهند داشت.

 رقمى چشمگیر که مى تواند بخشى از مشکالت 
مالى و بودجه ســال آتى باشــگاه هاى ایرانى 
را تامین کند، البته به شــرطى که در فهرســت 
نهایى تیم ملى ســهمیه اى از سوى کى روش 
داشته باشند. حال شــما تصور کنید  استقالل با 
7 ملى پوش (بعالوه نصف پاداش کاوه رضایى) 
در جام جهانى، مبلغى در حدود 10 میلیارد تومان 
نصیبش خواهد شد. پرســپولیس  مى تواند یکى 
دیگر از باشــگاه هایى باشد که حســابى پولدار

 مى شود و سپاهان هم باید خدا خدا کند که سعید 
آقایى و کریمى از لیست تیم ملى خط نخورند.

نصــف جهــان  واکنــش ســرمربى الجزیــره بــه حضــور ســیدجالل در 
بازى برگشــت مقابــل این تیــم، حاشــیه هاى زیــادى به همراه داشــته 
اســت. پرســپولیس در غیاب کاپیتانش، ســه گل از  الجزیره خورد و باخت 
تا نبــود ســیدجالل، بیش از قبــل به چشــم بیایــد. بازگشــت کاپیتان در 
بازى برگشــت،براى پرسپولیســى ها بســیار خوش یمن بود و ســید جالل 
گل صعــود آنها را بــه ثمر رســاند. امــا ســرمربى الجزیــره در کنفرانس 
مطبوعاتى، با طعنه به پرسپولیســى ها گفت که با ســوپرمن طرف نیســتند: 
«کاپیتانى که شما مى گویید یک سوپرمن اســت؟ اگر یک سوپرمن است باید 

قهرمان جام جهانى شوید. 
طعنه تن کاته به ســیدجالل، واکنش هاى زیادى بین کاربران پرسپولیســى 
در شــبکه هاى اجتماعى داشــت منهاى گل او به الجزیره،. بررسى عملکرد 

سیدجالل در سال هاى اخیر، نشان مى دهد نقش او در تیم هایش بى شباهت با 
اصطالحى که تن کاته استفاده کرد نیســت. از بین 4 خط دفاع برتر ادوار لیگ، 
جالل حسینى در ســه تاى آن ها حضور داشــته و حضورش، تضمین عملکرد 
فــوق العــاده تیم هایــش محســوب مى شــود. او در لیــگ ســیزدهم
و هفدهم، با پرســپولیس رکورد 0،5 گل خورده در هر بازى را داشــته و لیگ 
شانزدهم، با 0،46 گل خورده در هر بازى عضوى از بهترین خط دفاع ادوار لیگ 

برتر بوده است.
از 8 دوره اخیــرى که ســیدجالل در لیــگ برتر حضور داشــته، تیــم او در

 5 دوره صاحــب بهترین خط دفاع شــده و 7 دوره از ایــن 8 دوره، یکى از دو 
دفاع برتــر لیگ ایران بوده اســت. به لحاظ فــردى هــم از 5 دوره اى که به
 صــورت رســمى، جایــزه بهتریــن مدافــع فوتبــال ایــران داده شــده

 سیدجالل 4 بار به این عنوان رسیده و احتماًال، این فصل براى پنجمین بار هم 
این جایزه را بدست مى آورد.

حسینى با ملوان، سایپا، ســپاهان و پرســپولیس، بین بهترین خطوط دفاعى 
لیگ برتر قــرار گرفتــه و بجز ملــوان، با همه آن هــا بهترین خــط دفاعى

 لیگ هم شده است. 
سوپرمنى که حضورش در هر تیمى، آمار دفاعى شان را متحول کرده و گل زدن 
به آن ها را به ماموریتى غیر ممکن تبدیل مى کند.   بعد از بازى دوشــنبه شب، 
تن کاته  قطعا از حرف هایش پشــیمان بود که مجبور شد در کنفرانس خبرى 
بگوید سوپر من بازیکنانى  مانند رونالدو و مســى هستند. حاال اگر بخواهیم از 
عنوان ســوپر من اســتفاده نکنیم حداقل او در این بازى مانند «زورو» به داد 

پرسپولیسى ها رسید.

نصف جهان به نظر مى رسد در مبارزه بازیکنان 
ملى پوش لژیونر و لیگ برترى، این لژیونرها 
باشــند که پیروز لیســت نهایــى کارلوس 

کى روش باشند.
سرمربى تیم ملى در لیست 35 نفره اش براى 
تیم ملى 18 نفر را از جمع بازیکنان شــاغل در 

لیگ برتر انتخاب کرده است.
در فهرســت 35 نفــره تیم ملى که توســط 
کى روش اعالم شــده نام 18 بازیکن شاغل 
در لیگ برتر دیده مى شــود. کــى روش از 4 
دروازه بان تنها امیر عابدزاده را از لیگ پرتغال 
به اردوى تیم ملى دعوت کرده اســت. در خط 
دفاعى هم نام 13 بازیکن دیده مى شود که 3 
نفر از آنها در اروپا و یک نفر در لیگ قطر توپ

 مى زنند. استیون بیت آشور، رامین رضائیان، 
میالد محمــدى و مرتضــى پورعلى گنجى 
مدافعان انتخابى کى روش  هستند که در این 
بین دعوت دوباره از بیت آشــور سورپرایز کى 

روش در خط دفاع بوده است.
اما در خــط میانى تعادل برقرار اســت و 6 نفر 
از لیگ برتر و 6 نفــر از بازیکنان شــاغل در
 لیگ هاى خارجى انتخاب شــده اند. در خط 
حمله نیز هیچ کــدام از بازیکنان لیگ برترى 
سلیقه کى روش نبوده اند و سرمربى تیم ملى 
ترجیح داده 6 مهاجم را خــارج از لیگ برتر به 

اردوى تیم ملى فرا بخواند.
در مجموع کى روش 18 بازیکن لیگ برترى 
را انتخاب کرده که اســتقالل بــا 7 بازیکن، 
پرسپولیس 4 بازیکن، سپاهان و سایپا 2 بازیکن 

و فوالد و ذوب آهن و پدیده با 1 بازیکن در این 
لیست سهیم هستند. اما اینکه از این جمع چند 
بازیکن مى توانند مسافر نهایى روسیه شوند، 
ســوالى اســت که در نهایت کى روش به آن 
پاســخ خواهد داد. هرچند در این لیست، نگاه 
50 درصدى کى روش نسبت به بازیکنان لیگ 
برتر و بازیکنان شــاغل در اروپا و قطر رعایت 
شده اما به نظر مى رســد از این جمع 18 نفره 
دچار ریزش شــوند؛ چرا که به نظر مى رســد 
کى روش کاندیداهاى اصلــى خط خوردن و 
رسیدن به فهرست 23 نفره را از میان بازیکنان 
لیگ برترى انتخاب کند و در مبارزه لژیونرها 
و لیگ برترى هــا، در نهایت آنهایى که موفق 
به حضور در فوتبال بین الملل شده اند شانس 

بیشترى داشته باشند.

لیگ برترى ها 
به لژیونرها مى بازند!

نصف جهــان   هافبک اهل شوش فوالد خوزســتان تنها نماینده فوتبال خوزستان در لیست 
کارلوس کى روش است.

لیست 35 نفره تیم ملى ایران از سوى کارلوس کى روش براى جام جهانى روسیه 2018 
اعالم شد. 

احمد عبدا... زاده تنها نماینده باشگاه هاى خوزستانى در این لیست است، این هافبک اهل 
از جمله بازیکنــان تیم ملى شوش به مانند ســردار آزمون، علیرضا جهانبخش 

حضور جوانان اکبر محمدى اســت که اکنون در تیم  بزرگساالن 
دارد.

اسکوچیچ در لیگ  این بازیکن 25 ســاله با درخشش در فوالد 
مشــکالت کارت ســیزدهم خودش را به تیم ملى رســاند اما 
ملى دور کرد اما او پایان خدمت و رفتن به سربازى او را از  تیم 
در تیم پورموسوى در دومین ســال پس از بازگشتش به فوالد 
بازهم نسبت به خود دوباره درخشید تا نظر کارلوس کى روش را 

مثبت کند.
شــاید کمتر کســى فکرش را 
مى کرد که او در لیست 35 نفره 
حضور داشــته باشد اما همت 
و پشــتکار بلند وى باعث شد 
تا ایــن بازیکن بى حاشــیه 
در این لیســت حاضر باشد،
 عبدا...زاده کــه در دیدارهاى 
مقابل سیرالئون، توگو و پاتامى  
نمایش قابل قبولى از خود ارائه 
کرد، امیدوار است تا با نمایش 
قابل قبول بلیط نهایى روسیه 

را براى خود رزرو کند.

عبدا... زاده در بیم و امید

ماینده باشگاه هاى خوزستانى در این لیست است، این هافبک اهل 
از جمله بازیکنــان تیم ملى ار آزمون، علیرضا جهانبخش 

حضور ســت که اکنون در تیم  بزرگساالن 

لیگ ه با درخششدر فوالد اسکوچیچ در
مشــکالت کارته تیم ملى رســاند اما 
تیم از ملى دور کرد اما او ه سربازى او را
بازگشتش به فوالد در تیم پورموسوى  از

بازهم نسبت به خود  کارلوس کى روش را 

کرش رفکرش را 
3555 نفره  نفره 
اما همت 
عث شد عث شد 
شاشــیه 
ر باشد،ر باشد،

ادارهاى 
ا پاتامى  
ود ارائه ود ارائه 
امایش

وسیه روسیه 

 تماس هاى عجیب با طلبکاران

تاوان دروغگویى باشگاه هاى ایرانى؟

باشگاه هایى که پولدار مى شوند

ًال، این فصل براى پنجمین بار هم ًال، این فصل براى پنجمین بار هم 

ن بهترین خطوط دفالیس، بین بهترین خطوط دفاعى 
همه آن هــا بهترین خــط دفاعىهمه آن هــا بهترین خــط دفاعى

عى شان را متحول کرده و گل زدن عى شان را متحول کرده و گل زدن 
وشــنبه شب، کند.   بعد از بازى دوشــنبه شب،  کند.   بعد از بازى
ج شد در کنفرانس خبکه مجبور شد در کنفرانس خبرى 
ســى هستند. حاال اگر بخواهیم از ســى هستند. حاال اگر بخواهیم از 
 در این بازى مانند «زورو» به داد  در این بازى مانند «زورو» به داد 

سوپر من نه؟ زورو چطور؟! 

توهم توطئه نداشته باشید!
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یــک 
فوق تخصص غدد 

با اشــاره به اینکه اضطراب 
ارتباط مستقیمى با بوى بد بدن دارد، 

گفت: در مواردى که تعریق زیــاد، مانع از 
انجام فعالیت هاى روزانه شــود، تجویز داروهاى 

ضد اضطراب و تزریق بوتاکس براى بیمار توصیه مى شود.
مسعود رحمانیان درباره علل تعریق زیاد بدن اظهارکرد: پرکارى 

تیروئید و در موارد نادر، وجود تومورى نادر باعث تعریق زیاد و افزایش 
فشار خون مى شود.

وى با بیان اینکه زنان دچار یائسگى به دلیل اختالل هورمون هاى جنسى، گاهى نیز گرفتار 
تعریق زیاد بدن مى شوند، گفت: ُگرگرفتگى از جمله عوارض یائسگى به شمار مى رود که 

گاهى مى توان به این زنان، راهکارهاى پزشکى و درمانى مناسبى پیشنهاد کرد.
این فوق تخصص غدد خاطرنشان کرد: در بسیارى از موارد، تعریق زیاد و بوى بد بدن ژنتیکى 
است؛ همچنین در افرادى که مبتال به اضطراب شدید مى شوند نیز تعریق زیاد به وجود آمده که 

پس از رفع اضطراب، این مشکل کاهش مى یابد.
رحمانیان با بیان اینکه عرق ترکیبى از آب و نمک در بدن است، عنوان کرد: تعریق بیش از اندازه، 
نشان دهنده اختالل در متابولیسم بدن است؛ همچنین در زمانى که افراد ورزش مى کنند 

متابولیسم آنها افزایش پیدا کرده و حرارت نیز بیشتر مى شود.
وى یادآورشد: تعریق زیاد دو عامل اصلى دارد که یکى مربوط به ژنتیک بوده و بیمارى 

محسوب نمى شود و عامل دوم اضطراب و استرس است که باعث ایجاد تعریق و 
بوى بد بدن مى شود.

این فوق تخصص غدد گفت: تعریق بنابر اینکه در کدام قسمت از بدن به 
وجود مى آید، درمان هاى متفاوتى براى آن در نظر گرفته شده است 

همچنین تعریق کف دست،کف پا و زیربغل شایع تر  از سایر 
موارد بوده که عمدتاً ژنتیک و وراثت، عمده ترین دلیل 

آن به شمار مى رود.

سالمتسالمت

کم آبى بدن چطـور
 شمـا را چـاق مى کند؟

*مشکالت گوارشــى: مقادیر کم آب و مــواد معدنى 
قلیایــى ماننــد منیزیــم و کلســیم، منجر به مشــکالت 
هضــم مانند گاســتریت، زخم معــده و ریفالکس اســید

 مى شود.

*کاهش متابولیســم: بدن شــما براى ســوزاندن 
کالرى به آب نیــاز دارد. اگر حتى به طــور خفیف دچار کم 
آبى شوید، ممکن اســت سوخت و ســاز بدنتان کند شود. 
در یک مطالعه، افراد بزرگســالى که در یک روز، هشــت 
لیوان آب یا بیشــتر نوشــیده بودند نســبت به آنهایى که 
چهار لیوان آب خورده بودند، کالرى بیشــترى ســوزاندند. 
براى هیدراتــه ماندن، قبــل از هر وعده غذایــى یا میان 
وعده، یک لیوان آب یا یک نوشــیدنى غیر شــیرین دیگر

 بنوشید. 

*آلرژى و آســم: هنگامى که بدن آب خود را از دست 
مى دهد، راه هاى هوایى را بــراى ذخیره کردن آب محدود 
مى کنــد و این دلیلى براى ابتال به آســم و آلرژى اســت. 
همچنین ثابت شــده که کــم آبى بدن موجب مى شــود 
برخى گلبــول هــاى سفید«اســید آمینه هیســتیدین» 

را بــه «هیســتامین» تبدیــل کننــد که واکنــش هاى 
آلرژیــک را تحریک مى کنــد. هنگامى کــه آب کافى به 
بدن مــى رســد، این گلبــول ها تولیــد هیســتامن خود 
را کاهــش مــى دهنــد و نشــانه هــاى تنفســى از بین 

مى روند.

*دیابت بزرگساالن: دیابت بزرگساالن بر اثر کم شدن 
آب بدن به وجود مى آید. بدن با کاهش ترشــح انســولین، 
به کم شــدن آب پاســخ مى دهد. انســولین اگر به میزان 
طبیعى ترشح شود، آب را به تمام ســلول هاى بدن عرضه 
مى کند و اندام هاى مهمى مانند مغــز از کم آبى بدن رنج 

نمى برند.

*مشکالت مثانه و کلیه: هنگامى که بدن شما به مقادیر 
کافى آب دریافت نمى کند، ســموم و زباله ها شروع به رشد 
مى کنند و این روند التهاب، درد و عفونت کلیه ها و مثانه را 

به همراه دارد.

*آرتریــت: آرتریــت روماتوئیــد یکــى از عــوارض 
کــم شــدن آب بــدن اســت. ایــن وضعیــت موجــب 

درد مفاصــل مــى شــود. عالیــم ایــن بیمــارى تا حد 
زیــادى بــا مصــرف آب و تأمین امــالح بــدن کاهش

 مى یابد.

*گرسنگى کاذب: اگر خیلى تشــنه باشید، ممکن است 
بدنتان سیگنال هاى غلط به گیرنده هاى گرسنگى در مغز 
بفرستد. در بسیارى موارد، وقتى بدن کم آب مى شود، تمایل 
فرد به مصرف غذاهــاى نمکى افزایش مــى یابد. پس بار 
دیگر که احساس گرسنگى کردید، بد نیست یک لیوان آب 
بنوشید و ببینید آیا احساس گرسنگى تان برطرف مى شود

یا خیر. 
بســیارى از افراد در مواقعى که بدنشان کم آب شده است، 
به مصرف غذاهاى شــیرین تمایل پیدا مى کنند. این مورد 
معموًال در صورتى اتفاق مى افتد که بدن در تولید گلیکوژن 

مشکل داشته باشد.

*خشکى پوســت: کم آبى بدن همچنین احتمال بروز 
اگزما، آکنــه و پســوریازیس را افزایش مــى دهد. ترك و 
خشکى پوست لب نیز یکى دیگر از نشانه هاى کم آبى بدن

 است.

مصرف یک و نیم لیتر آب در طول روز و قبل از تمام وعده هاى غذایى، نه تنها منجر به کاهش وزن شما خواهد 
شد، بلکه وزن کاهش یافته شما را تا مدت ها حفظ خواهد کرد.

کارشناسان توضیح مى دهند افرادى که مصرف آب خود را به بیش از یک و نیم لیتر افزایش مى دهند، مى توانند 
در سال 17 هزار و 400 کیلوکالرى بسوزانند و افزایش متابولیسم را در حد شگفت انگیزى تجربه کنند.

کم آبى جدى بدن مى تواند منجر به مشکالت گوارشى، کلیوى، خستگى، سردرد، مشکالت پوستى و مشکالت 
مثانه شود. حتى ثابت شده است که نوشیدن آب در اوایل صبح بسیار بهتر از قهوه و سایر نوشیدنى ها، منجر به 

کنترل فشار خون مى شود. آبمیوه هاى مختلف و نوشابه ها به هیچ وجه نمى توانند جایگزین آب آشامیدنى شوند.
مصرف منظم آب عالوه بر افزایش متابولیسم، منجر به احساس سیرى طوالنى مدت و کاهش وزن موفق تر 

خواهد شد. هنگامى که بدن کم آب است، بدن به دالیل متعددى چاقى و ابتال به بسیارى از بیمارى ها را تجربه 
مى کند که از جمله آنها مى توان به موارد زیر اشاره کرد.

یـ
فوق
با اشــ
ارتباط مس
گفت: در موا
انجام فعالیت ها
ضد اضطراب و تزریق
مسعود رحمانیان درباره
تیروئید و در موارد نادر، وجو

فشار خون مى شود.
وى با بیان اینکه زنان دچار یائسگى به دلی
تعریقزیاد بدن مىشوند، گفت: ُگرگرفتگ
گاهى مى توان به این زنان، راهکارهاى پزشک
این فوق تخصص غدد خاطرنشان کرد: در بس
است؛ همچنیندر افرادى که مبتال به اضطراب
پس از رفع اضطراب، این مشکل کاهش مى ی

رحمانیان با بیان اینکه عرق ترکیبى از آب و نمک
نشاندهنده اختالل در متابولیسم بدن است
متابولیسم آنها افزایش پیدا کرده و حرارت
وى یادآورشد: تعریق زیاد دو عامل اصلى
محسوب نمى شود و عامل دوم اضطراب

بوى بد بدن مى شود.
این فوق تخصص غدد گفت: تعریق
وجود مى آید، درمان هاى متفاوتىب
همچنین تعریق کف دست،کف
موارد بوده که عمدتاً ژنتیک و و

آن به شمار مى رود.
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شما مى توانید با استفاده از پوســت آناناس، به راحتى الغر 
شوید. بدین منظور مى توانید پوست آناناس را بعد از شستن در آب 

بجوشانید و در طول روز میل کنید.پوست آناناس باعث تنظیم سیستم گوارش 
مى شود و باعث مى شود متابولیسم شما افزایش یابد. همچنین باعث مى شود تعداد 

دفعات ادرار شما افزایش پیدا کند.

پوست آناناس به دلیل داشتن بتاکارون، با سلول هاى سرطان 
مبارزه مى کند.بر اساس تحقیقات انجام شده، پوست آناناس با 

سرطان پروستات و روده بزرگ مبارزه مى کند.

    باعث چربى سوزى
                 والغرى مى شود

با سرطان مبارزه مى کند

درمان سرفه
یکى دیگر از فواید ناشناخته 
پوست آناناس، درمان سرفه 
اســت.براى درمان ســرفه 
مى توانید پوســت آناناس را 
در آب بجوشانید سپس آن را 
با عسل مخلوط کرده و میل 
کنید.این نوشــیدنى، باعث از 
بین رفتن عفونت گلو مى شود 
و در زمان کم، سرفه را درمان 

مى کند.

زخم هاى پوستى
شما مى توانید با استفاده از پوست آناناس، 
زخم هاى موجود بر روى پوست را درمان 
کنید.همچنیــن پوســت آناناس نقش 
بسزایى در درمان مشکالت پوستى دارد.

درمان مشکالت معده
مقادیر فراوانى فیبــر و برمالئین در 
پوســت آناناس، باعث جلوگیرى از 
تولید اسید معده و همچنین جلوگیرى 
از تشکیل سلول هاى مرده در معده و 

درمان زخم معده مى شود.
به افراد مبتال به یبوســت توصیه 
مى شــود که در طول روز آناناس 
و پوست آن را با روش هاى ذکر شده 

میل کنند.

 ویتامین C سال هاست به عنوان مکملى براى جلوگیرى و درمان سرماخوردگى شناخته شده است، اما اخیراً خواص جدیدى از این ویتامین کشف شده 
که حاکى از تأثیر آن بر سالمت پوست است. ویتامین C که نام علمى اش اسکروبیک اسید است عاملى کلیدى در تولید کالژن است. کالژن 
نوعى پروتئین است که موجب رشد سلول ها مى شود و به انعطاف و استحکام بافت پوست کمک مى کند. ویتامین C همچنین در تولید 

لیگامنت ها و بافت جدید پوست نقش مهمى ایفا مى کند و باعث بازسازى آسیب هاى پوستى مى شود.
عالوه بر این، ویتامین C نوعى آنتى اکسیدان است که سرعت آسیب هاى جدى پوست مانند خشکى و چروك را کاهش مى دهد، چرا 

که این آسیب ها همگى بر اثر تخریب بافت کالژنى ایجاد مى شوند.
تحقیقات نشان مى هد ویتامین C مى تواند آفتاب سوختگى را نیز بهبود بخشد و به همین دلیل توصیه مى شود افرادى که زیاد در 
معرض آفتاب قرار دارند، براى جلوگیرى از سوختگى و کاهش خطر ابتال به سرطان پوست، این ویتامین را در برنامه روزانه مراقبت هاى 
پوستى خود قرار دهند. همچنین مصرف این ویتامین، تأثیرات ناشى از آلودگى هوا بر پوست را خنثى کرده و به مرطوب نگهداشتن آن 

کمک مى کند. 

تأثیر ویتامین C بر پوست
C ویتامین C سال هاس
که حاکى از تأ
نوعىپ
لیگا
عال
که
تح
معر
پوستت
کمکم
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«رابى گلداسمیت» که 30 سال نگهبان فانوس دریایى 
بوده و صدها بطرى حاوى یادداشــت بــه دریا انداخته 
بود ســرانجام با یکى از آنها عشــق زندگى اش را پیدا 

کرد.
رابى که االن 73 سال دارد طى سال هاى نگهبانى اش 
از این فانوس دریایى در یک جزیره انگلیســى از ســر 
تنهایى یادداشت هایى داخل بطرى مى گذاشت و روانه 
اقیانوس مى کرد. او طى این سال ها هفته اى ده دوازده 
بطرى شیشه اى، پالستیکى و شیشــه مربا حاوى این 

یادداشت ها در آب انداخته بود.
 رابى گلداسمیت در یادداشــت ها مکان و تاریخ به آب 
انداخته شدن بطرى را با اطالعات تماسش مى نوشت 
و از کسانى که آنها را پیدا مى کردند مى خواست که این 
موضوع را به او اطالع بدهند. روزى یکى از این بطرى ها 
را زنى آلمانى به نام «جوتا» که ســاکن فرانسه بود پیدا 
کرد و براى رابى نامه نوشــت. آنها طــى مدتى کوتاه 

نامه هاى زیادى ردوبدل کردند و به مرور بینشان روابط 
عاشقانه اى شکل گرفت. جوتا یک روز براى دیدن رابى 
به فانوس دریایى آمد. رابــى این روز را اینطور توصیف 
مى کند: «او بسیار زیبا بود. همان شخصى بود که طى 
سال هاى جوانى ام همیشه در رؤیاهایم تصور کرده بودم. 
آن موقع من 50 ســاله بودم و او 42 سال داشت. هر دو 
قبًال طالق گرفته بودیم. خیلى خوب با هم جور شدیم.» 
هنوز هم بطرى هاى رابى در ســواحل سرتاسر دنیا پیدا 

مى شوند.

جســد پســر جوان در حالى کــه ســه روز از مرگش 
مى گذشت و نایلونى روى ســرش کشیده شده بود، در 

منزل مجردى وى کشف شد.
به گزارش تسنیم، ســاعت 14 روز 23 اردیبهشت سال 
جارى مأموران کالنترى 140 باغ فیــض در تماس با 
بازپرس کشــیک قتل پایتخت اعالم کردند پســر 21 
ساله اى به نام «ایمان» به طرز مشکوکى در یک خانه 
در طبقه سوم یک آپارتمان در غرب تهران به کام مرگ 

فرورفته است.
دقایقى بعد از اعالم این خبر، سجاد منافى آذر، بازپرس 
امور جنایى تهــران به همراه اکیپ تشــخیص هویت 
آگاهى در محل کشــف جسد حاضر شــده و مشغول 
تحقیقات درباره این پرونده شدند. تیم جنایى با حضور در 
محل، با جسد پسر جوان بر روى تخت خواب در حالى که 
نایلونى روى سرش کشیده و سیمى دور گردنش پیچیده 

شده بود،  مواجه شدند.

بررســى هاى تکمیلى حاکى از آن بود کــه متوفى از 
حدود دو ســال قبل به تهــران آمده و بــا اخذ ویزاى 
یکى از کشورهاى اروپایى قصد ســفر به آنجا را داشته

 است. 
خانواده این جوان در شهرســتان ساکن هستند و از سه 
روز قبل با عدم پاسخگویى تلفن فرزندشان نگران شده 
و از دوستان و آشــنایان که در تهران سکونت داشتند 
کمک خواسته بودند که در نهایت اقوام ایمان به محل 
ســکونت وى مراجعه کرده و پس از عدم پاسخگویى 
وى، آتش نشــانى و پلیس را در جریان قرار داده بودند. 
آتش نشــانان و مأموران انتظامى با گشــودن در خانه 

متوفى، با جسد بى جان ایمان مواجه شدند. 
جسد پســر جوان براى بررســى علت دقیق مرگ به 
پزشکى قانونى منتقل شد و مشخص شد که حدود سه 
روز از مرگ وى مى گذرد. تحقیقات درباره این پرونده 

همچنان ادامه دارد.

یک وکیل دادگســترى حین اجراى حکــم خلعیت در 
یکى از روستا هاى شهرستان ســاوه، مورد هجوم یک 
خانواده پنج نفرى قرار گرفت و به شدت مصدوم و راهى 

بیمارستان شد.
«عباس نیرى» وکیل مصدوم شــده درباره این حادثه 
گفت: «به عنوان وکیــل خواهان پرونده قضائى همراه 
مأموران اجراى احکام در محل مــورد نظر حضور پیدا 
کردیم که خانواده طرف پرونده با چوب و چاقو به سمت 
بنده حمله ور شــدند و از چند ناحیه مورد ضرب و جرح 
شدید قرار گرفتم که با وضعیت بى هوشى به بیمارستان 

منتقل شدم.»
رئیس دادگســترى ســاوه هم در خصوص این حادثه 
گفت: «وکال از بازوان دســتگاه قضائــى براى اجراى 
عدالت هســتند و مطمئنًا با جدیت این حادثه را دنبال 

خواهیم کرد.»
ابوالفضــل حقیقــى نــژاد یکــى از وکالى کانــون 
دادگســترى در این بــاره گفت: «حادثه بــراى وکیل 
دادگســترى در حیــن اجراى حکــم بــوده و طبق 
قانون باید اشــد مجــازات در خصــوص ضاربان اجرا

 شود.»
حقیقى نژاد در خصوص حمایت هــاى قانونى از وکال 
افزود: «توهین به وکیل همانند حکم توهین به قضات 
اســت و انتظار داریم براى جلوگیرى از اینگونه حوادث 
براى وکال، دستگاه قضائى حمایت هاى الزم را اعمال 

کند.»
گفتنى است هم اکنون وکیل مصدوم در بیمارستان شهر 
ساوه بسترى و تحت مداواســت و حال عمومى وى رو 

به بهبودى است.

جانشین فرمانده انتظامى استان البرز از دستگیرى شش 
مرد ایرانى خبر داد که دو تاجر عراقى را گروگان گرفته 
و براى رهایى آنها تقاضاى سه میلیارد پول کرده بودند.

سردار سید جعفر حسینى اظهار کرد: در پى اعالم مرکز 
فوریت هاى پلیســى 110 مبنى بر آدم ربایى دو تبعه 
کشور عراق در شهرك بنفشه کرج، پیگیرى موضوع 
آغاز شــد. وى اضافه کرد: طبق اظهارات شــاکیان 
مشخص شد که گروگان ها دو تبعه عراقى و از شرکاى 
تجارى آنها هستند که از اواسط اردیبهشت ماه مهمان 

آنها بوده اند و در پى تماس تلفنى افراد ناشناس با این افراد و سپس مالقات حضورى در تهران به اتفاق آنها به رستورانى در 
فردیس مراجعه کرده و از آن پس گوشى تلفن آنها خاموش است.  جانشین فرمانده انتظامى استان البرز گفت: شکات در 
ادامه گفتند که در ساعت 14 روز بعد از حادثه فرد ناشناسى با آنها تماس گرفته و مبلغ 300میلیون تومان براى آزادى افراد 
ربوده شده در خواست مى کند و مى گوید در غیر این صورت گروگان ها به قتل خواهند رسید. سردار حسینى افزود: با توجه 
به حساسیت موضوع، شناسایى و دستگیرى متهمان و رهایى گروگان ها در دستور کار مأموران قرار گرفت و با راهنمایى 
پلیس و توجیه شــکات، پس از چندین مرحله قرار مالقات طرفین و حضور گروگانگیران براى دریافت پول، خودروى 
متهمان شناسایى شد و مأموران مسیر خودرو را ردیابى کردند و همان شب در شهرك وحدت طى عملیات پلیسى خودرو 
متوقف و راننده آن دستگیر شد. وى افزود: مأموران بالفاصله به مکان مورد نظر اعزام و  وارد منزل ویالیى شدند و پس از 
دستگیرى شش آدم ربا در کمتر از چهار ساعت از وقوع حادثه، دو گروگان را در صحت و سالمتى کامل آزاد کردند. سردار 

حسینى اظهار کرد: متهمان دستگیر شده به همراه پرونده تشکیل شده تحویل مراجع قضائى شدند.

ربایندگان بازرگانان عراقى دستگیر شدند

وجود چند مسافر ایرانى با پاسپورت جعلى در هواپیماى 
ناپدید شــده مالزى و ایمیل هاى تهدیدآمیز از یک گروه 
تروریستى چینى به تردیدها در مورد علت این حادثه دامن 

زده است.
در روزهــاى اخیر این تئورى مطرح شــد که هواپیماى 
MH370 مالزى که ســال 2014 به طرز عجیبى ناپدید 
شده و هیچ ردى از آن باقى نمانده بود توسط خلبان به طور 

عمدسقوط کرده است.
ولــى چند واقعه مشــکوك در ایــن مــورد راه را براى 
احتمال هاى دیگر مانند حمله تروریستى باز گذاشته است. 
در این هواپیما که از کوآالالمپور به پکن مى رفت دو مسافر 
ایرانى به نام هاى «پوریا نور محمد» 19 ســاله و «سید 
محمد دالور» 29 ســاله هم بودند که با پاسپورت جعلى 
به قصد پناهندگى به آلمان سفر مى کردند. مدیر سازمان 
هواپیمایى مالزى قبًال از تحقیقات در مورد فعالیت  هاى 
این دو مرد خبر داده بود ولى تا جایى که رسانه اى شده مورد 

مشکوکى دال بر شرکت آنها در هرگونه اقدام تروریستى 
پیدا نشد.

2 روز بعد از این حادثه مرموز یک گروه تروریستى چینى 
که خود را «شهداى چین» مى نامند در سرى ایمیل هایى 
مسئولیت سقوط هواپیما را بر عهده گرفته بودند. ولى این 
احتمال در چند روز بعد توسط بازرسان پرونده به دلیل عدم 

وجود جزئیات در این ایمیل ها رد شد.
هفته پیش بعد از سال ها بى خبرى دو قطعه بزرگ از الشه 
هواپیما روى آب هاى اقیانوس هند پیدا شده بود. اکنون 
قوى ترین تئورى خودکشى خلبان زاهارى شاه است که در 
جریان طالق با همسرش بوده است. بازرسان مى گویند او 
قبل از ساقط کردن هواپیما اطمینان حاصل کرده بود که 
کسى نتواند آن را پیدا کند. کارشناسان صنعت هوانوردى 
فرضیه اى را مطرح کردند که براساس آن علت مفقود شدن 
این هواپیما خودکشى خلبان آن، سقوط عمدى و شیرجه 

مرگ وى در آب هاى اقیانوس آرام بوده است.

علت سقوط هواپیماى ناپدید شده مالزى؛ 
خودکشى خلبان، 2 مسافر ایرانى و یا گروه تروریستى؟

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان کرمانشاه 
گفت: به دنبال اختالفات خانوادگى در یکى از محالت 

کرمانشاه، دو نفر کشته و چهار نفر زخمى شدند.
به گزارش ایسنا، سرهنگ محمدرضا آمویى در تشریح 
این خبر اظهار کرد: حدود ساعت 22 دوشنبه شب یک 
فقره تیراندازى در بلوار «تاق بستان» به پلیس گزارش 
شــد که پس از حضور مأموران مشــخص شد داماد 

خانواده بــه همراه برادرش به درب منزل پدر همســر 
خود مراجعه کرده و به وســیله اسلحه کالشنیکفى که 
به همراه داشــته اقدام به تیراندازى مى کند. وى ادامه 
داد: پس از باال گرفتن درگیرى، همســایه  پدرزن قاتل 
به قصد میانجیگرى وارد عمل مى شــود که متأسفانه 
با اصابت گلوله در همان محل تیراندازى جان خود را از 
دست مى دهد.  سرهنگ آمویى خاطرنشان کرد: در این 
تیراندازى همچنین پنج نفر از اعضاى خانواده همسر فرد 
مهاجم زخمى مى شوند که یکى از آنها که خانمى 57 
ساله بوده و از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود 
در بیمارستان فوت مى کند. معاون اجتماعى فرماندهى 
انتظامى استان کرمانشاه یادآورى کرد: پس از تیراندازى 
و قبل از حضور مأموران، ضاربان موفق به فرار مى شوند 
که تالش و جستجو براى دســتگیرى آنها ادامه دارد. 
وى ادامه داد: از محل تیراندازى هشت عدد پوکه گلوله 
سالح کالشنیکف کشف و دو دستگاه خودروى زانتیا و 
پى کى متعلق به خانواده عامالن تیراندازى نیز توقیف 
شد. سرهنگ آمویى یادآورى کرد: از منزل ضاربین یک 
قبضه اســلحه  «ام یک» و یک قبضه اسلحه «پران» 

نیز کشف شد.

فرمانده انتظامى شهرستان فردیس البرز از دستگیرى 
کیف قاپ حرفه اى با 22 فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ بیژن جنتى اظهار کرد: در پى دریافت یک 
فقره پرونده شکایت به پلیس آگاهى مبنى بر سرقت 
گوشى همراه از سوى یک راکب موتوسوار، موضوع در 
حال بررسى بود که شکایت هاى مشابه پرونده مذکور 
از جمله موبایل و کیف قاپى به پلیس آگاهى ارجاع شد. 
وى افزود: باتوجه به حساسیت موضوع، شناسایى و 
دستگیرى سارق در دستور کار مأموران قرار گرفت که 
در تحقیقات ابتدایى از مالباختگان، محرز شد که یک 
راکب موتورسوار در اقدامى غافلگیرانه به مالباختگان 
نزدیک شده و بدون آنکه فرصت مقابله را به آنها بدهد، 
گوشى همراه یا کیف دستى عابران را سرقت کرده و به 

سرعت متوارى شده است.
فرمانده انتظامى شهرستان فردیس گفت: مأموران 
با اســتفاده از تصاویر چهره نگارى و مراجعه به بانک 
اطالعاتى سارقان سابقه دار، سارق را شناسایى کردند 
و پس از انجام اقدامات اطالعاتى با هماهنگى مقام 
قضائى، مخفیگاه نامبرده را تحت نظــر قرار دادند و 
در یک فرصت مناسب هنگامى که وى قصد خروج 
از منزل را داشت، دســتگیر و به پلیس آگاهى منتقل 
کردند. سرهنگ جنتى گفت: متهم در بازجویى هاى 
مأموران، ابتدا منکر سرقت ها شــد، اما در مواجهه با 
مالباختگان و شواهد موجود، لب به اعتراف گشود و به 
جرم خود مبنى بر 22 فقره سرقت کیف و تلفن همراه 

اعتراف کرد.

قتل همسایه میانجى در درگیرى خانوادگى

دستگیرى کیف قاپ حرفه اى با 22 فقره سرقت
پیدا کردن عشق زندگى 

از وسط اقیانوس!

ماجراى جسد پسر جوان و سیم دور گردنش
مرگ مشکوك زن 19ساله 

در غیاب همسرش
9 کشته براى دریافت 

غذاى رایگان 
زن جوان که با همســرش اختالف داشت، به طرز 

مشکوك به کام مرگ رفت.
ســاعت 22 و35 دقیقه یک شنبه شــب، مأموران 
کالنترى 116 مولوى تهــران در تماس با بازپرس 
کشیک قتل پایتخت اعالم کردند زن 19 ساله اى به 
نام «پریسا» در یک منزل مسکونى در خیابان مولوى، 

خیابان خیام جنوبى به کام مرگ فرورفته است.
تحقیقات اولیه حاکى از آن بود که صبح روز یک شنبه 
همسر متوفى پس از ترك منزل به محل کار رفته و 
شب پس از بازگشت به خانه با جسد بى جان زنش 
مواجه شده بود. بررسى هاى بیشتر نشان داد متوفى با 

همسرش دچار اختالفاتى بوده است.
در نهایت با دستور سجاد منافى آذر، بازپرس ویژه قتل 
پایتخت جسد متوفى براى تعیین علت دقیق مرگ 
به پزشکى قانونى منتقل شد و تحقیقات درباره این 

پرونده ادامه دارد.

در پى تجمع براى دریافت غذاى رایگان در پایتخت 
بنگالدش، دستکم 9 تن کشته شدند.

به گزارش فارس،  پلیس داکا اعالم کرد:  در پى این 
تجمع بیش از 40 نفر دیگر مجروح شــدند که اکثر 
آنها کودك هستند. این حادثه که در 242 کیلومترى 
جنوب شرقى داکا رخ داده است، واکنش هاى زیادى 
در پى داشت.  پلیس بنگالدش در پایان اعالم کرد: 
تجمع براى دریافت غذاى رایــگان تنها علت این 

حادثه بوده است.

ضرب و شتم وکیل دادگسترى 
حین اجراى حکم

چنگال قانون برگردنچنگال قانون برگردن  22 خرچنگ خرچنگ

پسر 7 ساله اى در آتش سوزى یک منزل 
مسکونى با کمک آتش نشانان از میان دود 

و آتش نجات یافت.
ساعت 13 و10 دقیقه روز دوشنبه با اعالم 
آتش سوزى یک منزل مســکونى واقع 
در شــهرك معراج تهران به سامانه 125، 
بالفاصله مأموران آتش نشــانى  به محل 

حادثه اعزام شدند.
با حضور آتش نشــان ها در محل حادثه 
مشخص شد یک واحد مسکونى در طبقه 
ســوم مجتمع مســکونى چهار طبقه اى 
به علــت نامعلومى طعمه آتش شــده به 
طورى که دود و شعله آتش بسیار زیادى از 

پنجره هاى آن خارج مى شود.
مأموران به دو گروه تقســیم شدند و یک 
گروه بــه خاموش کردن آتش مشــغول 
شــده و گروه دیگــر هم به جســتجوى 
محبوســین احتمالى در داخل ساختمان 
پرداختنــد. در حین جســتجو، نیروهاى 
آتش نشــانى توانســتند یک پســر بچه 
هفــت ســاله را از داخل منــزل مذکور 
نجات دهنــد و به همــراه تعــدادى از 
ساکنین، از داخل ســاختمان خارج کنند 
و همچنیــن با اســتفاده از یک رشــته 
لوله آبده، شــعله هــاى آتــش را مهار 

کردند.
تحقیقات در خصوص علت بروز این حادثه 
هم اکنون از سوى کارشناسان آتش نشانى 

منطقه در حال انجام است.

نجات
 پسر بچه 7 ساله از 

میان دود و آتش 

2نفــر از اعضــاى باند تجــاوز به عنف، معــروف به 
«خرچنگ هاى سیاه» ساعت 9 صبح دیروز، سه شنبه 
25 اردیبهشت ماه سال جارى در مشهد و در مألعام به 

دار مجازات آویخته شدند. 
ماجراى هولناك پرونده معروف بــه «خرچنگ هاى 
ســیاه» از اوایل خرداد ماه سال گذشــته و زمانى در 
دستور کار پلیس آگاهى خراســان رضوى قرار گرفت 

که زنى با مراجعــه بــه اداره جنایى پلیس 
آگاهى خراسان رضوى پرده از اعمال 

شیطانى اعضاى یک باند برداشت. 
این زن در اظهــارات خود گفت: 
«ســوار خودرویى شــدم که آرم 
تاکسى تلفنى داشت اما فردى که 
در صندلى جلو نشسته بود با توقف 

خودرو بــه صندلى عقب آمــد و تیغه 
چاقو را زیر گلویم گذاشت و به سمت جاده 

نیشابور حرکت کردند. وقتى به نیت شوم آنها پى بردم، 
التماس کردم، گریه کردم و گفتم فرزند کوچکى دارم 
که منتظرم است، اگر رهایم کنید همه اموالم را مى دهم 
ولى آنها بى شــرمانه مرا به یک چهار دیوارى  بردند و 

آزار دادند.»
با اعالم چند شکایت مشابه دیگر، تیمى از کارآگاهان 
پلیس آگاهى خراســان رضوى با دریافت دســتورات 
قضائى، مأمور رســیدگى به این پرونده شدند. تا اینکه 
کارآگاهان بــا انجام تحقیقات همــه جانبه چهاردهم 
خرداد ماه سال گذشــته موفق شدند سه عضو این باند 
خطرناك را شناسایى و دســتگیر کنند و بدین ترتیب 
جرایم وحشتناك «خرچنگ هاى سیاه» در حالى لو رفت 
که اقدامات مجرمانه آنان موجب ایجاد رعب و وحشت 
در مردم شده بود. یکى از قربانیان «خرچنگ هاى سیاه» 
در مواجهه حضورى با آنان  در حالى که از شدت ترس 
مى لرزید، گفت: «به آنان گفتم من شوهر دارم، به من 
رحم کنید! ولى یکى از آنان با بى حیایى گفت: «کارى 

مى کنیم که شوهرت تو را طالق بدهد!» من هنوز هم از 
یادآورى آن صحنه هاى دلهره آور مى لرزم و از آن شب 

به بعد کابوس هاى وحشتناك رهایم نمى کند.» 
دو روز بعــد از ایــن ماجــرا، اعضــاى دیگــر باند 
«خرچنگ هاى سیاه» نیز دستگیر شدند و مشخص شد 
آنان النه مخوف دیگرى نیز در یکى از باغ هاى منطقه 
گلمکان دارند و یکى از طعمه ها را به صورت گروهى و 

پنج نفره در آن باغ آزار و اذیت کرده اند. 

جزئیاتى از پرونده سیاه
اعضاى باند «خرچنگ هاى سیاه» 
5جوان بودند که سوار بر یک خودرو 
پراید هاچ بک که آرم تاکسى تلفنى 
داشت، طعمه هاى خود را در اطراف 
بزرگراه شهید کالنترى و صدمترى فجر 
مشهد شناسایى و سوار خودرو مى کردند و 
پس از طى مسافتى کوتاه، این زن هاى بى پناه را ربوده 
و پس از سرقت وسایل  همراهشان، به خارج شهر برده و 
در یک مکان مخروبه در حوالى آزادراه باغچه، آنها را با 
توسل به زور و تهدید چاقو و شوکر مورد اذیت و آزار قرار 
مى دادند و نیمه هاى شب قربانیان خود را در مشهد رها 
مى کردند. در بررسى ها مشخص شد که این افراد حدود 
شش زن جوان را طعمه نیات شــیطانى خود کرده اند.

 اگرچه اتهامات ســنگین دیگرى مانند ایراد ضرب و 
جرح، نگهدارى تجهیزات غیرمجاز واقالم کنترلى مانند 
افشانه فلفلى، سرقت، شرب خمر و نگهدارى مشروبات 
الکلى  براى برخى از اعضاى این باند در پرونده مذکور 
مطرح بود اما بررسى همه جوانب و اقدامات وحشتناك 
متهمان از مصادیق تصریح شده «افساد فى االرض» در 
قانون است که مورد توجه دادستانى مشهد قرار گرفت.

صدور حکم «افساد فى االرض»
با دستگیرى تمام متهمان و تشــکیل پرونده قضائى، 

به دستور غالمعلى صادقى دادستان مشهد، به صورت 
خارج   از  نوبت رســیدگى به این پرونده در دستور کار 
قرار گرفت و حکم «افساد فى االرض» و «محاربه» به 
متهمان تفهیم شد. براساس کیفرخواست صادر شده از 
سوى نماینده دادستان مشهد، دو نفر از متهمان پرونده 
به اتهام مشارکت در آدم ربایى و ســه نفر دیگر نیز به 
اتهام معاونت در آدم ربایى پاى میز محاکمه قرار گرفتند 
و پرونده آنها در دادگاه کیفرى شماره یک بررسى شد. 
پس از بررســى  این پرونده براى دو متهم ردیف اول 
مجازات اعدام در مألعام صادر شــد کــه این حکم از 
سوى محاکم کشورى نیز تأیید شد و حکم سه نفر دیگر 
از متهمان این پرونده نیز در حال رسیدگى مجدد است.

اعدام در مألعام
سرپرست دادســراى انقالب مشــهد با اعالم اجراى 
حکم متهمان ردیف اول این بانــد مخوف در مألعام 
بیان کرد: این افراد با عمــل مجرمانه خود در برهه اى 
از زمان موجب ایجاد رعب و وحشــت عمومى در بین 
مردم شدند و امنیت مشهد را خدشه دار کردند.  قاضى 
مهدى خدابخشى با اشاره به اقدامات گسترده پلیسى 
براى شناســایى و دســتگیرى تمام عوامل دخیل در 
این پرونده، بیان کرد: پس از دستگیرى تمام متهمان 
و رســیدگى فورى به پرونده، به منظور پیشگیرى از 
جرائم احتمالى این حکم به صورت علنى اجرا خواهد 
شــد. وى با هشــدار به افرادى که افکار مجرمانه اى 
در ســر دارند بیان کرد: دســتگاه قضا همانطور که در 
رسیدگى به این پرونده نشان داد، با قاطعیت تمام مقابل 
مجرمان ایستاده اســت و اجازه هیچ گونه سوءاستفاده 
و ایجــاد رعب  و   وحشــت در میان مــردم را نخواهد

داد.
سرانجام پس از رسیدگى دقیق به تمام ابعاد این پرونده، 
حکم اعدام دو نفر از اعضاى باند «خرچنگ هاى سیاه» 

روز سه شنبه در خیابان کوشش مشهد انجام شد.
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از دوســتى با احمق بپرهیز چرا که مى خواهد به تو نفعى رســاند اما 
دچار زیانت مى کند. از دوستى با بخیل بپرهیز زیرا آنچه سخت به 
آن نیاز دارى را از تو دریغ مى دارد و از دوستى با بدکار بپرهیز که 
با اندك بهایى تو را مى فروشد و از دوستى با دروغگو بپرهیز، که او 
به سراب ماند: دور را به تو نزدیک و نزدیک را به تو دور مى نمایاند.

موال على (ع)

 آگهى مناقصه عمومى  مرحله اول

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر مجلسى

شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97/56 مورخ 97/2/18 شوراى اسالمى شهر مجلسى، امور مربوط به حفظ و نگهدارى 
فضاى سبز سطح شهر را با اعتبار حداکثر 7،872،831،932 ریال (هفت میلیارد و هشتصد و هفتاد و دو میلیون و هشتصد و سى و یک هزار 
و نهصد و سى و دو ریال) از محل اعتبارات بودجه سال 1397 براى مدت یکسال از طریق مناقصه عمومى به اشخاص حقیقى و یا حقوقى 
واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین از کلیه اشخاص مذکور دعوت مى گردد، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهى، جهت اخذ 

اسناد مناقصه به امور مالى و ادارى شهردارى مجلسى مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:

1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 393/650/000 ریال معادل 5 ٪ کل مبلغ برآورد تحت عنوان سپرده شرکت در مناقصه به 

حساب شماره 110309651009 شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مجلسى اقدام و یا ضمانت نامه بانکى معتبر ارائه نمایند.
3- در صورتى که برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع شهردارى مجلسى ضبط 

خواهد شد.
4- شهردارى در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى مجلسى به نشانى www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 031-52472852 
(امور مالى شهردارى) تماس حاصل نمایید.

نشانى: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسى- میدان کوثر- شهردارى مجلسى

نوبت دوم آگهى تجدید مزایده

جواد نصرى- شهردار فالورجان

شهردارى فالورجان به اســتناد مصوبه شماره 5/782 مورخ 96/12/09 شــوراى محترم اسالمى شهر 
فالورجان در نظر دارد زمین واقع در فالورجان- بلوار طالقانى- مقابل ساختمان شهردارى محل توقف 
سابق تاکسى هاى خطوط شــهرى به متراژ تقریبى 1100 مترمربع را طبق شــرایط ذیل براساس قیمت 
کارشناسى جهت پارکینگ عمومى به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یکسال شمسى 

واگذار نماید.
قیمت پایه مزایده: 

الف) قیمت پایه اجاره زمین روبروى ســاختمان شهردارى براســاس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 
10/500/000 ریال مى باشد.

ب) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 
97/03/03 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.

ج) کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهردارى، ارزش افزوده، چاپ آگهى و... به عهده برنده 
مزایده مى باشد. 

د) شهردارى (کمیسیون) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

نوبت دوم

آگهى مزایده

رسول شجاعى زاده - شهردار بافران

شهردارى بافران در نظر دارد براساس مصوبه شماره 5/13 مورخ 1397/01/28 نسبت به 
واگذارى بهره بردارى 4 باب غرفه به صورت اجاره بهاء به افراد واجد شرایط از طریق مزایده 

عمومى اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت مدارك شرکت در مزایده 
همه روزه به جز ایام تعطیل تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/03/05 به شــهردارى بافران 

مراجعه فرمایند. 
شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به 

مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است. 
زمان تحویل پیشنهادات: 1397/03/12تا پایان وقت ادارى 

زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات: 1397/03/13 
تلفن تماس: 46242424 و 46242525 

« آگهی مزایده »چاپ اول 

 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهري شهرداري اصفهان

   سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد بهره برداري از باقیمانده غرفات با کاربرى عمده فروشى 
میوه، سبزى و ماهى میدان مرکزى میوه و تره بار اصفهان را از طریق مزایده (با شــرایط و مقررات مورد نظر سازمان در جهت بهره برداري) به 
اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد صالحیت واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ 1397/02/26 تا پایان وقت اداري (ساعت 14:30) مورخه 
1397/03/07 با ارائه اسناد و سوابق کاري مرتبط به دبیرخانه سازمان واقع در کنار گذر غربى بزرگراه شهید صیاد شیرازى، حدفاصل خیابان هاى 
هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پالك 5 و یا به قسمت ادارى میدان مرکزى میوه و تره بار واقع در کیلومتر پنج جاده اصفهان- 
نایین، ساختمان ادارى میدان مرکزى میوه و تره بار مراجعه نموده و پس از اخذ تأییدیه نسبت به واریز مبلغ 700,000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد 
مزایده در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره 7002140948 نزد بانک شهر شعبه حکیم اقدام نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند. تلفن 

تماس 32683601-4
1- متقاضیان بایستی داراي پروانه کســب و یا هرگونه مجوز، تأییدیه و گواهینامه معتبر در زمینه کاربرى مورد نظر را دارا باشند. (متقاضیان 
غرفات با کاربرى میوه و سبزى مى بایست گواهى تأیید صالحیت از اتحادیه صنف عمده فروشان میادین میوه و تره بار اصفهان را داشته باشند.)

2- ارائه سپرده شرکت در مزایده طی فیش بانکی الزامی است.
3- مدت قرارداد، درصورت رعایت کلیه قوانین و مقررات ســازمان، حداکثر به مدت ده ماه شمسى مى باشد که در صورت رضایت از عملکرد

 بهره بردار و توافق کتبى طرفین براساس ضوابط و مقررات مربوطه قابل تمدید خواهد بود.
4- مهلت ارسال پیشنهادات پایان وقت ادارى (ساعت 14:30) مورخه 1397/03/08 می باشد.

5- پاکت اسناد فنى مزایده در تاریخ 1397/03/09 توسط کمیسیون تشخیص صالحیت بهره برداران بازگشائى مى گردد و پس از آن پاکت هاى 
الف و ب شرکت کنندگان حائز رتبه مورد انتظار مطابق با اسناد مزایده، توسط کمیسیون عالى معامالت سازمان در تاریخ 1397/03/22 بازگشائى 

مى گردد. 
6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

7- هزینه انتشار آگهی به نسبت بر عهده برندگان مزایده است.

آگهى مناقصه

رسول شجاعى زاده - شهردار بافران

شهردارى بافران در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/11 مورخ 1396/12/5 شوراى محترم اسالمى 
شهر بافران نسبت به اجراى بخشى از خدمات شهرى شامل نظافت معابر، جمع آورى زباله، نگهدارى 
فضاى سبز انجام امور خودرویى، انباردارى و اکیپ عملیات  عمرانى اضطرارى شهر بافران در سال 

1397 به اشخاص حقوقى واجد شرایط از طریق مناقصه با شرایط ذیل اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مناقصه و دریافت مدارك شرکت در مناقصه همه 
روزه به جز ایام تعطیل تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/03/05 به شهردارى بافران مراجعه فرمایند. 
شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است، سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه 

در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
زمان تحویل پیشنهادات: 1397/03/12 تا پایان وقت ادارى 

زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات: 1397/03/13 
تلفن تماس: 46242424 و 46242525 

چاپ اول  آگهى فراخوان

سیدعلى م رتضوى- شهردار منظریه

دفتر سرمایه گذارى و مشارکت هاى شــهردارى منظریه در نظر دارد احداث و راه اندازى مجموعه هاى 
مشروحه ذیل را با مشــارکت بخش خصوصى اجرا نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت مى گردد 
جهت ارائه پیشنهادات خود و آگاهى از شرایط مشارکت، حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه 97/3/12 
به دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکت هاى شهردارى مراجعه نمایند. ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن 53282131- 031 تماس حاصل نمایید.

چاپ اول 

 
آدرسمشخصات پروژهنام پروژهردیف

مجتمع خدمات رفاهى 1
بین جاده اى

مقدار 3 هکتار زمین با 
مجوزات الزم و موافقتنامه 

اصولى
کیلومتر 5 جاده شهرضا- آباده

مرکز معاینه فنى مکانیزه 2
سبک و سنگین

مقدار 3500 مترمربع زمین با 
کلیه مجوزات مورد نیاز طرح

شهرك صنایع کارگاهى شیخ بهایى 
شهر منظریه کیلومتر 10 جاده

 شهرضا آباده

www.nesfejahan.net
با  نصف جهان، جهانى شوید

نوبت اول 
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تشکیل کارگروه پیشگیرى از 
خودکشى در اصفهان 

کارگـروه پیشـگیرى از خودکشـى در اندیشـگاه 
سـالمت(اتاق فکر) معاونت اجتماعى دانشگاه علوم 

پزشکى اصفهان تشکیل شد.
مدیـر مؤلفـه هـاى اجتماعـى اثرگـذار در سـالمت 
معاونـت اجتماعى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان 
گفت: این کارگروه بـا هدف سیاسـتگذارى و برنامه 
ریزى متناسـب با شرایط اسـتانى و محلى، به منظور 
پیشـگیرى و کاهـش خودکشـى تشـکیل شـده

 است.
پژمان عقدك با بیان اینکه آسـیب هاى اجتماعى از 
موضوع هاى اولویت دار و چالش زاى نظام سـالمت 
اسـت، افزود: بـا توجه به فعال شـدن حـوزه معاونت 
اجتماعـى در دانشـگاه علـوم پزشـکى اصفهـان از 
سـال گذشـته، موضوع خودکشـى به عنوان یکى از 
آسـیب هاى اجتماعـى در دسـتور کار قـرار گرفت و 

کارگروه آن در اتاق فکر این معاونت تشکیل شد.

جزءخوانى قرآن در 
جوار مزار شهید حججى 

در ایـام ماه مبارك رمضـان، جزءخوانى قـرآن کریم 
در جوار مزار شـهید محسـن حججى در شهرسـتان 

نجف آباد برگزار مى شود.
همزمان با فرا رسـیدن مـاه مبارك رمضـان محافل 
جزءخوانى قرآن کریم همه روزه در جوار بقاع متبرکه 

شهرستان نجف آباد برپاست.

ایجاد شرایط زایمان بدون درد 
در بیمارستان شهرضا

رئیـس گـروه زایمـان بیمارسـتان امیرالمؤمنین(ع) 
شـهرضا گفـت: زیرسـاخت هاى الزم بـراى زایمان 
طبیعى بدون درد در این بیمارستان فراهم شده است.

زهرا اسـالمى اضافه کرد: بلوك زایمان بیمارسـتان 
شهرضا از اسفندماه سال گذشته آغاز به کار کرده است 
و در حال حاضر به عنوان یکى از مجهزترین بلوك ها 

در حال ارائه خدمات است.
وى تأکید کـرد: زیرسـاخت هاى الزم بـراى زایمان 
طبیعى بدون درد در این بیمارستان فراهم شده است، 
البته در این زمینه هنوز مشـکالتى وجـود دارد که به 

دنبال رفع آن هستیم.

تلف شدن یک گورکن 
در سمیرم

یک گورکن ایرانى در برخورد با خودروهاى عبورى در 
شهرستان سمیرم تلف شد.

محیط بانان در منطقه شـکار ممنوع پادناى سمیرم، 
الشه یک گورکن ایرانى را که در برخورد خودروهاى 
عبورى با این جانور وحشى تلف شده بود، در کنار جاده 

مشاهده کردند.
منطقه شـکار ممنـوع پادناى سـمیرم با وسـعت 35 
هزار هکتار، در جنوب شهرسـتان سمیرم قرار گرفته 
و زیسـتگاه حیـات وحـش کل و بـز، گـراز، خـرس 
قهوه اى، گـرگ و روبـاه، گورکن و انـواع پرندگان و 
پرندگان شکاري و گونه هاي گربه سان پلنگ و سیاه 

گوش است.

دستگیرى سارقان آلومینیوم 
در شاهین شهر

سـارقان سـه تن آلومینیوم در شـاهین شهردستگیر 
شدند.

فرمانـده انتظامی شهرسـتان شـاهین شـهر و میمه 
گفت: در پی شـکایت یکی از کارخانه داران شهرك 
صنعتی مورچـه خورت مبنی بر ناپدید شـدن بیش از 
سه تن شمش آلومینیومی از انبار شرکت او، مأموران 
انتظامی این فرماندهى موفق شدند سارقان را که دو 
نفر از کارگران شیفت شب آن شرکت بودند، شناسایى 

و دستگیر کنند.
سـرهنگ رجبعلى مختارى افزود: افراد دستگیر شده 
به بزه انتسابى، اعتراف کردند و در بازرسى از مخفیگاه 

آنها سه تن شمش آلومینیومى کشف شد.

خبر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تأکید 
بر اینکه چاه هاى قابل مصرف چندانى در اصفهان نداریم، 
گفت: آب چاه هاى اصفهان متأثر از زاینده رود است و اگر 

این رودخانه خشک باشد، چاه ها نیز آب چندانى ندارد.
هاشم امینى با بیان اینکه تنها راه نجات از مشکل کم آبى، 
مدیریت مصرف است، افزود: اینکه بگویند براى گذر از 
بحران کم آبى فقط باید حاکمیت ورود پیدا کند، بهترین 
بهانه اســت، زیرا این کار بدون شک فقط با همکارى و 
تعامل مردم پیرامون مصرف بهینه آب که این امر هم، 
با برقرارى تعــادل میان عرضــه و تقاضاى آب محقق 

مى شود.

وى با تأکید بر اینکه باید رفتارمــان درباره مصرف آب 
تغییر کند تا زندگى بهترى در آینده داشته باشیم، تصریح 
کرد: اقدام هــاى ما در زمینه مصرف بهینه آب در ســه 
بخش فنى، فرهنگــى و قانونى باید مــورد توجه قرار 

گیرد.
وى اضافه کــرد: در چند ســال اخیــر در بخش فنى 
شــرکت آبفاى اصفهان تالش بســیارى براى کاهش 
پرت آب در شبکه توزیع در دستور کار قرار داده، این در 
حالى اســت که طرح هایى نیز در برخى صنایع بزرگ 
اصفهان براى باز چرخانى پســاب فاضالب اجرا شــده

 است.

على ســلیمان پور، مدیر کل پزشــکى قانونى استان 
اصفهان بــه آمــار متوفیات حــوادث ترافیکــى  در 
اســتان اصفهان اشــاره کرد و گفت: در ســال جارى،

 65 نفــر در حــوادث ترافیکــى جــان خــود را از 
دســت داده اند و به اداره کل پزشــکى قانونى اســتان 
اصفهــان ارجــاع داده شــده اند کــه ایــن آمــار در 
مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل بدون تغییر بوده

 است.
وى گفــت: از مجمــوع تلفــات حــوادث ترافیکــى  
ســال  جــارى در اســتان، 19 نفــر زن و 46 نفر مرد 

بوده اند. 

وى ادامــه داد: بیشــترین تلفــات حــوادث ترافیکى 
بــا 46 نفــر در جاده هاي بــرون  شــهري، 18 نفر در 
مسیرهاي درون  شــهري و یک نفر سایر گزارش شده

 است.
مدیــر کل پزشــکى قانونى اســتان اصفهــان بیان 
داشــت: همچنین دوهــزار و 328 مصــدوم حوادث 
ترافیکى در اداره کل پزشــکی قانونی استان اصفهان 
و مراکز تابعه معاینه شــدند که از این تعــداد، 805 نفر 
زن و هــزار و 523 نفر مــرد بوده اند که در مقایســه با 
مدت مشــابه ســال قبل، 10/1 درصد افزایش داشته

 است.

بدون تغییر بودن آمار 
جانباختگان حوادث ترافیکى

چاه هاى قابل مصرف چندانى 
در اصفهان نداریم

از نیمــه دوم فروردیــن ماه امســال تاکنون، بــا توجه به گرم شــدن 
زودهنگام هواى شــهر اصفهان و رســیدن زودتر از موعــد میوه هاى 
درختان توت، چیدن آن در کوچه و خیابان هاى شهر، تفریح این روزهاى 

نصف جهانى ها شده است.
اصفهان و اردیبهشت آن را همگان بهشت خوردن توت مى دانند، اما این 
روزها با ریختن توت ها در پاى درختان در معابر و کوچه ها و پیاده روها و کم 
بودن آب و تأکید سازمان پارك ها و فضاى سبز به مأموران، جهت نُشستن 
معابر، به صحنه هایى تراژیک از چسبندگى و لیز بودن معابر و استشمام بوى 

بد گندیدگى توت هاى پاى درختان بر مى خوریم. 
هر چند از پارســال کاشــت درختان توت، این گونه هاى سازگار با اقلیم 
اصفهان، به دلیل ایجاد چهره نازیبا در معابر ممنوع شد، اما درختان توت 
دراصفهان که در حاشیه خیابان ها و فضاى سبز، به منظور کاهش آلودگى 
هوا، مقاوم ســازى گونه هاى گیاهى، زیبایى و توسعه سرانه فضاى سبز 
اصفهان به بیش از 25 متر مربع، از سوى شهردارى کاشته شده، در حال 
حاضر به چهره نازیباى شهر مبدل گردیده به گونه اى که همگان از کاشت 

این نوع درخت توسط شهردارى معترض و پشیمان هستند.
■■■

کاشت بیش از پیش این درخت، از سال 89 در اصفهان آغاز شد و مدیران 
وقت در آن زمان اعالم کرده بودند کــه  800 هزار اصله درخت جدید در 
اصفهان کاشته می شود که این امر، تحولى عظیم در فضاى سبز اصفهان 

ایجاد مى کند.
البته آن زمان، بر اســاس مطالعات تحقیقاتى مسئوالن وقت شهردارى 
اصفهان، درختان زیتون، تــوت و کاج با توجه به شــرایط آب و هوایى 

اصفهان، جایگزین درخت چنار شد.
آنها براى ارتقاى سرانه فضاى سبز، هیچ رحمى نکردند و کاشت درختان 
توت را  در پیاده روها و بوستان هاى سطح شهر  و حتى باغ رضوان و... تا آنجا 

که توانستند، گسترش دادند.
حاال این درختان مثمر و ســازگار با کم آبى، در گســتره وســیعى از شهر 
اصفهان  و در معابر و گذرهاى شــهر کاشــته شــده و هر ســال هم به بار 
مى نشیند در حالى که  میوه هاى آن قابل خوردن نیست چون شهردارى هشدار 

مى دهد خطر مسمومیت در کمین کسانى است که از این توت ها بخورند.
■■■

عالوه بر شهر اصفهان، در نطنز نیز درختان توت بى شمارى وجود دارد، 
ولى به دلیل اینکه رسیدگى خوبى به آنها نشده و از ارقام مناسبى برخوردار 
نیست، بازده مثبتى ندارند اگرچه از سال گذشته«طرح پیوند درختان توت» 

در این شهرستان آغاز شده اســت. همچنین علویجه نیز از مناطق پر بار 
توت در استان اصفهان است که داراى بیش از 12 هزار درخت توت مثمر 
و بزرگ ترین توتستان کشور است. کاشان هم که توت و شاه توت آن زبانزد 

است و مرغوب ترین آن در انحصار این شهر است. 
■■■

اما حاال که نمى توان این درختان پاك کننده هوا را که باعث زیبایى فضاى 
سبز اصفهان هستند نابود کرد،  شهردارى اصفهان و شهردارى هاى چند 
شهر اســتان با توجه به کاهش منابع درآمدى پایدارشان طى سال هاى 
اخیر، مى توانند از این درخت، بهره ها و ثروت جدید و اشتغال پایدار و نیمه 

پایدار ایجاد کنند.
از جمله این موارد مى توان به تولید ابریشم و تهیه پیله ابریشم، مربا، شربت، 

سرکه و شیره توت و... اشاره کرد.
■■■

در حال حاضر در استان اصفهان 18تن پیله تر ابریشم تولید مى شودکه 
خوراك کرم هاى آن، همان برگ هاى درختان توت است. همچنین توزیع 
تخم نوغان از 15فروردین هر سال آغاز شده و تا اواخر اردیبهشت ادامه دارد 
و با این میزان درختان توت در اصفهان، نطنز، علویجه و کاشان و حجم 
بسیار زیاد برگ هاى درختان توت، شهردارى ها مى توانند با توجه به کم 
آبى استان و خزان زودرس برگ هاى درختان، اقدام به هرس برگ هاى 

این درختان جهت تغذیه کرم هاى ابریشم کنند و  درآمد بسیار خوبى را از 
طریق فروش پیله هاى ابریشم  و نوغاندارى به دست آورند. 

 همچنین ارزش هر کیلو پیله تر ابریشم  امسال بین 24تا 25هزار تومان 
است و خرید آن نیز تضمینى مى باشد.

هر پیله کرم ابریشم هزار و 500کیلو  نخ دارد و براى هر جعبه تخم نوغان 
بین500تا 600کیلوگرم برگ توت مصرف مى شود.

همچنین دوره تبدیل تخم نوغان به کرم ابریشم و پیله 40روز است و قیمت 
هر کیلو نخ خام تولید شده از پیله، دو میلیون و 200هزار ریال و فرآورى شده 

آن چهار میلیون ریال است. 
در همین حال نیز ماده اولیه صنایع ابریشــم کشــى و تولید محصوالت 
ابریشمى به ویژه در فرش ابریشم و تولید شال و روسرى، لباس ابریشم و 

صنایع دستى همین پیله هاى تر ابریشم است.
■■■

از  دیرباز تا سال 1379 صنعت نوغاندارى در کشورما رونق خوبى داشت، 
اما این صنعت در دهه هاى 80 و 90 به دلیل کاهش تعرفه واردات پیله و نخ 

ابریشم و پایین بودن نرخ خرید تضمینى پیله، رو به افول رفت. 
در سال 93 دولت یازدهم توانست با تعیین مناسب نرخ خرید تضمینى که 
یکى از مؤلفه هاى حمایتى به شمار مى رفت، به این صنعت روح تازه اى 
ببخشد، به طورى که کسانى که از این صنعت فاصله گرفته بودند، مجدداً 

به آن بازگشتند. 
همینطور دولت یازدهم با راه اندازى مرکز توسعه نوغاندارى کشور، تعیین 
نرخ مناسب خرید تضمینى پیله تر ابریشم و کنترل به موقع تعرفه واردات 
پیله، توانست صنعت ابریشم را به جایگاه اصلى خود بازگرداند و هم اکنون 

جایگاه هشتم دنیا در تولید ابریشم از آن ماست.
■■■

محصول اصلى حاصل از پرورش کرم ابریشم نیز نخ ابریشمى مى باشد 
که در ایران بیش از 95 درصد آن در تولید فرش به کار مى رود که مى توان 

گفت انحصارى است. 
در حال حاضــر پرورش دهندگان کرم ابریشــم صرفاً بــه تولید پیله تر 
مى پردازنــد و پیله تر خریدارى شــده توســط دولت و یا تاجــران، در 
کارگاه هاى نخ ریسى تبدیل به نخ ابریشــمى مى شود.این نخ عالوه بر 
استفاده در تولید فرش هاى دستباف، به مقدار کمتر در تولید البسه لوکس 
و صنایع دستى استفاده مى شــود که محصوالت تولید شده، بسیار کم و 

قیمت بسیار باالیى دارد.
با وجود تحریم اقتصادى ایران از دهــه 80 و افزایش نرخ دالر، فرصت 
مناسبى براى استان اصفهان براى سرمایه گذارى در صنعت نوغاندارى با 
این حجم از درختان توت است تا با سرمایه گذارى در این بخش، عالوه بر 
تأمین نیاز صنایع نساجى، باعث افزایش تولید و کاهش هزینه تمام شده 

فرش دستباف ابریشمى در استان شود.
همچنین بازار پیله به دلیل اندك بودن خریداران،یک بازار شبه انحصارى 

است که براى شهردارى هاى استان مى تواند بسیاردلپذیر باشد.
همچنین در ســال«حمایت از کاالى ایرانى»، یکى از نقاط قوت صنعت 
نوغاندارى استان مى تواند این باشــد که در صورت فراهم شدن انگیزه 
اقتصادى، سایر انگیزه هاى الزم براى رشد و توسعه آن وجود دارد، پس با 
توجه به پتانسیل هاى موجود در این صنعت و دسترسى آسان به مواد اولیه، 
مى توان با توسعه صنایع تبدیلى و تکمیلى، عالوه بر تأمین نیاز استان و 

کشور، محصوالت ابریشمى بسیارى را به خارج از کشور صادر نمود.
البته شایان ذکر است که در اســتان ما، یک چهارم فرش دستباف کرك 
و ابریشم اصفهان، محصول برخوار است و عمده ترین فرش هاي بافته 
شده در این شهرستان، براي توزیع و فروش به بازار اصفهان انتقال، تا در 
بازارهاي داخلی و خارجی به فروش برسد. همچنین بافندگان اصفهانى  و 
جوشقانى و میمه اى با توجه به هنر دوستی و ارج و منزلتی که براى هنر 
فرشبافى خود قائل هستند، بافت غالب فرش هاى آنها ابریشمى و صادراتى 
است که به راحتى مى توان از درختان توت کاشته شده در شهر، در برداشت 

و درآمدزایى هنرى استان بهره ها برد.

رئیس دفتر نمایندگى وزارت امور خارجه در استان اصفهان 
گفت: گردشگران خارجى با 200 دالر، به راحتى مى توانند با 
یک شب اقامت در اصفهان، از این شهر بازدید کنند چراکه 

نیازى به روادید ندارند.
علیرضا ساالریان اظهار کرد: درخصوص معرفى اصفهان 
و بحث گردشــگرى، فراتر از آنچه وظایف ماست در حال 

تالش هستیم.
وى افزود: ظرفیت هاى اصفهان را باید در آن ســطحى 
که هســت، باال ببریم و اصفهان را به عنوان یک شــهر 
گردشــگرى معرفــى کنیم؛ ایــن به آن معناســت که 

ظرفیت هاى شهر اصفهان صرفاً توریستى نیست.
رئیس دفتر نمایندگى وزارت امور خارجه در استان اصفهان 
با بیان اینکه بسیارى از فعالیت هاى توریستى اصفهان در 
تهران و توســط آژانس هاى تهران در حال انجام است، 
گفت: با روش هــاى مختلف تبلیغى، ســعى در معرفى 

اصفهان داریم.
وى خاطرنشــان کرد: بنایى بر ادامه روش هاى 20 سال 
گذشته نداریم و از ظرفیت سایت هاى شهردارى اصفهان، 
میراث فرهنگى و حتى وزارت امــور خارجه براى معرفى 

اصفهان استفاده خواهیم کرد.
■■■

ســاالریان با تأکید بر ضرورت برقرارى ارتباط به وسیله 
زبان هاى مختلف دنیا با کشورهایى از جمله چین اذعان 
کرد: آمار گردشگران چینى در جهان 120میلیون نفر است، 
اما ســهم ایران درحدود صد هزار نفر است که البته همه 
این تعداد، گردشگر نیستند و ممکن است فعال اقتصادى 

و... باشند.
وى با بیان اینکه ترکیه 39 میلیون گردشــگر جذب کرده 
است، تصریح کرد: زیرساخت هاى گردشگرى در این زمینه 
بسیار مهم است؛ با آنکه پرواز مستقیم از اصفهان به ترکیه 
برقرار است و لغو ویزاى دو طرف انجام شده است، اما در 

پروازها اتباع ترك مشاهده نمى کنیم.
■■■

رئیس دفتر نمایندگى وزارت امور خارجه در استان اصفهان 

با بیان اینکه اتریش ایرالین هم یکى از ظرفیت هاى خوب 
براى پذیرش گردشگر اروپایى به ایران است، اذعان کرد: 
پــرواز اتریش ایر به صورت یک روز در میان در شــیراز و 

اصفهان پرواز دارد.
وى ادامه داد: اگر گردشگر وارد ایران شود اصفهان، شیراز 
و دیگر شهرها مانند یزد، کاشان، ابیانه و... را بازدید خواهد 
کرد. ساالریان یادآور شــد: یک گردشگر خارجى وقتى 
بخواهد بین ایران و ترکیه یــک مقصد را انتخاب کند، به 
جز موضوعات تفریحى و مراکــز خرید، موضوع قیمت را 

در نظر مى گیرد.
وى با بیان اینکه باید در هزینه هاى گردشــگران بتوانیم 
رقابت کنیم، متذکر شــد: باید خدمات فرودگاهى، هتل، 
رســتوران و ... را با قیمت رقابتى عرضه کنیم تا بتوانیم با 

کشورهایى همچون ترکیه رقابت کنیم.
رئیس دفتر نمایندگى وزارت امور خارجه در استان اصفهان 
اضافه کرد: کشور چین را براى امر بازاریابى گردشگرى به 
صورت پایلوت انتخاب کردیــم و اگر در خصوص جذب 
گردشــگران چینى موفق شویم، گردشــگرى اصفهان 

متحول خواهد شد، چراکه با رقم کل گردشگران از سایر 
کشورها برابرى مى کند.

■■■
وى با بیــان اینکه بعد از ماه مبــارك رمضان، گروه هاى 
بازاریابى به چین و  اروپا و حتى بعــد از آن به ترکیه اعزام 
خواهند شد، اظهار کرد: گردشگران خارجى با 200 دالر به 
راحتى مى توانند با یک شب اقامت در اصفهان، از این شهر 
بازدید کنند چراکه نیازى به روادید ندارند و پرواز ارزان قیمت 

ترکیش ایر نیز در اختیار آنان است.

رونمایى از یک طرح پایلوت توسط نماینده وزارت امور خارجه در استان

چینى ها گردشگرى اصفهان را متحول مى کنند

توت ها را به «پیله» ببرید
صنعت نوغاندا رى اصفهان با درختان توت رونق مى گیرد

معاون بهره بردارى شــرکت سهامى ذوب 
آهن اصفهان گفت: یک کــوره براى تولید 
چدن راه اندازى مى شود و هم اکنون چدن 
بازار خوبى دارد و از قیمت مناسبى برخوردار 

است.
اردشیر افضلى در خصوص شــرایط تولید 
در سال جارى بیان داشــت: میانگین تولید 
بخش هاى کوره بلند و فوالدســازى نشان 
مى دهد که تولید امسال به دو میلیون و 600 

هزارتن تولید برسد.
وى با بیان اینکه در حال حاضر تولید کوره 
بلند هشــت هزار و صد تن اســت که رقم 
بسیار خوبى محسوب مى شود، افزود: تولید 
فوالدســازى بین هفت هزار و صد تا هفت 
هزار و 200تن بود کــه اکنون به هفت هزار 
و 700تا هفت هزار و 800 تن افزایش یافته 

است.
معــاون بهــره بردارى شــرکت ســهامى 
ذوب آهن اصفهان در خصوص طوالنى شدن 
پروژه توسعه نورد 650 و تولید ریل گفت: این 
طرح به خوبى انجام شد و محصوالت متنوعى 
در این کارگاه تولید مى شود، همچنین ریل 
تنها یک محصول این کارگاه است و شرایط 
تولید آن متفاوت اســت و رسیدن به کیفیت 

مورد نظر زمانبر است. 

زهرا زرفشانى

راه اندازى خط تولید 
چدن در ذوب آهن 
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مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
طرح «توشه برکت» با هدف تهیه سبد غذایى نیازمندان در 
ماه مبارك رمضان با همکارى کمیته امداد، خیران و مردم 

نیکوکار اصفهان اجرا مى شود.
حمیدرضا شیران با بیان اینکه همه  ســاله در ابتداى ماه 
رمضا،ن این نهاد اقدام به جمــع آورى کمک هاى مردم 
نیکوکار به منظور تأمین ارزاق مورد نیــاز مددجویان در 
ماه مبارك رمضان مى کند، اظهار داشت: از سال گذشته 
و به منظور پوشش همه جامعه تحت حمایت، طرح توشه 
برکت در این نهاد اجرا شد که بر اساس آن، هر یک از مردم 
نیکوکار اصفهان مى توانند هزینه یک یا چند سبد غذایى 

را تقبل کننــد. وى با بیان اینکه 84 هــزار و 694 خانوار 
مســتمرى بگیر و 9 هزار و 300 خانوار نیز بدون دریافت 
مستمرى، تحت حمایت این نهاد هستند، افزود: به دنبال 
این هستیم که امسال براى همه خانوارهاى تحت حمایت، 
یک سبد غذایى، عالوه بر سبد کاالى دولتى، با همکارى 
خیران و مردم نیکوکار اصفهان تهیه و در اختیار آن ها قرار 
دهیم. وى گفت: در ماه رمضان سال پیش و با اجراى طرح 
توشه برکت، مردم نیکوکار اصفهان در تأمین سبد غذایى 
براى 70 درصد از خانوارهاى تحت حمایت کمیته امداد 
اصفهان مشــارکت کردند. وى هزینه هر سبد غذایى در 

طرح توشه برکت را 150 هزار تومان اعالم کرد.

معاون امور بازرگانى و توســعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان اصفهــان با تاکید بــر اینکه 
خودروهایى که همچنان وارد کشور مى شود، با نرخ دالر 
سابق است، گفت: گرانى خودروهاى داخلى و خارجى به 
بهانه افزایش نرخ دالر تخلف اســت و اگر خودروسازان 
قصد افزایش قیمت دارند، باید از مبادى رسمى تصمیم 

گیرى و اعالم شود.
محمد مجیــرى در خصوص باال رفتــن روزانه قیمت 
خودرو به بهانه افزایش نرخ دالر و خروج آمریکا از برجام، 
اظهارداشت: متاســفانه برخى با ایجاد تنش در بازار، از 
نوسانات نرخ دالر بهره مى برند، در حالى که این اتفاق 

درستى نیست. 
وى تصریح کرد: مــردم اگر به خود رحــم نکنند، نباید 
انتظارى از دیگر کشورها که ایران را در تحریم قرار داده و 

مشکالتى براى ما ایجاد مى کنند، داشته باشیم.
وى در خصوص اینکه نمایندگى برخى از شرکت هاى 
خودروســاز عنوان مى کنند در حال حاضر خودرویى در 
انبارهاى خود ندارند، اظهارداشــت: طبــق قانون نظام 
صنفى و تعزیرات حکومتى، اگر کاالیى موجود باشــد و 
واحد عرضه نکند، مصداق تخلف است و مى توان عنوان 
احتکار را براى آن در نظر گرفت و به طور قطع سازمان 

تعزیرات حکومتى باید به این مسئله ورود کنند.

آغاز طرح«توشه برکت»
 در نصف جهان

گرانى خودرو به بهانه 
نوسانات نرخ ارز، تخلف است

آغاز نظارت هاى ویژه 
بهداشتى ماه رمضان از امروز

 معاون سالمت اداره کل دامپزشکى استان اصفهان 
گفت: نظارت هاى ویژه بهداشتى ماه مبارك رمضان 

از امروزآغاز مى شود.
محمد کشـتکار اظهار داشـت: طرح نظارت ویژه ماه 
مبارك رمضان، بـر مراکـز تولید فـرآورده هاى خام 

دامى از این هفته آغاز شد. 

سیل، 6 میلیارد ریال به عشایر 
خسارت وارد کرد

رئیس امور عشایر شهرستان هاى اصفهان، شهرضا و 
دهاقان گفت: بارندگى هاى شدید و سیل طى چند روز 
گذشته شش میلیارد ریال به عشایر شهرضا و دهاقان 

خسارت وارد کرد.
نورالدیـن سـهرابى افـزود: بارندگى هاى شـدید در 
شهرسـتان شـهرضا منجر به وقوع سـیالب در این 
شهرستان و خسارت به اموال عشایراین منطقه شد و 

بخشى از وسایل و دام هاى آن ها از بین رفت.
وى با بیان اینکه سـیل خسـارت جانى نداشت، بیان 
داشـت: با همـکارى سـتاد مدیریت بحـران، هالل 
احمر، اداره کل امور عشایر و بخشدارى هاى دهاقان 
وشهرضا، مواد خوراکى، اقالم امدادى، پتو، پالستیک 
چادر، لباس و تعدادى چادر در بین عشایر این مناطق 

توزیع شد.
وى ادامه داد: در حال حاضر بیش از هزار نفر عشـایر 
در مناطق ییالقى جنوب استان اصفهان حضور دارند.

خبر

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 960605 شــماره دادنامه: 9709976795600046- 97/1/22 مرجع رسیدگى: شعبه 
بیست و ششم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: معترض ثالث اجرایى محمد همایون پور نشانى: 
اصفهان- خ رباط اول- ك مهندسین- بلوك B. ط اول. واحد 3 خواندگان: ثالث اجرایى 1- اکبر صادقى 
نشانى: رهنان. خ شهیدان غربى. مبل مهستان 2- لیال پیرخلیلى نشانى: مجهول المکان خواسته: اعتراض 
ثالث اجرایى (رفع توقیف خودرو) گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید: رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى محمد همایون پور به طرفیت 
1. آقاى اکبر صادقى 2. خانم لیال پیرخلیلى به خواسته اعتراض ثالث اجرایى نسبت به توقیف یک دستگاه 
خودروى سوارى 206 تیپ 2 مدل 1387 به شماره انتظامى 13- 335 ل 97 به شرح دادخواست و ضمائم 
تقدیمى. با عنایت به محتویات پرونده، استماع اظهارات خوانده ردیف اول و با توجه به اینکه معترض ثالث 
اجرایى در جلسه دادرسى حاضر نشد ه و با وصف اخطار مدارك و مستندات خود را ارائه ننموده و همچنین با 
مالحظه مبایعه نامه شماره 43/66 مورخ 89/1/31 تنظیمى فى مابین آقاى جواد آزمون به عنوان فروشنده 
و خواهان ثالث اجرایى به عنوان خریدار و اینکه نامبرده به شرح توضیحات مبایعه نامه مارالذکر انتقال سند 
خودرو را به نام خانم کلثوم شینى شیخ اعالم نموده و ذینفع و مالک خودرو نمى باشد شورا دعوى نامبرده 
را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 148 قانون اجراى احکام مدنى 
حکم به رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم حقوقى اصفهان خواهد بود. م الف: 3052 شیروانى- قاضى شعبه 26 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /2/367
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960669- 9609986794600669- شماره دادنامه: 9709976794600091- 97/2/5 
مرجع رسیدگى: شعبه 16 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اکبر صادقى به نشانى اصفهان، رهنان، 
خ شهیدان غربى مبل مهستان خواندگان: 1- حسن على جدید السالم 2- نورمحمد محمدى هر دو به 
نشانى مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: دعوى اکبر صادقى  به طرفیت 1- حسن 
على جدید السالم 2- نورمحمد محمدى به خواسته مطالبه مبلغ 11/000/000 ریال وجه چک شماره 
0465/237725- 96/3/15 عهده بانک صادرات شعبه شــهید مستأجران به انضمام مطلق خسارات 
قانونى- با توجه به بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با 
توجه به ابالغ 96/12/20 در جلسه رسیدگى حاضرنگردیده و الیحه دفاعیه اى به این شعبه ارائه ننموده 
بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده اول به پرداخت مبلغ یازده میلیون ریال 11/000/000 ریال بابت  اصل 
خواسته و 300/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر و  تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه مى باشد بدیهى است با توجه به اینکه امضا و هویت خوانده ردیف دوم در ظهر چک محرز نیست 
کفایت رابطه تضامنى را نمى نماید و در خصوص خوانده دوم نظر به رد دعوى دارد. م الف: 3886 شعبه 16 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /2/502
 حصر وراثت

مهدى حنائى داراى شناسنامه شماره 211 به شرح دادخواست به کالســه 359/97 ح 54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت حنائى بشناسنامه 34949 
در تاریخ 95/9/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به نه 
برادرزاده به اسامى: 1- مهدى حنائى به ش ش 211 نسبت با متوفى برادرزاده فرزند مرحوم محمدرضا 
حنایى برادر ابوینى متوفیه 2- احمدرضا حنائى به ش ش 51009 نسبت با متوفى برادرزاده فرزند مرحوم 
محمدرضا حنایى برادر ابوینى متوفیه 3- محمود حنائى به ش ش 57468 نسبت با متوفى برادرزاده فرزند 
مرحوم محمدرضا حنایى برادر ابوینى متوفیه 4- على حنائى به ش ش 57469 نسبت با متوفى برادرزاده 
فرزند مرحو م محمدرضا حنایى برادر ابوینى متوفیه 5- مرتضى حنائى به ش ش 2521 نسبت با متوفى 
برادرزاده فرزند مرحوم محمدرضا حنایى برادر ابوینى متوفیه 6- فروغ حنائى به ش ش 57467 نسبت 
با متوفى برادرزاده فرزند مرحوم محمدرضا حنایى برادر ابوینى متوفیه 7- فرزانه حنائى به ش ش 3269 
نسبت با متوفى برادرزاده فرزند مرحوم محمدرضا حنایى برادر ابوینى متوفیه 8- جعفر حنائى به ش ش 
1089 نسبت با متوفى برادرزاده فرزند مرحوم محمدعلى برادر ابوینى متوفیه 9- عباس حنائى به ش ش 
104 نسبت با متوفى برادرزاده فرزند مرحوم محمدعلى برادر ابوینى متوفیه والغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3857 

شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/597
حصر وراثت

معصومه رشقى داراى شناسنامه شماره 5100001925 به شرح دادخواست به کالسه 363/97 ح 54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قدرت اله رشغى بشناسنامه 
2327 در تاریخ 96/5/18 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پسر و پنج دختر و یک همسر به اسامى: 1- علیرضا رشغى به ش ش 1810425026 نسبت با 
متوفى فرزند 2- کاتیوشا رشغى به ش ش 50343 نسبت با متوفى فرزند 3- نجمه رشغى به ش ش 3212 
نسبت با متوفى فرزند 4- مریم رشغى به ش ش754 نسبت با متوفى فرزند 5- نعیمه رشغى به ش ش 271 
نسبت با متوفى فرزند 6- معصومه رشقى به ش ش 5100001925 نسبت با متوفى فرزند 7- مهوش 
شمس آبادى به ش ش 1055 نسبت با متوفى  همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3856 شعبه 54 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/598
حصر وراثت

صنمبر مرادى غریبوند داراى شناسنامه شماره 52 به شرح دادخواست به کالسه 360/97 ح 54 از این شورا 

درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدر مرادى غریب وند بشناسنامه 
563 در تاریخ 96/12/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به پنج پسر و یک دختر و یک همسر به اسامى: 1- ولى مرادى غریبوند به ش ش 389 نسبت با متوفى 
فرزند 2- جالل مرادى غریبوند به ش ش 391 نسبت با متوفى فرزند 3- على مرادى غریب وند به ش 
ش 392 نسبت با متوفى فرزند 4- ابراهیم مرادى غریب وند به ش ش 14 نسبت با متوفى فرزند 5- رضا 
مرادى غریب وند به ش ش 5550019663 نسبت با متوفى فرزند 6- اللى جان مرادى غریبوند به ش ش 
390 نسبت با متوفى فرزند 7- صنم بر مرادى غریبوند به ش ش 52 نسبت با متوفى همسر والغیر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 3858 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (م جتمع شماره سه) /2/599

حصر وراثت
خانم افسانه مختارى زازرانى داراى شناسنامه شماره 91 به شرح دادخواست به کالسه 384/97ح54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر واثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على اصغر برارى به شناسنامه 
88 در  تاریخ 97/1/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به دو پسر و یک همسر به اسامى: 1- امیرحسین برارى به  ش.ش 1271938030 نسبت با متوفى فرزند 
2- محمدحسین برارى به ش.ش 1273157184 نسبت با متوفى فرزند 3- افسانه مختارى زازرانى به 
ش.ش 91 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف:3859 شعبه 54 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/600 
حصر وراثت

آقاى میالد سلمانى جاجایى داراى شناسنامه شماره 13044 به شرح دادخواست به کالسه 373/97 از 
این شورا درخواست گواهى حصر واثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهال نصراصفهانى به 
شناسنامه 1976 در  تاریخ 97/1/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو پسر و یک دختر و همسر به اسامى: 1- میالد سلمانى جاجایى به ش.ش 13044 نسبت 
با متوفى فرزند 2- محمد سجاد سلمانى جاجایى به ش.ش 358 نسبت با متوفى فرزند 3- مریم سلمانى 
جاجایى به ش.ش 1130070522 نسبت با متوفى فرزند 4- عباسعلى سلمانى جاجایى  به ش.ش 76 
نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف:3860 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/601 
حصر وراثت

آقاى فریبرز فیروزى فرد داراى شناسنامه شــماره 49399 به شرح دادخواست به کالسه 362/97ح54 
از این شورا درخواســت گواهى حصر واثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على فیروزى فرد به 
شناسنامه 941 در  تاریخ 97/1/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو پسر و یک همسر به اسامى: 1- فرزاد فیروزى فرد به ش.ش 1399 نسبت با متوفى 
فرزند 2- فریبرز فیروزى فرد به ش.ش 49399 نسبت با متوفى فرزند 3- سعدیه عمادى به ش.ش 315 
نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف:3862 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستا ن 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/602 
حصر وراثت

احترام خانم صحتى اصفهانى داراى شناسنامه شماره 208 به شرح دادخواست به کالسه 367/97ح54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر واثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید لرزاده به شناسنامه 
43392 در  تاریخ 97/1/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به مادر به نام: احترام خانم صحتى اصفهانى به ش.ش 208 نسبت با متوفى مادر والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس ى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف:3863 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/603 

حصر وراثت
خانم لیال حق شناس داراى شناسنامه شماره 2997 به شرح دادخواست به کالسه 372/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر واثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن حق شناس به شناسنامه 6330 
در تاریخ 94/4/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو 
پسر و چهار دختر به اسامى: 1- محمدرضا حق شناس به ش.ش 188 نسبت با متوفى فرزند 2- تقى حق 
شناس به ش.ش 207 نسبت با متوفى فرزند 3- فاطمه حق شناس به ش.ش 2- نسبت با متوفى فرزند 
4- بلقیس حق شناس به ش.ش 7297 نســبت با متوفى فرزند 5- مریم حق شناس به ش.ش 2037 
نسبت با متوفى فرزند 6- لیال حق شناس به ش.ش 2997 نسبت با متوفى فرزند والغیر. این ک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف:3864 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/604 
حصر وراثت

لیال سخنى دستجردى داراى شناسنامه شماره 1901 به شرح دادخواست به کالسه 377/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد سخنى دستجردى بشناسنامه 
53 در تاریخ 97/1/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به پنج پسر و یک دختر و همسر به اسامى: 1- مجید سخنى دستجردى به ش ش 209 نسبت با متوفى 
فرزند. 2- محمدعلى سخنى دستجردى به ش ش 69 نســبت با متوفى فرزند. 3- محمدرضا سخنى 
دستجردى به ش ش 117 نسبت با متوفى فرزند. 4- مرتضى سخنى دستجردى به ش ش 473 نسبت 
با متوفى فرزند. 5- محسن سخنى دســتجردى به ش ش 487 نسبت با متوفى فرزند. 6- لیال سخنى 
دستجردى به ش ش 1901 نسبت با متوفى فرزند 7- ربابه رمضانى پور دستجردى به ش ش 9 نسبت 

با متوفى همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگ هى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3866 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /2/605
حصر وراثت

حبیب کامرانیان فر داراى شناسنامه شماره 1594 به شــرح دادخواست به کالسه 370/97 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصراله اللى دهقى بشناسنامه 
5182 در تاریخ 96/1/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به دو پسر و یک همسر به اسامى: 1- حمید اللى دهقى به ش ش 1270543806 نسبت با متوفى فرزند 
2- حبیب کامرانیان فر به ش ش 1594 نسبت با متوفى فرزند 3- پروین ک النترى دهقى به ش ش 313 
نسبت با متوفى همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3865 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/606
حصر وراثت

علیرضا صنعتى داراى شناسنامه شماره 276 به شرح دادخواست به کالسه 378/97 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فرزانه صنعتى بشناسنامه 1433 در تاریخ 
96/12/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر 
به اسامى: 1- اعظم شــریفیان پور به ش ش 1004 نسبت با متوفى مادر 2- علیرضا صنعتى به ش ش 
276 نسبت با متوفى پدر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3867 شعبه 54 شوراى حل اخ تالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/607
حصر وراثت

مجتبى زراعتى اصفهانى داراى شناسنامه شماره 50053 به شرح دادخواست به کالسه 383/97 ح 54 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن على زراعتى 
اصفهانى بشناسنامه 648 در تاریخ 95/10/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به هفت پسر و یک دختر به اسامى: 1- محمود زا رعى اصفهانى به ش ش 58219 
نسبت با متوفى فرزند 2- احمد زراعتى اصفهانى به ش ش 919 نسبت با متوفى فرزند 3- مصطفى زراعتى 
اصفهانى به ش ش 1191 نسبت با متوفى فرزند 4- مهدى زراعتى به ش ش 99 نسبت با متوفى فرزند 
5- مجتبى زراعتى اصفهانى به ش ش 50053 نسبت با متوفى فرزند 6- منصور زراعتى اصفهانى به ش 
ش 2/513 نسبت با متوفى فرزند 7- على زراعتى اصفهانى به ش ش 1275038441 نسبت با متوفى 
فرزند 8- ملوك خانم زراعتى اصفهانى به ش ش 1192 نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3868 

شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/608
حصر وراثت

علیمراد حاجى احمدى دارانى داراى شناسنامه شماره 569 به شــرح دادخواست به کالسه 382/97 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قمر اصفهانى رضوانى 
بشناسنامه 15491 در تاریخ 96/10/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به شش پسر و سه دختر به اسامى: 1- علیمراد حاجى احمدى دارانى به ش ش 569 نسبت 
با متوفى فرزند. 2- کاوس حاجى احمدى دارانى به ش ش 757 نسبت با متوفى فرزند. 3- غالمحسین 
حاجى احمدى به ش ش 20 نسبت با متوفى فرزند. 4- خسرو حاجى احمدى به ش ش 17058 نسبت 
با متوفى فرزند. 5- غالمرضا حاجى احمدى دارانى به ش ش 2711 نسبت با متوفى فرزند. 6- محمود 
حاجى احمدى به ش ش 17564 نسبت با متوفى فرزند. 7- بتول حاجى احمدى دارانى به ش ش  959 
نسبت با متوفى فرزند. 8- شهین حاجى احمدى دارانى به ش ش 838 نسبت با متوفى فرزند. 9- منیژه 
حاجى احمدى دارانى به ش ش 346 نســبت با متوفى فرزند والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3869 شعبه 54 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/609
حصر وراثت

خانم فائزه ندیمى داراى شناسنامه شماره 17240 به شــرح دادخواست به کالسه 380/97ح54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین رحمانى به شناسنامه 
323 در تاریخ 96/1/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: یک دختر و یک همسر و پدر و مادر به اسامى: 1- رها رحمانى به ش.ملى 1276472625 نسبت با 
متوفى فرزند 2- فائزه ندیمى به ش.ش 17240 نسبت با متوفى همسر 3- حسن رحمانى به ش.ش 54 
نسبت با متوفى پدر 4- عصمت نصر کارالدانى به ش.ش 1271272423 نسبت با متوفى مادر والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 3870 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/610 

حصر وراثت
آقاى جمشید شــاه زمانیان ســیچانى داراى شناسنامه شــماره 768 به شــرح دادخواست به کالسه 
365/97ح54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فتح اله 
شاه زمانیان سیچانى به شناسنامه 170 در تاریخ 96/10/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: یک پســر و پنج دختر و یک همسر به اسامى: 1- جمشید شاه 
زمانیان سیچانى به ش.ش 768 نسبت با متوفى فرزند 2- شهال شاه زمانیان سیچانى به ش.ش 727 
نسبت با متوفى فرزند 3- زهرا شاه زمانیان سیچانى به ش.ش 1281 نسبت با متوفى فرزند 4- زهره شاه 
زمانیان سیچانى به ش.ش 200 نسبت با متوفى فرزند 5- شعله شاه زمانیان سیچانى به ش.ش1205 
نسبت با متوفى فرزند 6- مرضیه شاه زمانیان به ش.ش 151 نسبت با متوفى فرزند 7- منیژه شاهزمانى 

به ش.ش 256 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متو فى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 3872 شعبه 54 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/611
حصر وراثت

خانم فروغ فقهى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 1080184880 به شرح دادخواست به کالسه 
387/97 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین 
دانشورى به شناسنامه 2219 در تاریخ 96/8/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: یک پسر و یک همسر و مادر به اسامى: 1- لطیفه دانشورى نوش آبادى به ش.ش 
55 نسبت با متوفى مادر 2- شروین دانشورى به ش.ش 1277260486 نسبت با متوفى فرزند 3- فروغ 
فقهى نجف آبادى به ش.ش 1080184880 نســبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3873 

شعبه 54 شور اى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/612
حصر وراثت

خانم صدیقه بیگم زارعى خوابجانى داراى شناســنامه شماره 68322 به شــرح دادخواست به کالسه 
386/97ح54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ملک اغا 
رنجبران خوابجانى به شناسنامه 228 در تاریخ 96/10/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: یک پسر و سه دختر به اسامى: 1- سیداحمد زارعى خوابجانى به 
ش.ش 59711 نسبت با متوفى فرزند 2- مهرى زارعى خوابجانى به ش.ش 59710 نسبت با متوفى فرزند 
3- مهین زارعى خوابجانى به ش.ش 65660 نسبت با متوفى فرزند 4- صدیقه بیگم زارعى خوابجانى 
به ش.ش 68322 نسبت با متوفى فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3875 شعبه 54 شورا ى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/613
حصر وراثت

خانم سمیه نعمتى انارکى داراى شناسنامه شماره 53 به شرح دادخواست به کالسه 389/97ح54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعید سپاسگزار به شناسنامه 
49646 در تاریخ 96/11/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: یک پسر و یک همسر و یک مادر به اسامى: 1- امیرعلى سپاسگزار به ش.ش 1276988631 
نسبت با متوفى فرزند 2- سمیه نعمتى انارکى به ش.ش 53 نسبت با متوفى همسر 3- مهین مهرتاش 
به ش.ش 40320 نسبت با متوفى مادر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 3861 شعبه 54 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/614
 حصر وراثت

خانم طیبه غالمى داراى شناسنامه شــماره 332 به شرح دادخواست به کالســه 388/97ح54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کشور زمانى على آبادى به 
شناســنامه 791 در تاریخ 96/6/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: سه پسر و سه دختر به اسامى: 1- على اصغر علوى راد به ش.ش 93 نسبت با متوفى 
فرزند 2- غالمرضا علوى راد به ش.ش 77 نسبت با متوفى فرزند 3- علیرضا غالمى طالخونچه به ش.ش 
21913 نسبت با متوفى فرزند 4- تابنده غالمى به ش.ش 668 نسبت با متوفى فرزند 5- طاهره غالمى 
به ش.ش 708 نســبت با متوفى فرزند 6- طیبه غالمى به ش.ش 332 نسبت با متوفى فرزند والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 3874 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/615 

حصر وراثت
آقاى ابراهیم دادخواه تهرانى با وکالت جهانشــاه ایرجى زاده داراى شناســنامه شماره 2788 به شرح 
دادخواست به کالسه 385/97ح54 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ابوالقاسم دادخواه تهرانى به شناسنامه 3598 در تاریخ 95/9/13 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: سه پسر و یک همسر به اسامى: 1- على 
دادخواه به ش.ش 122 نسبت با متوفى فرزند 2- ابراهیم دادخواه تهرانى به ش.ش 2788 نسبت با متوفى 
فرزند 3- حسین دادخواه به ش.ش 180 نسبت با متوفى فرزند 4- صدیقه معتمدى تهرانى به ش.ش 
125 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3876 شعبه  54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/616
حصر وراثت

آقاى سعید مرتضائى داراى شناسنامه شماره 1612 به شرح دادخواست به کالسه 376/97ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قدرت اله مرتضایى به شناسنامه 
1092 در تاریخ 96/12/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: چهار پسر و دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- حمید مرتضائى به ش.ش 979 نسبت با متوفى 
فرزند 2- مجید مرتضائى به ش.ش 880 نســبت با متوفى فرزند 3- سعید مرتضائى به ش.ش 1612 
نسبت با متوفى فرزند 4- على مرتضائى به ش.ش 1826 نسبت با متوفى فرزند 5- فاطمه مرتضائى به 
ش.ش 266 نسبت با متوفى فرزند 6- لیال مرتضائى به ش.ش 3030 نسبت با متوفى فرزند 7- سکینه 
امامى کوپائى به ش.ش 33 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3877 شعبه 54 شور اى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/617

یادداشت

ســازمان امور مالیاتى کشــور نیز مانند ســایر 
بخش هاى داخلى و خارجى، همواره کوشــیده 
است تا با استفاده از تکنولوژى پیشرفته امروزى، 
زمینه اى مناســب براى ســهولت در انجام امور 
مالیاتى و برقرارى عدالت مهیا سازد. راه اندازى 
سامانه ارسال الکترونیکى صورت معامالت امرى 
است که به وســیله آن و به موازات فناورى روز و 
در جهت تحقق اهداف نظــام مالیاتى مى توان 

گام هاى مثبت بى شمارى برداشت. 
بدون شک اجراى طرح سامانه الکترونیکى، اول 
به نفع صاحبان مشاغل و فعاالن اقتصادى است. 
در گذشــته این روند به صورت مراجعه حضورى 
و با صرف وقــت و اتالف هزینــه و انرژى بود و 
مى بایست چندین ساعت کار خود را تعطیل کرده 
و با مدارك و اس ناد و فاکتورهاى مربوطه به اداره 
امور مالیاتى مربوطه مراجعه مى شد ولى اکنون 
با ارسال الکترونیکى صورت معامالت فصلى از 
طریق سامانه مالیاتى انجام کلیه امور بدون نیاز 
به مراجعه به واحدهاى مالیاتى صورت مى پذیرد. 
سازمان امور مالیاتى کشــور، در راستاى اجراى 
سیاســت هاى دولت مبنى بر توســعه خدمات 
الکترونیکى، با پیاده ســازى طرح جامع مالیاتى 
و شفافیتى که ارسال صورت معامالت فصلى در 
مبادالت اقتصادى به همراه دارد بستر مناسبى را 
براى رعایت عدالت و رشــد و شکوفایى اقتصاد 

کشور فراهم آورده است.

 نقش صورت معامالت 
الکترونیکى در تسهیل امور 

رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه در تامین کاالهاى اساسى در ماه رمضان هیچ مشکل 
و کسرى وجود ندارد، گفت: در خصوص کاالهاى اساسى، دولت مابه التفاوت نرخ ارز بین 

چهار هزار و 200 و سه هزار و 800 تومان را پرداخت  مى کند.
رسول جهانگیرى در خصوص وضعیت بازار و خرید کاالهاى اساسى در آستانه ماه رمضان 
اظهارداشت: خوشبختانه بازار اصفهان در آستانه ماه رمضان در تامین کاالهاى اساسى هیچ 

مشکل و کسرى ندارد. 
وى با بیان اینکه مردم نگران تامین قند، شکر، روغن، گوشت، برنج، مرغ و ... نباشند، تأکید 

کرد: دولت ارز مورد نیاز کاالهاى اساسى را از اکنون پیش بینى کرده است.
رئیس اتاق اصناف اصفهان در خصوص اینکه برخى به بهانه افزایش نرخ ارز در بازار اقدام 
به گران کردن کاالهاى اساسى کرده اند، تصریح کرد: این موضوع در بازار از سوى بازرسى 

اتحادیه ها، تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و تجارت رصد مى شود.
وى با بیان اینکه انبارهاى کاالهاى اساسى در استان اصفهان هر روز رصد مى شود، تاکید 
کرد: اگر انبارى نسبت به ورود کاالهاى اساسى به بازار ممانعت کند، با آن برخورد مى شود و 

خوشبختانه تا امروز گزارشى مبنى بر احتکار کاال در اصفهان ارائه نشده است.
وى افزود: در مورد کاالهاى اساسى که در عمل منشا واردات دارد و بر روى سفره مردم اثرگذار 

است، هیچ مشکلى نداریم؛ چرا که ارز مورد نیاز آن اکنون تامین شده است.
وى خطاب به مردم گفت: با توجه به رصد بازار از یک ماه گذشته، درحال حاضر در ماه رمضان 
در تأمین مایحتاج اولیه هیچ کمبودى وجود ندارد و اتــاق اصناف و دیگر نهادها به یقین با 

افزایش قیمت ها مقابله مى کنند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان در خصوص کمبود و گرانى روغن سرخ کردنى براى شیرینى 
فروشــان نیز در آســتانه ماه رمضان گفت: با توجه به اینکه پیک مصرف در این زمان باال 

مى رود، با افزایش تقاضا، بعضا شاهد افزایش قیمت برخى محصوالت هستیم.

در تأمین کاالهاى اساسى ماه رمضان 
کمبودى نداریم

رئیس اتاق اصناف اصفهان:
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احداث آخرین خیابان بافت 
فرسوده منطقه 7

گفـت:  اصفهـان  شـهردارى   7 منطقـه  مدیـر 
عملیـات احـداث خیابـان «پوریـاى ولى» بـه طول 
500 متـر و عـرض 20 متـر، از هفتـه آینـده آغـاز 

مى شود.
علـى اصغـر شـاطورى اظهارداشـت: احـداث 
خیابـان «پوریـاى ولـى» حدفاصل میدان «شـهید 
کویتى» تا خیابان «مولوى»، دسترسـى شهروندان 
به خیابان هاى «کاوه»، «الله» و بیمارستان سوانح 

سوختگى تسهیل مى کند.
وى با بیان اینکـه مدت زمان قـرارداد احداث خیابان 
پوریـاى ولـى تـا پایان سـال جـارى اسـت، افـزود: 
احداث ایـن خیابان، آخریـن خیابان سـازى منطقه7 
شـهردارى اصفهـان در بافـت فرسـوده خواهـد

 بود.

اصناف متخلف اردستان 
جریمه شدند

مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اردستان 
گفت: واحدهاى صنفـى متخلف این شهرسـتان، از 
ابتداى سـال جارى تاکنـون افزون بـر 141 میلیون 

ریال جریمه شدند.
محمدرضا باقرى افزود: 417 واحد صنفى در جریان 
78 گشت مشـترك بازرسى شـد و 44 پرونده تخلف 
صنفى، در سـال جارى منجر به صـدور حکم جزاى 

نقدى شده است. 

خبر

معاون توسعه کارآفرینى و اشــتغال وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى گفت: امســال در اســتان اصفهان در 
بحث اشتغال فراگیر ، بیش از هزار و 600 میلیارد تومان 
تسهیالت در نظر گرفته شده که توسط بانک هاى عامل 

هشت گانه در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
عیسى منصورى در جلسه کارگروه اشتغال در فرماندارى 
نایین با اشاره به این که در سال 96 و 97 تسهیالت بانکى 
خوبى براى ســرمایه گذاران فراهم شــده است، اظهار 
داشت: نرخ ســود مشارکت تســهیالت بحث اشتغال 
فراگیر، با توجه به نــوع طرح ها بین 10 تــا 16 درصد 

خواهد بود.

وى خاطرنشــان کرد:  در حوزه اشــتغال روستایى نیز 
امسال در اســتان اصفهان افزون بر 270 میلیارد تومان 
تسهیالت بانکى با نرخ سود شــش تا 10 درصد در نظر 

گرفته شده است.
منصورى تصریح کرد: بر اســاس بازخوردهاى دریافت 
شده و تجربه دو ماهه آخر ســال 1396، دستورالعمل و 
بخشنامه جدید دریافت تسهیالت در سال 97 در استان 
اصفهان تا پایان هفته ابالغ خواهد شد که در دستورالعمل 
جدید، عالوه بر افزایش سرعت دریافت وام، اختیار عمل 
کمیته هاى فنى شهرســتان ها نیز به طور چشمگیرى 

افزایش یافته است.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به 
طرح ملى «سفره هاى مهربانى» گفت: جمعیت هالل احمر 
همه ساله در ماه مبارك رمضان طرحى را با عنوان «هماى 
رحمت» برگزار مى کند.  محسن مومنى بیان داشت:طرح 
هماى رحمت با تشکیل کمیته هاى شهرستانى، برگزارى 
جلســات در منازل داوطلبان، ایجاد تعامــل و همکارى 
مناسب و موثر با مسئوالن محلى و شهرستانى، در راستاى 
جلب مشارکت آنان اجرا مى شود. وى افزود: این طرح در 
شیوه خدمت رسانى و کمک به ایتام، حفظ کرامت انسانى 
نیازمندان و رشــد ایمانى در ایام نزول قرآن، در راستاى 
حمایت از خانواده هاى محروم، ایجاد زمینه مشارکت خیران 

و نیکوکاران در اجراى برنامه هاى عام المنفعه و خیریه و 
آگاهى بخشى عمومى نسبت به مأموریت ها و برنامه هاى 
بشر دوستانه جمعیت هالل احمر است. وى با اشاره به توزیع 
سبدهاى غذایى در میان نیازمندان اظهار داشت: در مرحله 
نخست، افراد نیازمند شناسایى مى شوند و سپس سبدهاى 
غذایى تهیه شده از سوى داوطلبان جمعیت هالل احمر، به 

خانواده هاى نیازمند اهدا مى شود.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان افزود: در 
این طرح، بسته هاى غذایى تهیه شــده بین خانواده هاى 
محروم، نیازمندان جامعه و خانواده هاى زندانیان و بیماران 

توزیع مى شود.

پهن شدن «سفره هاى 
مهربانى» توسط هالل احمر

اختصاص 1600 میلیارد 
تومان تسهیالت به استان

حصر وراثت
آقاى غالمحسین احمدى داراى شناسنامه شماره 258 به شرح دادخواست به کالسه 397/97ح54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ولى اله احمدى طالخونچه به 
شناسنامه 4231 در تاریخ 96/7/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: یک پسر و دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- غالمحسین احمدى به ش.ش 258 نسبت با متوفى 
فرزند 2- فاطمه احمدى به ش.ش 2542 نسبت با متوفى فرزند 3- سمیرا احمدى به ش.ش 1271013071 
نسبت با متوفى فرزند 4- طاهره بهرامى کرکوندى به ش.ش 2817 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

3878 شع به 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/618
حصر وراثت

خانم الهه گوانجى داراى شناسنامه شماره 55349 به شرح دادخواست به کالسه 394/97ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خسرو فالحى سیچانى به شناسنامه 
1241 در تاریخ 97/1/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
یک پسر و دو دختر و یک همسر و پدر به اسامى: 1- محمدحسین فالحى سیچانى به ش.ش 1271998424 
نسبت با متوفى فرزند 2- مهتاب فالحى سیچانى به ش.ش 1272905659 نسبت با متوفى فرزند 3- مهنوش 
فالحى سیچانى به ش.ش 1273544021 نسبت با متوفى فرزند 4- الهه گوانجى به ش.ش 55349 نسبت با 
متوفى همسر 5- على اکبر فالحى سیچانى به ش.ش 225 نسبت با متوفى پدر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3879 شعبه 54 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/619 
حصر وراثت

آقاى زهره رمضانى داراى شناسنامه شماره 1426 به شرح دادخواست به کالسه 116/97 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على اکبر رمضانى به شناسنامه 8 در تاریخ 96/11/1 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: یک پسر و 3 دختر و 
همسر به نام هاى ذیل: 1- محمدرضا رمضانى ش.ش 2434 فرزند 2- زهرا رمضانى ش.ش 1230 فرزند 
3- فردوس رمضانى ش.ش 1315 فرزند 4- زهره رمضانى ش.ش 1426 فرزند 5- جواهر رمضانى ش.ش 
7 همسر متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3818 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /2/620

 حصر وراثت
آقاى اکبر وحید دستجردى داراى شناسنامه شماره 21984 به شرح دادخواست به کالسه 338/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس وحید دستجردى به شناسنامه 
8823 در تاریخ 96/10/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
دو پسر و 2 دختر به نام هاى ذیل: 1- اکبر وحید دستجردى ش.ش 21984 فرزند 2- محمود وحید دستجردى 
ش.ش 66 فرزند 3- فاطمه وحید دستجردى ش.ش 9 فرزند 4- فاطمه وحید دستجردى ش.ش 34 فرزند 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک م اه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 3819 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /2/621
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست عباس قاسمى به طرفیت 1- رضا قاسمى 2- پرى قاسمى 
3- ایران قاسمى 4- توران قاسمى 5- فردوس قاسمى قرار تحریر ترکه مرحوم ابراهیم قاسمى طى شماره 
114/97 در شوراى حل اختالف زرین شهر صادر و وقت اجراى قرار ساعت 11 صبح مورخه 97/4/2 تعیین 
گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر 
ترکه متوفى دارند دعوت مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان به آدرس حاضر شوند. 
عدم حضور مدعوین مانع اجراى  قرار نخواهد بود. م الف: 275 شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان /2/625
مزایده نوبت اول

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه جلسه مزایده اى  در روز دوشنبه مورخ 
97/03/21 از ساعت 9 لغایت 10/30 صبح و به منظور وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش 
 W) 800 مستعمل با موتور 12 سیلندر فورجینى با سال ساخت 1990 تیپ Kva یک دستگاه دیزل ژنراتور
BA ۱۲  M ۸۱۶) مجهز به سیستم خنک کننده رادیاتور آب و ژنراتور سنکرون (AVK) ۱۱۰0 آمپر مدل 
Type: DKBN۱۰۰K /800و داراى تابلوى برق یا سیستم کنترل ساخت (ergen) ایتالیا تیپ 780/018 
D  توان  SOKVA 7 با ولتاژ 380/220 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 2/350/000/000 
ریال ارزیابى گردیده است. در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید طالبین خرید مى توانند 
به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ژنراتور مذکور واقع در شهرك فوالد- شرکت ریخته گرى آذرین دیدن 
نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده 
فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند 
که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت 

نمایند. م الف: 277 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /2/626
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139604002129000340/1 شــماره بایگانــى پرونده: 9600408 شــماره ابالغیه: 
139705102129000196 بدین وســیله به محمدحسین کریمى ســعیدآبادى نام پدر: احمد تاریخ تولد 
1361/01/20 شماره ملى 6209921949 شماره شناسنامه 1 به نشانى: زرین شهر- خ کاشانى- پوشاك 
صدف- پ 69 کدپستى 8471964198 ابالغ مى شود که مدیریت شعب بانک تجارت منطقه اصفهان به 
استناد قرارداد بانکى شماره 941300003 مورخه 1394/05/19 جهت وصول مبلغ 125/394/521 ریال (صد 
و بیست و پنج میلیون و سیصد و نود و چهار هزار و پانصد و بیست و یک ریال) بابت اصل طلب و سود و خسارت 
تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/09/13 و از این تاریخ تا روز تسویه بدهى روزانه مبلغ 69/162 (شصت و نه هزار و 
صد و شصت و دو) ریال بابت خسارت تاخیر روزانه و حق الوکاله متعلقه طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر 

نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9600408 در این واحد تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/11/11 
مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند (آدرس فوق الذکر) شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى 
گردد،  نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 249 محمدرضا 

ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /2/627
حصر وراثت

آقاى على یزدانى داراى شناسنامه شماره 771 به شرح دادخواست به کالسه 82/97 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مسیح یزدانى نوگورانى بشناسنامه 56 در تاریخ 
1395/04/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن  مرحوم منحصر است به: 1- شاه 
پور یزدانى فرزند مسیح ش.ش 46 ت.ت 1340 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- تیمور یزدانى فرزند مسیح 
ش.ش 1090 ت.ت 1345 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- على یزدانى فرزند مسیح ش.ش 771 ت.ت 
1361 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- مهناز یزدانى نوگورانى فرزند مسیح ش.ش 42 ت.ت 1341 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) 5- پوران دخت یزدانى نوگورانى فرزند امیرآقا ش.ش 8 ت.ت 1321 صادره از باغبادران 
(همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 256 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان /2/628 
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست على حاجى نیا به طرفیت علیرضا آزادمهر- زینب دهناشى- 
نوراله حاجى پور قرار تحریر ترکه مرحوم بى بى جان حاجى پور طى شماره 133/97 در شوراى حل اختالف 
شعبه چهارم زرین شهر صادر و وقت اجراى قرار ســاعت 10/30 صبح مورخه 97/4/2 تعیین گردیده است 
لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها بســتانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه مت وفى 
دارند دعوت مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان به آدرس حاضر شوند. عدم حضور 
مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 257 شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک) /2/629
مزایده اموال غیرمنقول(اسناد رهنى)

شماره آگهى: 139703902133000002 شــماره پرونده: 139504002133000059 براساس پرونده 
اجرائى کالسه 9500128 تمامیت سیصد و شصت و شش سهم مشــاع از یک هزار و ششصد و نود سهم 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه پالك ثبتى یک هزار و شصت واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش یازده 
ثبت اصفهان به انضمام کلیه توابع ولواحق عرفیه و انشعابات و اشتراکات منصوبه وغیر منصوبه درآن ملکى 
آقاى اسداله اسرافیلیان نجف آبادى فرزند غالمحســین که به موجب سند شماره 67292 مورخ 94/2/30 
تنظیمى دردفتر اسناد رسمى شماره 37 نجف آباد در رهن آقاى سعید جواهرى فرزند على قرار دارد و برابر 
نامه شماره 139505802053000037 مورخ 95/12/10 اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد در صفحه 11 
دفتر جلد 249 امالك بخش مربوط ذیل ثبت 54993 بنام نامبرده سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و با توجه 
به اینکه مقادیر زیادى از ششدانگ پالك ثبتى مزبور در اجراى ماده 147 اصالحى قانون ثبت مفروز گردیده 
حدود اولیه آن تغییر نموده است ، از ساعت 9 صبح تا 12 روز شنبه مورخ 97/3/19 در محل اجراى ثبت اسناد 
و امالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و 
مورد مزایده از مبلغ نه میلیارد و ششصد و پنجاه و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال قیمت ارزیابى شده 
توسط کارشناس رسمى شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه 
هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط  به آب ، برق و گاز اعم از حق انشعاب ویا حق 
اشتراك ونیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیر قطعى به عهده 
برنده مزایده مى باشد . طبق گزارش کارشناسان مربوط سهم مالکانه و رسمى بدهکار از پالك ثبتى مورد 
مزایده 366 متر مربع مى باشد ولى در حال حاضر مقدار 385/46 متر مربع بصورت یکباب ساختمان تجارى 
مسکونى در تصرف دارد و بصورت مشاعى است که تاکنون تفکیک نگردیده و حدود مورد مزایده محدود است 
به شماال درب و دیواریست به پیاده رو بلوار فجر به طول 9/65 متر ، شرقا دیواریست به طول 38/80 متر به 
پالك ثبتى شماره 1061/4 و 1061/3، جنوبا به طول 10/40 متر درب و دیواریست به کوچه 8 مترى ، غربا 
دیواریست بطول 38/10 متر به باقى مانده پالك 1060 ، داراى چهل متر مربع تجارى بر خیابان ولفجر با 
مصالح متعارف و سقف آجر و آهن و 198/75 متر مربع ساختمان مسکونى در طبقه همکف و 193/35 متر 
مربع ساختمان مسکونى در طبقه اول با مصالح سقف آجر و آهن و اسکلت دیوارهاى باربر و حدود 127/70 متر 
مربع زیر زمین انبارى و داراى اشتراکات آب ، برق ، گاز و تلفن و حیاط سازى مى باشد. تذکر مهم: با توجه به 
اینکه مقدار نوزده متر و چهل و شش دسى متر مربع از تصرفات بدهکار اضافه بر مالکیت وى مى باشد بنابراین 
صرفا شامل ارزیابى فوق بوده و مشمول مورد مزایده نمى باشد. کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده 
مى باشند میتوانند از مورد مزایده به آدرس: نجف آباد بلوار فجر کوچه ایزدى کوچه کبیرزاده پالك 6 و پالك 
آب 707، کد پستى 8514789711 دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت در تاریخ97/2/26 دراین روزنامه درج 
و منتشر مى گردد . در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى 
مزایده خواهد بود. الزم به ذکر است مورد مزایده سابقه اى از بیمه ندارد. 578/م الف – فاتحى- مدیر واحد 

اجراى اسناد رسمى نجف آباد2/653
مزایده 

در پرونده کالســه 223/97-97/2/9 ش اجرایى 2  و به موجب دادنامه 675 صادره از شعبه 4 شوراى حل 
اختالف نجف آباد محکوم علیه اجرایى محمد کرمى محکوم است به پرداخت مبلغ 8668023 تومان بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 375000 تومان نیم عشر دولتى درحق 
صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى منتخب حسین قیصر پور به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: نوع و سیستم 
سوارى پژو تیپ 206 مدل 1380 شماره شاسى 80607096 رنگ مشکى شماره موتور 83637321 پالك 
196/43 م 53 وضعیت ظاهرى و کیفى در زمان بازدید اتاق و بدنه: ریختگى بتونه و رنگ روى سقف و سرتا 
سر بدنه- آثار تصادف بر روى رکاب راست – درب جلوى راست – گلگیر عقب چپ- رکاب چپ – گلگیر 
عقب راست مشهود است – چراغ خطر عقب شکسته است- رنگ آفتاب سوخته شده است- تجهیزات اتاق 
و قسمتهاى برقى: تودو.زى پاره است- موتور: امکان آزمایش فنى مقدور نشد- الستیکها: 10 درصد کارایى 

دارند- گیربکس و دیفرانسیل: امکان آزمایش فنى مقدور نشد- توضیحات: بیمه شخص ثالث رویت شد و 
ارزیابى بر مبناى داشتن بیمه شخص ثالث انجام گردید با توجه به عدم وجود مدارك مشخصات خودرو از 
سیستم شماره گذارى استعالم گردید- خودرو روشن نشد و ارزیابى بر مبناى سالم بودن موتور- گیربکس و 
دیفرانسیل انجام شد قیمت پایه کارشناسى پنج میلیون تومان برآورد مى گردد. باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
97/3/24 ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام حقوقى به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى 
است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر 
هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از 
مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 518/م الف مدیراجراى احکام شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد2/654
ابالغ وقت رسیدگى

شــعبه اول شــوراى حل اختالف مهردشــت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 97/3/20 در یکى از روزنامه ها 
کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 804/96 به این شورا ارسال گردد. 
وقت رسیدگى 97/3/28 روز دوشنبه ساعت 11 خواهان: رسول اسحاقیان فرزند رمضان خواندگان: 1.على 
سعیدى 2.امیر آقاکاظم اصالنى به نشانى 1.خونداب خ فاطمیه منزل شخصى عباس سعیدى 2. مجهول 
المکان، محل حضور: شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت. خواسته: تقاضاى صدور حکم بر الزام خواندگان  
به فک پالك خودروى سوارى پراید هاچ بک به رنگ سفید به شماره انتظامى 96 ن 154 ایران 43 مقوم بر 
چهار میلیون تومان گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه اول شوراى حل 
اختالف مهردشت نموده که ثبت وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد 
تا خواندگان از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت 
رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 

روز خواهد بود. 637/م الف، دبیرشعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت2/655
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احدالى پالك شماره 4478 فرعى مجزى شده از پالك 
1958 واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى به نام غالمرضا مومنى دهقى 
فرزند قنبرعلى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 97/3/19 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 638/م الف کفیل اداره ثبت اسنادوامالك مهردشت. تاریخ انتشار:26 /97/2 

ابوالفضل ریحانى  /2/656   
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 4480 فرعى مجزى شده از پالك 1332 فرعى واقع 
در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام على مالاسماعیلى دهقى فرزند عباسعلى 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 97/3/17 ساعت 8 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 668/م الف کفیل اداره ثبت اسنادوامالك مهردشت  تاریخ انتشار:97/2/26 

ابوالفضل ریحانى  /2/657  
 

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 4479 فرعى مجزى شده از پالك 1332 فرعى 
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام عباسعلى مالاسماعیلى دهقى فرزند 
قدمعلى و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 97/3/17 
ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 669/م الف کفیل اداره ثبت اسنادوامالك مهردشت تاریخ انتشار:97/2/26 

ابوالفضل ریحانى /2/658      
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 4482 فرعى مجزى شده از پالك 1332 فرعى 
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام على رضا مالاسماعیلى دهقى فرزند 
عباسعلى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 97/3/17 
ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریاب ند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 670/م الف کفیل اداره ثبت اسنادوامالك مهردشت تاریخ انتشار:97/2/26 

ابوالفضل ریحانى /2/659     
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 4481 فرعى مجزى شده از پالك 1332 فرعى 
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام وهاب مالاسماعیلى دهقى فرزند 

عباسعلى و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 97/3/17 
ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 671/م الف کفیل اداره ثبت اسنادوامالك مهردشت تاریخ انتشار:97/2/26 

ابوالف ضل ریحانى /2/660
ابالغ وقت دادرسى

خواهان علیرضا احمدیان دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبلغ 10/700/000 تومان به طرفیت خوانده 
منصور شاهمرادى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 43/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/3/30 ساعت 11تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چ نانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 

باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 682/ م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد2/661
مزایده اموال منقول 

شــماره : 970491 اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 970491 اجرائى موضوع 
علیه آقاى حسین رجایى وله خانم سمانه کردگارى در تاریخ 97/03/08 به منظور فروش یک دستگاه خودرو 
سوارى پراید به شماره 32 ى 299 ایران 43 از ســاعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام 
شعبه اول دادگاه حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده برابر نظر کارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ هشتاد میلیون ریال ارزیابى شده  است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با 
حضور در محل اجراى احکام از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمناً کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى 
توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به حساب 2171290288005 
ایداع نموده باشند و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع صندوق دولت ضبط میگردد . م/الف : 

0118 دادورز اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان  /2/662
ابالغ راى 

در تاریخ 97/02/23 در وقت فوق العاده جلسه دادرسى شــعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 
فالورجان به تصدى امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کالسه 340/96 از دفتر واصل و تحت نظر است 
. شورا با بررسى محتویات پرونده ، ختم دادرسى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید .در 
خصوص دعوى خانم احترام امینى الرگانى به طرفیت نصرت اله پیمان 2- رضا اعرابى به خواسته الزام به 
 s تنظیم سند یک دستگاه پراید به شماره انتظامى 281 ج 36 – 49 و شماره موتور 3537988 و شماره شاسى
1412289603148 به انضمام خسارات دادرسى شورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق قولنامه 
مورخ 96/09/14 که موید وقوع عقد بیع خودرو موصوف بین خواهان و خوانده ردیف دوم است . پاسخ استعالم 
صورت گرفته از راهور که بیانگر ثبت خودرو به نام خوانده ردیف اول است و احراز و تسلسل عقود و نقل و 
انتقاالت انجام شده دعوى خواهان را وارد دانسته مستنداً به مواد 362 و 219 و 220 قانون مدنى و مواد 198 و 
519 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به الزام خوانده ردیف اول به حضور 
در دفتراسناد رسمى و انتقال سند خودرو موصوف به نام خواهان و پرداخت مبلغ سى و دو هزارتومان بابت هزینه 
هاى دادرسى صادر و اعالم مى نماید . در خصوص دعوى خواهان با خواسته فوق به طرفیت خوانده ردیف دوم 
به لحاظ آنکه سند خودرو  به نام وى نیست مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى قرار رد دعوى صادر مى نماید . رأى صادره در خصوص خوانده ردیف اول غیابى و  ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در دادگاه هاى عمومى حقوقى شهرستان فالورجان مى باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم ظرف مهلت 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه هاى عمومى شهرستان فالورجان مى باشد  م الف 0145  

. قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان زهرا قاسمى2/663
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگى نظربه اینکه آقاى هادى اسمعیلى فرزند غالمحسین دادخواستى به 
طرفیت آقاى حسین محمدى فرزند على منصور سپهرى فرزند نصراله ومریم سپهرى فرزند ناصر به خواسته 
انتقال سند تقدیم که به شعبه سوم شوراى حل اختالف فالورجان ارجاع و به کالسه 161/97 ثبت و براى 
مورخ 97/04/02 ساعت 9 صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده است و خوانده مجهول المکان معرفى نموده 
است.لذا به تقاضاى خواهان و دستور ریاست شورا و به استناد  ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار درج و آگهى مى شود و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل 
اختالف شعبه سوم حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
براى وقت مقرر در شعبه جهت رسیدگى حاضر شوند در غیر اینصورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب و 
شورا غیاباً رسیدگى و تصمیم مقتضى اعالم خواهد شد . م الف 126 رئیس شعبه سوم حقوقى شوراى حل 

اختالف فالورجان2/664 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان منصور پورمحمدى دادخواستى به خواســته الزام خوانده 2/000/000 تومان به طرفیت خوانده 
رسول رحیمى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 137/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ چهارشنبه 97/4/20 ساعت 10/30 صبح تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باش د به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 689/ م الف شعبه دوم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد2/665

فرمانده نیروى انتظامى اســتان اصفهان گفت: بیش از 
شــش هزار و 500 کیلوگرم مواد مخدر از ابتداى سال 
کشف شده که نسبت به مدت مشــابه سال قبل تقریبًا 

2/5برابر رشد داشته است.
مهــدى معصوم بیگى گفت: نیــروى انتظامى مبارزه با 
کاالى قاچاق را در اولویت خود قرار داده است و اولویت 
دیگر، مبارزه با موارد مخدر اســت و باید همه با این ابر 
آسیب، با جدیت مقابله کنند؛ اولویت دیگر نیز پیشگیرى 

از سرقت و کشف جرم است.
وى خاطرنشان کرد: طرحى با عنوان «مرصاد 2» براى 
تحقق این ســه اولویت طراحى شده اســت و امسال 
12 مرصاد تعریف شــده که مرصاد 2 عملیاتى شد. وى 
ادامه داد: در حوزه قاچاق کاال، با تجهیز درحدود 80 تیم 
عملیاتى، تمام ورودى هاى استان مورد رصد قرار گرفت 
و بالغ بر هشــت میلیارد و 500 میلیون تومان کشفیات 

داشتیم.
معصوم بیگى اذعان داشت: 42 خودرو نیز توقیف شده اند 

و بالغ بر 70 نفر قاچاقچى نیز دستگیر شده اند.
وى اظهارداشت: در این طرح، نزدیک به دو هزار و 500 
کیلوگرم انواع مواد مخدر کشــف شــده که 9 باند تهیه 
و توزیع مواد مخدر نیز شناســایى و همچنین هزار نفر 

قاچاقچى دستگیر شدند.
■■■

وى اضافه کرد: دو نوع تجهیزات جدید نیز در مأموریت 
انتظامى استان اصفهان در ســال 97 به خدمت گرفته 
شد؛ یکى دوربین البسه بود که امروز(دیروز) افتتاح شد 
که تعدادى از مأمورین عملیاتى از آن اســتفاده خواهند 
کــرد و در فازهاى بعد، تا پایان ســال دنبــال خواهیم 
کرد تا همــه مأمــوران عملیاتى از این مورد اســتفاده 

کنند.
معصوم بیگى یادآور شــد: نیروى انتظامى برنامه هاى 
مختلفى براى استانداردسازى رفتار مأموران خود داشته 
که راه اندازى این دوربین، در این خصوص کمک زیادى 

خواهد کرد.
وى عنوان کرد: مأموریت دیگر دوربین این است که اگر 
شهروندان از مأموران پلیس شکایت کنند، با این دوربین 
حقیقت بهتر مشخص مى شود؛ همچنین این دوربین با 
امکان آنالین و آفالین، در بخش کشــف جرم کمک 

زیادى مى کند.
فرمانده نیروى انتظامى اســتان اصفهــان تأکید کرد: 
کوادکوپترها نیز کمک مى کنند تــا در کوره راه ها براى 
کشف و شناسایى قاچاقچیان، عملیات با سرعت بیشترى 

صورت گیرد.
معصوم بیگى اظهار داشت: در سال گذشته بالغ بر 140 
میلیارد تومان اموال مسروقه مردم، کشف و به صاحبان 

آن مسترد شد.

افزایش 2/5 برابرى کشف مواد مخدر در اصفهان
فرمانده انتظامى استان اصفهان خبر داد؛

1000 نفر قاچاقچى دستگیر شدند
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معاون پرورشــى و تربیت بدنى اداره آموزش و پرورش 
شهرستان کاشــان گفت: «سواد ســالمت» و «آگاهى 
بهداشتى» دانش آموزان باید افزایش پیدا کند که رسیدن 
به این هدف، بــا اجراى برنامه هایى همچون ســفیران 
سالمت و مراقبان سالمت، با مشــارکت دانشگاه علوم 
پزشکى کاشان در مدارس پیگیرى مى شود. محمدرضا 
حکیمیان اظهارداشت: اگر دانش آموزان همراه با آموزش 
رسمى، اطالعاتى در مورد سبک زندگى و تغذیه سالم یاد 
بگیرند، عالوه بر اینکه دوران تحصیل خود را با موفقیت 
طى مى کنند، به عنوان شــهروندانى ســالم به سالمت 
جامعه کمک مى کننــد. وى افزود: رشــد تکنولوژى و 

پیشرفت هاى علمى در سال هاى اخیر موجب بى تحرکى 
افراد به ویژه کودکان و نوجوانان جامعه شده که مى تواند 
منجر به بیمارى هاى مختلفى شود که هزینه هاى سنگین 

مادى و معنوى را به شهروندان و جامعه تحمیل مى کند.
معاون پرورشى و تربیت بدنى آموزش و پرورش شهرستان 
کاشــان تأکید کرد: دانش آموزان شرکت کننده در طرح 
سفیران سالمت مدرسه، آموزش هاى عمومى در خصوص 
مراقبت از خود و حفظ سالمتى را فرا گرفته و به همساالن 
و خانواده هاى خود آموزش مى دهند تا بهداشــت فردى 
و پیشــگیرى از بیمارى هاى واگیر و غیرواگیر در جامعه 

توسعه پیدا کند.

معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: امسال همزمان با آغاز ماه مبارك 
رمضان، طرح ضیافت الهى همراه با برنامه هاى مختلف 
در جوار حرم مطهر 207 امامزاده عظیم الشــأن استان 

اصفهان به صورت ویژه اجرا مى شود.
حجت االســالم و المسلمین حســن امیرى ادامه داد: 
براساس برنامه ریزى هاى انجام شده در ستاد مرکزى 
طرح ضیافت الهى و همچنین هماهنگى هاى به عمل 
آمده با ادارات اوقاف سراسر استان و اعضاى هیئت امناى 
بقاع متبرکه، این طرح در جــوار حرم مطهر امامزادگان 
سراسر استان با هدف ایجاد فضایى معنوى جهت عبادت 

زائران و عاشقان اهل بیت(ع) در جوار این اماکن متبرکه 
برگزار مى شود.

حجــت االســالم و المســلمین امیــرى در ادامه به 
برنامه هایى کــه در قالب طرح ضیافــت الهى در بقاع 
متبرکه سراسر استان اجرا مى شــود اشاره کرد و گفت: 
برپایى محافل قرائت ادعیه مشترك ماه مبارك رمضان، 
اجــراى برنامه هاى ویژه براى خواهران شــامل احکام 
بانوان، کالس هاى قرائــت، جزءخوانى و ترتیل خوانى 
قرآن کریم، مباحث تفسیرى و اخالقى و همچنین براى 
جوانان و نوجوانان برگزارى دوره هاى قرائت و آموزش 

حفظ قرآن و مفاهیم قرآن از جمله این اقدامات است.

سواد سالمت دانش آموزان 
باید افزایش پیدا کند

اجراى طرح ضیافت الهى در 
207 امامزاده و بقعه متبرکه 

مدیر منطقه 6 شهردارى 
اصفهان منصوب شد

شهردار اصفهان طى حکمى «محمدرضا برکت» را 
به عنوان مدیر منطقه 6 منصوب کرد.

افتتاح نمایشگاه 
آثار خوشنویس سمیرمى 

نمایشـگاه آثار خوشنویسـى «محمـود نـادرى»، از 
اسـتادان خط این شهرسـتان، در موزه تنوع زیسـتى 
سمیرم افتتاح شـد. نادرى گفت: 30 اثر خوشنویسى 
نستعلیق در قالب هاى چلیپا، سـیاه مشق و قطعه در 

این مجموعه به نمایش گذاشته شده است.

 آغاز نظارت بر مراکز 
تهیه و توزیع موادغذایى

در آسـتانه ماه مبـارك رمضـان، نظارت گـروه هاى 
بازرسـى بر فروشـندگان و مراکز تهیـه و توزیع مواد 

غذایى آغاز شده است.
مسـئول برنامه بهداشـت موادغذایى مرکز بهداشت 
اسـتان اصفهان گفت: نظـارت و کنترل بازرسـان بر 
مراکز عمده اقالِم غذایى مورد نیاز مردم در اسـتان از 

اوایل اردیبهشت ماه آغاز شده است.
مهدى میرجهانیان افزود: 60 گروه نظارت، بازرسـى 
از مراکز تهیه و تولید مواد غذایى را در این ایام، در سه 
نوبت وقـت ادارى، بعد از ظهـر تا قبل افطـار و بعد از 

افطار به عهده دارند.

حمایت شهردارى اصفهان از 
تولیدکنندگان گل و گیاه

مدیرعامـل سـازمان میادین و سـاماندهى مشـاغل 
شـهرى شـهردارى اصفهـان بـا اشـاره بـه حمایت 
شهردارى اصفهان از تولیدکنندگان داخلى گفت: این 
سازمان با راه اندازى بازارهاى گل و گیاه و ماهى هاى 
زینتى و بازار گیاهان دارویى و برگزارى جشنواره ها و 
همایش هاى متعدد، سـعى کرده در راستاى حمایت 
از تولیـدات و تولیدکننـدگان داخلـى و همچنیـن 
افزایـش کیفیت محصـوالت و تولیـدات داخلى گام 

بردارد.
اصغر کشاورز راد ادامه داد: برگزارى این نمایشگاه ها و 
جشنواره ها، استفاده از گل و گیاه را در شهر اصفهان تا 
بیش از چهار برابر افزایش داده و از طریق این افزایش 
تقاضا، تولیدکننده به افزایـش تولید و ارتقاى کیفیت 
تولیدات خود دلگرم مى شـود و همچنین اشتغالزایى 

این بخش افزایش مى یابد.  
 وى ادامه داد: شـهردارى اصفهان از تولیدکنندگان 
و نفـرات برتـر حـوزه پژوهـش گل و گیـاه حمایـت 

مى کند. 

خبر

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى (نوبت اول)

شرکت تعاونى مصرف کارکنان پست استان اصفهان 

جلسه مجمع عمومى عادى نوبت اول شرکت تعاونى مصرف کارکنان پست استان اصفهان رأس ساعت 15 روز چهارشنبه 
مورخ 1397/03/23 در محل اداره کل پست استان اصفهان به نشانى اصفهان خیابان نشاط تشکیل مى گردد. از کلیه اعضاء 

دعوت مى شود با در دست داشتن کارت شناسایى رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند. 
مزید استحضار به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشــکیل مجامع عمومى، تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر 
شخص غیرعضو تنها یک رأى خواهد بود. اعضاء متقاضى اعطاى نمایندگى مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 

97/03/22 در محل شرکت تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند. 
ضمناً داوطلبان تصدى سمت هاى هیئت مدیره و بازرسى به موجب ماده (2) دستورالعمل الزم است حداکثر ظرف مدت یک 

هفته از انتشار این آگهى فرم داوطلبى را در محل شرکت تعاونى تکمیل و تحویل نمایند. 
دستور جلسه: 

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس 
2- تصویب صورت هاى مالى شرکت در سال هاى 94، 95، 96 و نحوه تقسیم سود

3- انتخاب اعضاء هیئ ت مدیره و بازرسان 
4- سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى مى باشد. 

دعوت مجمع عمومى انجمن- جامعه حرفه اى 
مهمانپذیران استان اصفهان 

با توجه به نامه شماره 972/123/273 مورخ 1397/1/21 اداره کل محترم میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى استان اصفهان در رابطه با تشکیل انجمن حرفه اى تخصصى مهمانپذیران و در اجراى ماده 
25 آیین نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندى و نرخ گذارى تأسیسات گردشگرى و نظارت بر فعالیت 
آنها مصوب 94/6/4 هیئت محترم وزیران و بر طبق ضوابط مندرج در دستورالعمل نحوه ایجاد و فعالیت 
تشکل هاى حرفه اى صنعت گردشگرى ایران ابالغى به شماره 952100/26671 مورخ 1395/8/10 به اطالع 
کلیه مهمانپذیرداران استان اصفهان (حقیقى – حقوقى) که داراى پروانه بهره بردارى از سازمان میراث 
فرهنگى، صنایع  دستى و گردشگرى استان اصفهان مى باشند مى رساند که جلسه اول مجمع عمومى 
(انجمن- جامعه) حرفه اى مهمانپذیران اســتان اصفهان مورخ 97/3/30 رأس ساعت 9 صبح در محل 

رستوران مهمانپذیر طیام به آدرس خیابان کاشانى فلکه چهارسوق تشکیل مى گردد. 
موضوع جلسه: انتخاب هیئت رئیسه مجمع، قرائت و تصویب اساسنامه اعالم شده از طرف سازمان محترم 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى، اعالم کاندیداتورى و انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هیئت 

مدیره و بازرسان و انتخاب روزنامه جهت انتشار آگهى هاى انجمن. 

سیستم هوشمند صدور روادید فرودگاه بین المللى شهید 
بهشتى استان اصفهان با حضور معاون استاندار اصفهان، 

افتتاح شد. 
معاون اقتصادى و توسعه منابع انسانى استاندار اصفهان 
در این مراسم از همه دست اندرکاران تشکر کرد و گفت: 
نگاه ویژه استاندار اصفهان آن است که استان اصفهان 
به رغم آنکه داراى ظرفیت و پتانســیل بسیار خوب در 
زمینه هاى صادرات، بازاریابى و... است، از برخى از این 
ظرفیت ها آنچنان که باید استفاده نشده که یکى از این ظرفیت ها و 

زیرساخت ها، فرودگاه بین المللى شهید بهشتى است. 
محمدعلى شجاعى افزود: با توجه به اجراى طرح توسعه 
فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان، معضالت از 
نظر فضا و خدمات حل شده و در نظر داریم جلسه اى با 
دســتگاه هاى مرتبط نیز برگزار کنیم تا بتوانیم خدمات 
به روز و استاندارد در فرودگاه بین المللى شهید بهشتى 

اصفهان به گردشگران داخلى و خارجى ارائه دهیم. 
وى ادامه داد: در این راستا، سیستم هوشمند صدور روادید 
در فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان افتتاح شد و 
تالش خواهیم کرد تا نداشته ها را در این فرودگاه در دیگر 
بخش ها، پیگیرى و تأمین کنیم که البته دستیابى به این 
مهم، مستلزم همکارى همه دستگاه هاى مرتبط است به 

طورى که نگاه بخشى نداشته باشیم. 
شجاعى با بیان اینکه امید است در آینده شاهد راه اندازى 
خط هوایى در فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان 
باشیم گفت: تالش هاى انجام شده براى شهرى چون 
اصفهان با قدمت زیاد کافى و در شــأن آن نیســت و 
هنوز یک راه طوالنى در پیش داریم که نیازمند اجراى 

برنامه اى مدون است. 
وى با بیان اینکه نگاه بخشــى، بزرگ ترین آســیب را به 
مدیریت مى زند گفت: توسعه گردشگرى و جذب گردشگران 
داخلى و خارجى، مستلزم همکارى بخش خصوصى، دولت، 

نگاه ویژه دیپلماسى و... براى ادامه حرکت است. 

معاون استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه گردشگر داخلى 
و خارجى باید در بدو ورود مورد تکریم قرار گیرد گفت: 
نحوه برخورد، کرامت انسانى، تسهیل و تسریع در ارائه 
خدمات باکیفیت، باید در بدو ورود گردشــگر داخلى و 
خارجى مدنظر قرار گرفته شود و ذهنیت بسیار خوبى را 
در گردشــگر ایجاد کند و ما نیز تمام قد براى حمایت و 
کمــک هــاى الزم در این زمینــه آماده هســتیم تا 

توانمندى هاى اصفهان به نمایش گذاشته شود. 

شجاعى افزود: باید فرودگاه بین المللى استان اصفهان از 
نظر ارائه خدمات با فرودگاه هاى دیگر استان ها و حتى 
جهان همسو شود و باید اصفهان به گردشگران بیش از 
پیش معرفى شود و آنچه داریم را در حوزه هاى مختلف 
بشناسانیم که یکى از الزامات آن، فرودگاهى با زیرساخت 

مناسب و ایجاد ذهنیت مطلوب در گردشگران است. 
■■■

نماینده وزارت امور خارجه در استان اصفهان نیز گفت: در 

حال حاضر ما در چند کالنشهر همچون اصفهان، تبریز، 
شیراز و مشهد روادید فرودگاهى دادیم به این معنا که به 
دو شکل، براى گردشگر که وارد فرودگاه مى شود روادید 

صادر مى شود. 
اول اینکه در سیستم وزارت خارجه وبسایتى براى روادید 
اســت و ظرف حداکثر ســه روز اداره گذرنامه با تسلیم 
یک کدپیگیرى، زمینه صدور روادید در فرودگاه را مهیا 
مى کند و دوم اینکه گردشــگر بدون هیــچ اقدامى در 

فرودگاه درخواست روادید مى کند که البته ممکن است 
براى گردشگر زمانبر باشد چرا که باید فرم تکمیل کند و 
پس از تأیید نهادهاى مربوط و اینکه ممنوع الورود نباشد 

روادید صادر خواهد شد. 
علیرضا ساالریان افزود: تجهیزات سیستم هوشمند صدور 
روادید در فرودگاه بین المللى شــهید بهشتى اصفهان 
با مشــارکت نمایندگى وزارت امور خارجه در اصفهان 
و فرودگاه بین المللى شهید بهشــتى خریدارى شده و 
امروز کلیــه مراحل صدور روادید به صورت هوشــمند 

انجام مى شود. 
وى با بیان اینکه فقط دایر کردن پرواز براى گردشگران 
کافى نیست گفت: اصفهان باید بیش از پیش با تبلیغات 
به گردشگران شناخته شود. ساالریان اظهار امیدوارى 
کرد با افتتاح سیستم هوشمند صدور روادید در فرودگاه 
بین المللى شــهید بهشــتى اصفهان، شــاهد معطلى 
گردشگران نباشــیم و ارائه خدمات ویزاى فرودگاهى، 

روز به روز افزایش یابد. 
■■■

مدیرکل فرودگاه هاى بین المللى شهید بهشتى استان 
اصفهان هم در سخنانى گفت: با اجراى سیستم هوشمند 
صدور روادید در فرودگاه بین المللى شــهید بهشــتى 
اصفهان در صدور روادید تسریع به عمل آمده و از معطلى 

گردشگران جلوگیرى خواهد شد. 
حسن امجدى اظهار کرد: در سال 96 پروازهاى خارجى 
فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان نسبت به سال 
91، هشتاد و ســه درصد و میزان گردشگر نیز نسبت  به 

سال 91، پانصد درصد رشد داشته است. 
وى افزود: تا پایان سال جارى 15 هزار مترمربع افزایش 

زیرساخت براى پذیرش گردشگران مهیا خواهد شد. 
نماینده اداره کل میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشــگرى نیز در این مراسم، خواســتار ایجاد دفتر 
اطالع رســانى در فرودگاه بین المللى شــهید بهشتى 

اصفهان شد. 

صدور روادید در فرودگاه اصفهان، هوشمند شد
ساسان اکبرزاده

مدیر بازرسى و نظارت اصناف اســتان اصفهان از آغاز طرح تشدید 
بازرسى و نظارت اصناف، ویژه ماه مبارك رمضان خبر داد.

جواد محمدى فشــارکى با اشــاره به بازرســى 30 روزه اصناف بر 
بازارهاى اصفهان در آستانه ماه مبارك رمضان، اظهار داشت: طى این 
مدت، صد بازرس قراردادى و 245 بازرس افتخارى بر تمام واحدهاى 

صنفى فعال در اصفهان نظارت ویژه اى دارند.
وى با اشاره به اینکه 150 تیم بازرســى از 22 اردیبهشت تا آخرین 
روز ماه مبارك رمضان، بر واحدهاى صنفى در بازار اصفهان نظارت 
دارند، افزود: بازرسى ها از ساعت 8 صبح تا 22 توسط بازرسان اصناف 

اجرایى مى شود.
مدیر بازرسى و نظارت اصناف اســتان اصفهان ادامه داد: در ایام ماه 
مبارك رمضان، بازرسى هاى مشــترك با همکارى سازمان صنعت، 
معدن و تجــارت و بازرســان اداره کل تعزیرات حکومتــى بر تمام 

واحدهاى صنفى انجام مى شود.

وى بیان داشت: در ایام ماه مبارك رمضان، بازار صنوف گز و شیرینى، 
میوه و سبزى، گوشت ســفید و قرمز، کبابى و بریانى، رستوران ها و 

نانوایى ها بیشتر از صنوف دیگر مورد نظارت بازرسان قرار مى گیرد.
محمدى فشــارکى پیرامون اینکه بقیه صنوف در بــازار اصفهان از 

طرح تشدید بازرســى و نظارت ماه مبارك رمضان مستثنى نیستند، 
گفت: در این ایام، تمام صنــوف و اتحادیه ها که به نوعى مردم براى 
تهیه اقالم ماه رمضان بــا آنها ارتباط دارند هم مورد بازرســى قرار 
مى گیرند، اما نظارت بر صنوفى اعم از شیرینى فروشــى ها در تأمین 
زولبیا و بامیه، آش و هلیــم، کله و  پاچه با نظــارت خاصى اجرایى 

مى شود.
■■■

وى در پاســخ به این ســئوال کــه آیا ســاعات کار رســتوران ها، 
فروشــگاه هاى هلیــم و آش، فســت  فودى ها و اغذیه فروشــان 
اعالم شــده اســت، اظهــار داشــت: هر ســاله ســاعات کارى 
ایــن صنــوف در ایــام مــاه مبــارك رمضــان توســط اداره 
اماکــن اصفهــان تعییــن مى شــود، اما هنــوز ســاعت آن را به 
صنوف اعــالم نکرده انــد و بیشــتر فعالیــت آنها عصرهــا آغاز

 مى شود. 

واگذارى میز کشورى صادرات تشدید نظارت بر بازار اقالم اساسى در آستانه ماه رمضان 
فرش ماشینى به اصفهان 

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: مسئولیت 
برگزارى میز کشورى توسعه صادرات فرش ماشینى، با هدف حل مشکالت 

تولید و صادرات این محصول، به استان اصفهان واگذار شد.
اسرافیل احمدیه افزود: نشست میز کشورى توسعه صادرات فرش ماشینى 
در آینده نزدیک در شهرستان کاشان برگزار مى شود. وى با اشاره به فعالیت 
700 واحد صنعتى فعال در شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل در زمینه 
فرش ماشینى و صنایع وابسته آن افزود: بر همین اساس، سازمان توسعه 
تجارت ایران، میز توســعه صادرات فرش ماشینى را به اصفهان به عنوان 
اســتان معین واگذار کرده اســت. به گفته وى، این واگذارى با توجه به 
اهداف و سیاســت هاى اقتصاد مقاومتى، جایگاه ویژه صادرات کاالهاى 
غیرنفتى، وجود تنــوع در عرصه تولیدات صادراتى کشــور و قابلیت هاى 
مزیت هاى تولیدى و صادراتى و امکانات اســتان انجام شده است. رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان اضافه کرد: مسئولیت برگزارى 
میزهاى شیرینى هاى سنتى، طال و جواهر، نساجى و روغن صنعتى نیز به 

سازمان هاى صنعت، معدن و تجارت استان ها ابالغ  شده است. 


