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مقابله پلیس با عرضه کنندگان
 ابزارهاى فیلترشکن

پایان محدودیت هاى ترافیکى شهر تا مهرماه
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به راحتى خادم
 حرم امام رضا(ع) شوید

تعطیلى 4 روزه سینما هاى کشور

3 بار چایخانه ها را 
بستیــم؛ 

دوباره باز شدند

5

اصفهان
 ستاره بـاران 

مى شـود!
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رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومى ناجا از اجراى طرح 
مقابله با عرضه کنندگان ابزارهاى دور زدن فیلترینگ در داخل 

کشور خبر داد.
سردار سرتیپ دوم غالمرضا رضاییان فر، رئیس پلیس 

اطالعات و امنیت عمومى ناجا گفت: در راستاى اجراى طرح...

مهاجم بلنــد قد ذوب آهــن هم یکــى از بازیکنان 
پرطرفدار این فصل نقل و انتقاالت است. او که فصل 
قبل تا آستانه پیوستن به اســتقالل على منصوریان 
پیش رفتــه بود ایــن بار گفته مى شــود از ســوى
«وینفرد شفر» نیز با پیشنهاد خوبى مواجه شده است. 
این در حالى است که پرسپولیسى ها نیز به دنبال جذب 
تبریزى هســتند و اگر پنجره باز شود آن وقت رقیبى 
جدى براى آبى ها در جــذب مهاجم گلزن ذوب آهن 

خواهند بود. تبریزى آبى مى پوشد یا قرمز؟
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هتل سراى  عامرى ها در صدر هتل هاى کشور قرار گرفتهتل سراى  عامرى ها در صدر هتل هاى کشور قرار گرفت
یک سایت بین المللى معروف، فهرست هتل هاى برتر ایران را منتشر کردیک سایت بین المللى معروف، فهرست هتل هاى برتر ایران را منتشر کرد

9

معاون شهردار اصفهان مى گوید اجراى پروژه هاى مختلف تا انتهاى تابستان و قبل از بازگشایى مدارس پایان مى یابد

«87 متر»
به گرجستان نمى رود

  اولویتم تمدید با

وحشت از نیــروى هوایى سپـاهـان!
 همانطور که هفته پیش در خبرها داشتید مدیران سپاهان با «استنلى کى روش» به توافق 
دست یافتند تا این مهاجم بلندقامت و تنومند برزیلى اولین خرید آنها در بخش هجومى 
باشــد. البته این تنها خرید امیرقلعه نویى براى تقویت تیمش در بخش هجومى نبود و 
مدیران پر کار این روزهاى باشگاه سپاهان بالفاصله در کمتر از 24 ساعت بعد دو مهاجم 

دیگر یعنى ابراهیم صالحى، مهاجم فصل گذشته پارس جنوبى...
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عملکرد قدرتمند زردها در نقل و انتقاالت و واکنش منتقدان

کسب عنوان قهرمانى کارگران کمپانى هاى جهان در فرانسه نقطه عطفى
 در کسب رکورد 1/125/291 مرتبه حضور کارکنان و خانواده فوالد مبارکه

امروزه با توجه به پیشــرفت علوم و فناورى،هرگونه تغییر جدید مى تواند آثار  در فعالیت هاى ورزشى شرکت
متفاوتى را در کلیه ابعاد زندگى فردى، اجتماعى و اقتصادى انسان به وجود آورد.
اما در این میان ،عواملى که در سالمت انسان تاثیرگذار هست،از نقش ویژه اى 

برخوردار مى باشد.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین کارخانه صنعتى کشور اقدامات بسیار 
گسترده اى جهت ارتقاى سطح سالمتى ، شادابى و نشاط کارکنان از طریق حضور 
در فعالیت هاى ورزشى انجام داده که نتیجه آن ارتقاى بهره ورى و راندمان کارى 

کارکنان مى باشد.
با توجه به فرایند مکانیزه ارایه خدمات ورزشى از طریق صدور کارتهاى RFID و 
دریافت خدمات از سامانه رزرواسیون مراکز ورزشى جهت 65000 نفر کارکنان 
و خانواده ایشان ،در ســال 96 ،رکورد ضریب 85 درصدى نفوذ ورزش و رکورد 
1/125/291  نفر جلسه ورزش در 500 مرکز ورزشى طرف قرارداد فوالد مبارکه 

ثبت گردید.

اهم فعالیت هاى ورزش و سالمت کارکنان و خانواده ها
■ انعقاد قرارداد با 500 باشــگاه ورزشــى و 70 کد رشــته ورزشــى شامل 
استخر ها، بدنســازى،حرکات اصالحى،یوگا و.... در ســطح استان اصفهان و 

چهارمحال بختیارى
■ برگزارى مســابقات مختلف ورزشى در ســطح شــرکت و خانواده ها به 

مناسبت هاى مختلف از قبیل هفته دفاع مقدس،دهه مبارك فجر و ...
■ تشکیل 40 تیم ورزشى بانوان و آقایان در سطح قهرمانى کارگرى صنعت   و 

بسیج با همکارى باشگاه فوالد مبارکه سپاهان
■ برگزارى کوهگشــت و کوهنوردى در هر ماه به تعداد 10 تیم و صعود به قلل 

مرتفع کشور و جهان
■ برگزارى کالس هاى اوقات فراغت فرزندان در تابستان به تعداد 12000 نفر

برگزارى همایش هاى مختلف ورزشى در سطح استان و منطقه
■ کمک بــه توســعه ورزش همگانى  و ارتقاى ســالمت منطقــه از طریق 
مسئولیت هاى اجتماعى شرکت (ورزشگاه نقش جهان ،کمک به چندین مراکز 

ورزشى در سطح منطقه و ...)
■ اجراى کالس هاى ورزش و ســالمت جهت کارکنان و بازنشســتگان در 

سانس هاى مختلف در سطح شرکت و منطقه
و فعالیت هاى بسیار دیگر....

حضور در مسابقات مختلف کشورى و بین المللى جهت ارتقاى انگیزه کارکنان و 
ایجاد غرور در سطح ملى یکى دیگر از اهداف شرکت فوالد مبارکه مى باشد.از 
این رو در هفته گذشته،اقدام به اعزام دو تیم فوتسال و والیبال کارگرى شرکت 
به مسابقات کمپانى هاى جهان در فرانسه از طریق فدراسیون ورزش کارگرى 
نمودیم که نتیجه آن کسب دو مقام ارزشمند طال و برنز در مسابقات فوتسال و 

والیبال بود.
دومین دوره مســابقات کمپانى هاى جهان با حضور شرکت ها و مجموعه هاى 
تولیدى و صنعتى  با حضور 3500 نفر ورزشکار از 25 کشورطى روزهاى دوم تا 

ششم خرداد در شهر البول فرانسه برگزار گردید.
در رشته فوتسال تیم فوالد مبارکه با برترى مقابل تیم فوالد خوزستان به مقام 

قهرمانى رسید و تیم هاى فرانسه و لیتوانى سوم و چهارم شدند.
همچنین در دیدار رده بندى والیبال،تیم فوالد مبارکه ســپاهان با برترى مقابل 

فرانسه میزبان به عنوان سوم رقابت ها دست پیدا کرد.
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وبه گرجستان نمى رود ى ر دب ن تان گ روده نمى گرجستان به

نگاه سپاهان و ذوب آهن به شاه ماهى هاى لیگ
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رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در دیدار با وزیر نیرو 
با اشاره به فعالیت هاى ســازمان پدافند غیرعامل در حوزه 
انرژى گفت: طبق بررسى هاى انجام شده شاهد این هستیم 
که آسیب زدن به منابع آب و برق در جنگ هاى اخیر همیشه 
جزو اهداف دشمن بوده است. سردارغالمرضا جاللى اظهار 
کرد: امروزه شاهد سایبرى شــدن و ورود فناورى هاى نو 
در این عرصه هســتیم و در ادبیــات آمریکایى ها متوجه 
مى شــویم که طرح هاى ســایبرى جدیدى در حوزه هاى 
برق علیه ما طراحى کرده اند. وى افــزود : آمریکایى ها در 
زمان پذیرش برجام طرح هایى ماننــد نیتروزئوس علیه ما 
دنبال مى کردند و این نشان دهنده این است که تهدیدات به 

سمت سایبرى رفته است. رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور در بخش دیگرى از ســخنان خود به تهدیدات حوزه 
آب پرداخت و گفت: به دلیل کمبود آب در فصل تابســتان 
به مسئولین توصیه کرده ایم که طرح هاى اورژانسى تهیه و 
از ظرفیت هاى کشور و دیگر دســتگاه هاى اجرایى کشور 
استفاده شود که با شرایط اضطرارى مواجه نشویم. سردار 
جاللى به یکى از مصوبه هاى کمیته دائمى پدافند غیرعامل 
اشاره کرد و افزود: براســاس این مصوبه، مراکز با اهمیت 
حیاتى، حســاس و مهم باید ژنراتورهاى اضطرارى داشته 
باشند و این مصوبه ابالغ شده است و از طریق بسیج همان 

دستگاه کنترل و پیگیرى مى شود.

رئیس پلیس اطالعات و امنیــت عمومى ناجا از اجراى 
طرح مقابلــه با عرضه کننــدگان ابزارهــاى دور زدن 
فیلترینگ در داخل کشور خبر داد.به گزارش خبرگزارى 
آنا، ســردار ســرتیپ دوم غالمرضا رضاییان فر، رئیس 
پلیس اطالعات و امنیت عمومى ناجا گفت: در راستاى 
اجراى طرح «مقابله با عرضه کننــدگان ابزارهاى دور 
زدن فیلترینگ» و با توجه به محرز شدن تخلف برخى 
درگاه هاى پرداخت بانکى، اقداماتى توســط این پلیس 
صورت گرفت.وى در توضیح تخلــف برخى درگاه هاى 
پرداخت بانکى افزود: برخى از این درگاه ها با سوءاستفاده از 
مجوز دریافتى، در راستاى فراهم کردن سرویس پرداخت 

براى فعالیت برخــى از وبســایت هاى (متخلف) داخلى 
فعالیت مى کردند. این مقام ارشــد انتظامى اضافه کرد: 
وبســایت هاى متخلف که زمینه تسهیل و تسریع سازى 
براى ارتکاب به جرم را (با در اختیار قرار دادن ابزارهاى دور 
زدن فیلترینگ در بستر فضاى مجازى) براى کاربران با 
کسب در آمدهاى هنگفت مهیا مى کردند، شناسایى شدند.
وى با بیان اینکه این مأموریت پلیس با هماهنگى دستگاه 
قضائ ى و همکارى دستگاه هاى نظارتى صورت گرفت، 
گفت: پلیس، طــى چندین مرحله عملیات، نســبت به 
شناسایى و برخورد قانونى با عوامل این گونه فعالیت ها 

اقدام کرد.

طرح هاى سایبرى دشمن 
علیه حوزه هاى برق ایران

مقابله پلیس با عرضه کنندگان 
ابزارهاى فیلترشکن

واکنش تند «کیهان»
 به نامه سینماگران 

   خبر آنالین | «کیهان» نوشــت: تعدادى 
از بازیگران و فیلمســازان ســینما طى نامه اى به 
رئیس جمهورى خواستار رفع محدودیت هاى ورود 
و خروج براى هنرمندانى شــده اند که صرفًا جهت 
کارهاى فرهنگى و هنرى دچار ممنوعیت هســتند 
و به عنوان مثــال از بازیگر فــرارى، بهروز وثوقى 
نام برده اند... در طول ســال هاى پــس از انقالب 
هیچگاه حتى براى ورود مجرم ترین و خیانتکارترین 
افــراد بــه کشــور ممنوعیتــى وجود نداشــت. 
چنانچه مــردم ایران در آرزوى بازگشــت شــاه و 
محاکمه اش بودند، همانطور کــه همین امروز در 
آرزوى بازگشــت یا بازگرداندن خیلى از مجرمان و 
خائنان به ایران هستند؛ از خاورى گرفته تا کشمیرى 
و مریم رجوى و تروریست هایى مانند او و تا بهروز 

وثوقى!

تجربه فوق العاده 
  مشرق| «مارك هالند»، نماینده پارلمان 
کانادا اعالم کرد امســال هم براى چهارمین سال 
پیاپى تمام ماه رمضان را روزه مى گیرد. او گفته مبلغ 
پس انداز شده از محل روزه گرفتن را به یک مؤسسه 
خیریه کمک مــى کند. وى در ســال 2016 روزه 
گرفتن را «تجربه اى فوق العاده» توصیف کرده بود.

عجب ماشینى!
مشــاور  بوطالبــى،  ا حمیــد    انتخاب|
رئیس جمهور در واکنش به اظهار نظر سعید جلیلى 
که برجام را یک ماشین یک میلیونى نامید که یک 
میلیارد تومان خریدارى شده است، نوشت: شما شش 
سال پشت فرمان این ماشین بودید اما آن را به دره 
فصل هفت منشور سازمان ملل انداختید... شما شش 
سال پیش پشــت فرمان این ماشین بودید؛ آنقدر از 
چراغ قرمز گذشتید، ورود ممنوع رفتید، توقف مطلقًا 
ایستادید و... تا خســارت ها و جریمه هاى آن هزار 

برابر قیمت ماشین شد...

امام جمعه تبریز 
در نانوایى

  جام جم آنالین | حجــت االســالم و 
المسلمین ســید محمدعلى آل هاشم،  نماینده ولى 
فقیه در آذربایجان شرقى و امام جمعه تبریز این بار 
بدون محافظ و همراه در یکى از خیابان هاى تبریز 
سوژه دوربین هاى گوشــى مردم این شهر شد. وى 
این بار براى تهیه نان براى افطار در نانوایى حضور 
داشت که تصویرش توسط یکى از شهروندان تهیه 
و در عرض چند دقیقه این تصویر در فضاى مجازى 

پخش شد.

خبرخوان
تغییر پس از 31 سال

  ایسنا| «محسن پیرهادى»، به عنوان 
مدیر مسئول جدید روزنامه «رسالت» انتخاب 
شــد. پیرهادى چندى پیش به عنوان دبیرکل 
حزب پیشــرفت و عدالت ایران اســالمى هم 
انتخاب شــده بود. وى جانشین مرتضى نبوى 
شــد که از آغاز به کار روزنامه «رســالت» در 
ســال 1366 تا امروز  مدیرمسئول این روزنامه 

بوده است.

9درصد جامعه سالمندند
على ربیعى، وزیــر تعاون، کار    ایسنا|
و رفاه اجتماعى با اشــاره به مسئله سالمندى و 
فقر در کشور گفت: 9/3 درصد در جامعه سالمند 
هستند و در استان ها و مناطق محروم سالمندى 

عمدتاً با فقر همراه است.

گردشگر بر آنتالیا مى بارد
براساس گزارشى که روزنامه    چمدان|
«ملیــت» چاپ ترکیه منتشــر کــرده، تعداد 
گردشگران بین المللى ورودى به آنتالیا در سال 
2017 با بیش از 700 هزار نفر افزایش نسبت به 
ســال 2016 به 2/6 میلیون نفر رسید. با وجود 
رشد باالى تعداد گردشگران در سال 2017، این 
منطقه هنوز نتوانسته است به رکورد سال 2014 
که به رقم 2/9 میلیون ورودى را در کارنامه دارد 

دست یابد.

من غربى هستم!
رضا ایرانمنش، بازیگر    پایگاه 598|
سینما و تلویزیون در خصوص واکنش هنرمندان 
به دعوت افطارى رئیــس جمهور در گفتگویى 
اظهار کــرد: من تا بــه حال در ایــن دولت به 
افطارى دعوت نشده ام، در دوره رئیس جمهور 
پیشــین یک بار به مراســمى در تاالر وحدت 
دعوت شده بودم... من چون که شناخت و عالقه 
اى به سیاســت ندارم با همه ســالم علیک و 
روبوسى کردم و بعد یک گوشــه اى نشستم. 
یک نفر آمد و گفت شــما کدام طرفى هستید؟

من گفتم طرف غرب هســتم، با تعجب پرسید 
غربى هســتید؟ گفتم بله ســمت غرب ساکن 
هستم، خندید و گفت که مســخره مى کنید؟ 
منظورم این است که طرفدار جناح چپ یا راست 
هســتید، تازه متوجه منظور او شدم و گفتم که 

طرفدار هیچکدام نیستم.»

تکذیب فوت 10 نفر براثر 
بیمارى تب کنگو 

مدیریــت  مرکــز  رئیــس    میزان|
بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشــت، فوت ده 
نفر بر اثر بیمارى تب کریمــه کنگو را تکذیب 
کرد. محمد مهــدى گویا ضمــن اعالم این 
مطلب افزود: از ابتداى ســال جــارى تا کنون 
24 نفر به این بیمارى مبتال شدند و دو نفر فوت 
کرده اند که یک نفر از آنها پیرمرد 72 ساله اى 
بود که مبتــال به نوعى از بیمــارى خونى بوده
و ســاکن یکــى از مناطــق روســتایى

بندرعباس بود.

چرا کار به اینجا کشید؟
  انتخاب| امان ا... قرایــى مقدم، جامعه 
شناس و استاد دانشــگاه درباره علت و چرایى 
تعرض به دانش آموزان مدرســه اى در تهران 
با اشاره به ســابقه فعالیت ها و تألیفات خود در 
حوزه آموزش و پرورش گفــت: وقتى آموزش 
و پرورش به دســت نااهــالن افتــاد و افراد 
غیرمتخصص را وزیر کردند و لیسانس ریاضى 
و جغرافیا را - که تخصص مرتبطى ندارند - به 
عنوان مدیر مدرسه استفاده کردند  و به اهمیت 
نقش مدیر مدرســه و پس از او ناظم، به عنوان 
اداره کننده مدرسه اهمیت ندادند، کار به اینجا 

مى کشد.

نصف جهان انتقادات بى سابقه على اکبر والیتى از برجام 
که چند روز پیش در یک سخنرانى مطرح کرد، با شگفتى 
اصالح طلبان رو به رو شده است. روز پنج شنبه  عبدا… 
ناصرى، تحلیلگر اصالح طلب در گفتگو با پایگاه اطالع 
رســانى «انتخاب» گفت که عجیب است آقاى والیتى 
قبًال از برجام دفاع کردند امــا امروز عمًال تعابیر دیگرى 

به کار مى برند.
والیتى روز چهارشنبه هفته گذشته در سخنرانى خود، از 
جمله به مقایسه برجام با عهدنامه ترکمانچاى پرداخته 
و گفته بود: «یک اشــکال برجام نداشتن متن فارسى 
بود که احساس حقارت به انسان دســت مى داد. حتى 
عهدنامه هاى گلستان و ترکمانچاى هم با آن متن ذلت بار 
نسخه فارسى داشتند اما درباره برجام اینهم انجام نشد.»

ناصرى معتقد اســت والیتى یا خبر دارد و یا تحلیلش 
این است که برجام به سامان نخواهد رسید و مى خواهد 
خودش را از این گردونه خارج کند. به گفته این تحلیلگر 
اصالح طلب، آنها که به مسائل اشراف دارند مى دانند که 
والیتى در سال 91، در شکل دهى به برجام نقش داشت 
و یکى از زمینه چین هاى امضاى برجام است اما در این 
شرایط که تصور مى کند برجام در حال شکست خوردن 

است، قصد دارد از خود سلب مسئولیت کند.
والیتى اما اعتقاد دارد که شکل گرفتن برجام در ابتداى 
دهه 90، مانند مذاکرت هسته اى سعدآباد در ابتداى دهه 
80 به شکل درستى پیش نرفته است. او مى گوید: «در 
ســال 82 نیز عده اى مانند زمان امضاى برجام عجله 
داشتند. سال 82 که همه صنعت هسته اى متوقف شد 
همزمان با حمله آمریکا به عراق بود که عده اى در داخل با 
جنگ روانى یا دفاع روانى مى گفتند حمله آمریکا نزدیک 
است و تعجیل کردند. در ماجراى برجام هم با پمپاژ یأس 
و ناامیدى در جامعه گفتند که براى رفع مشــکالت باید 

مذاکره کنیم.»
در حالى که والیتى از مذاکرات هسته اى در زمان احمدى 
نژاد که به ریاست ســعید جلیلى برگزار مى شد سخنى 
به میان نیاورده، اما عبــدا... ناصرى مناظرات انتخابات 
ریاست جمهورى در سال 92 که جلیلى هم در آن نامزد 
بود را شــاهدى بر این مى داند کــه موافقت والیتى با 
مذاکرات هسته اى به شــیوه جدید کتمان ناپذیر بوده 
است اگرچه او حاال خالف آن را مى گوید: «در مناظرات 

انتخاباتى روند مذاکرات هســته اى را چماق کردند و بر 
سر آقاى جلیلى کوبیدند اما امروز عمًال تعابیر دیگرى به 

کار مى برند.»
اشاره ناصرى به آن قسمت از اظهارات والیتى در سال 
92 خطاب به جلیلى بود که با انتقاد غیرمنتظره از شیوه 
مذاکره کردن جلیلى گفته بود: «دیپلماسى تعامل و بده 
بستان اســت. نمى شــود که آنها هرچه که مى خواهیم 
بدهند و ما هیچ کارى نکنیم... دیپلماسى کالس فلسفه 
نیست که بگویید منطق ما قوى بود. آنچه مردم مى بینند 
این است که شما مسئول مذاکرات هستید و هیچ چیزى 
حاصل نشده است و مدام تحریم ها بیشتر شده و به مردم 
فشار بیشترى آمده اســت.» والیتى در همان سال به 
خبرگزارى «ایرنا» هم گفت: «من شیوه گذشته مذاکره 
را قبول نداشتم. مذاکره قواعد خاص خود را دارد و باید در 

مذاکره حوصله الزم را به کار برد و حرف طرف مقابل را 
شنید و حرف حق خودمان را بزنیم. این جزو سیاست هاى 
قطعى جمهورى اسالمى ایران است که مذاکره باید ادامه 
پیدا کند. تیم مذاکره کننده نیز از افرادى تشکیل شده که 
سابقه طوالنى کار دیپلماتیک و بین المللى دارند. همه 
اعضاى تیم مذاکره کننده همکاران من در زمان حضورم 
در وزارت امورخارجه بودند و من همه آنها را مى شناسم.»

این والیتى، آن والیتى نیست
«در ماجراى برجام، نان و آب مردم را به برجام گره زدند 
و همه جاى کشــور تعطیل بود... این "جان کرى" همه 
کار، از فرستادن هدیه تا تبریک عید نوروز انجام مى داد تا 

دست آخر درباره سوریه صحبت کند.»
والیتى در سخنرانى هفته قبل خود، آشکارا از اینکه همه 

چیز(و حتى مسائل منطقه اى) با موضوع برجام گره خورده 
بود شاکى است. او البته تا چهارشنبه پیش سکوت کرده 
بود اما به نظر مى رسد این مسئول اسبق دیپلماسى کشور، 
تاب سکوت از دست داده است و تصمیم گرفته از روندى 
که برجام را به اینجا رسانده اســت انتقاد کند حتى اگر 
پیش تــر از آن دفاع کرده باشــد؛ به خصــوص اینکه 
شــخصیتى در مقام على اکبر والیتى قطعــًا چیزهاى 
مى داند که دیگران از آن بى خبر هســتند. این موضوعى 
است که ناصرى هم بر درستى آن انگشت مى گذارد: «البته 
اصالح طلبان آقاى والیتى را بخاطر  نقشى که در سال 91 
ایفا کردند تحسین مى کنند و ایشان هم سهمى در امضاى 
برجام دارند. اما به نظر مى رسد که آقاى والیتى یا خبر دارند 
و یا تحلیلشان این است که برجام به سامان نخواهد رسید و 

دارند خودشان را از این گردونه خارج مى کنند.»

در مراسم افطارى که در سالن شهردارى شــهر آتالنتا در ایالت جورجیاى آمریکا برگزار شد، شهردار این شهر به 
اهمیت مشارکت هاى مسلمانان در فعالیت هاى 
اجتماعى اشاره کرده و جامعه مسلمانان را بزرگ 

و با اهمیت خواند.
شهردارى شهر آتالنتا در ایالت جورجیاى آمریکا 
هفته پیش میزبان مراســم افطارى براى جامعه 
مسلمانان بود. در این مراسم نزدیک به 250 نفر 
از مردم براى مراسم شــام افطارى که در سالن 
شهردارى برگزار شده بود حضور داشتند. در این 

شام افطارى سخنرانانى از سوى جوامع مختلف دینى از جمله کشیش مسیحى و یک عالم دینى یهودى نیز سخنرانى 
کردند. «باتمز» شهردار شهر آتالنتا در سخنانى گفت: بیش از صد هزار مسلمان آمریکایى در آتالنتا زندگى مى کنند 
و بیش از 80 مسجد در ایالت جورجیا وجود دارد. ارقامى مشابه نشان دهنده این واقعیت هستند که مسلمانان هر روزه 

مشارکت هاى مهمى در زندگى ما آمریکایى ها به ویژه در شهرمان دارند.
این مراسم نخست با تالوت آیاتى چند از کالم ا... مجید آغاز شد و یک مترجم آیات را به زبان انگلیسى ترجمه کرد. 

با فرا رسیدن زمان اذان مغرب مسلمانان نماز خواندند   و افطار  کردند.

نصف جهــان در حالى که باالخره ضیافــت افطار پر حرف و حدیــث رئیس جمهور با هنرمندان برگزار شــد، اما 
موضوع تحریم این ضیافــت از جانب عده اى از 
هنرپیشه هاى مطرح سینما و تلویزیون همچنان 
ادامه دارد. در این میان، چهره هاى غیرسینمایى 
هم وارد این ماجرا شده اند و درباره آن به اظهار 
نظر مى پردازند. یکى از آخرین این چهره ها  سعید 
بیابانکى، شاعر معروف خمینى شهرى است که 
در فضاى مجازى نسبت به پست هاى هنرمندان، 
مبنى بر رد ضیافت ریاســت جمهورى واکنش 
نشان داد. او در خصوص پست هاى متعددى که هنرمندان در اینستاگرام به عنوان دالیل عدم حضورشان در ضیافت 

افطارى ریاست جمهورى مطرح کرده اند، پیامى را منتشر کرد.
بیاباناکى در پیام خود رفتار هنرمندان را نقد کرده است و به قشرى که بزرگ ترین مشکلشان را پخش نشدن آنونس 
فیلم هایشان معرفى کرده بودند کنایه اى زد. این شاعر معروف نوشت: «سال گذشته در افطارى هنرمندان با رئیس 
جمهور، مهدى فخیم زاده، نماینده سینماگران بزرگ ترین مشکل سینماى ایران را پخش نشدن آنونس فیلم هاى 

سین ماى ایران از شبکه هاى ماهواره اى اعالم کرد! این جماعت امروز نگران فقرا شده اند...» 

وزارت خزانــه دارى آمریــکا فهرســت جدیــدى از 
تحریــم هــاى خــود علیــه دیگــر دســتگاه ها و 
شــخصیت هاى ایرانى را اعالم کرد که در میان آنها 
نام حســین ا... کرم نیز دیده مى شود. بر همین اساس 
«نامه نیوز» با حســین ا... کرم به گفتگو نشسته تا آثار 
این تحریم ها را بر زندگى کارى و شخصى او جویا شود. 

بخش هایى از این گفتگو را بخوانید:
شــما مراودات اقتصــادى خارجى 
داشتید که آمریکا شما را تحریم کرد؟
مراودات اقتصادى نداشتم اما مدتى در بوسنى هرزگوین 

و بالکان بودم.
چه سالى؟
در دهه هاى 70 و 80.

پس اخیراً در خارج کشــور فعالیتى 
نداشتید؟

خیر، اخیراً نبودم. دهه 70 فعالیتم در بوسنى هرزگوین 
مربوط به جنگ با صرب ها در حمایت از مردم مظلوم 

سّنى سارایوو بود. در دهه 80 به عنوان کارگزار دولتى 
به کشور کرواسى رفتم، حوزه فعالیتم نیز وابسته نظامى 
بود. آنجا اتفاقًا با دیپلمات هاى مختلف برخورد و ارتباط 

داشتیم.
دیپلمــات هایى که با آنهــا ارتباط 

داشتید از چه کشورهایى بودند؟
ارتبــاط خوبى با دیپلمــات هاى اروپایــى خصوصًا با 
آلمانى ها، فرانسوى ها و کشورهاى اروپاى شرقى مثل 
بلغارستان، رمانى، بوســنى هرزگوین و ترکیه داشتم. 
ارتباط ما در مراکز و محافل دیپلماتیک با دیپلمات هاى 
آمریکایى در حد سالم و علیک بود. آنها در نشست هاى 
دیپلماتیک سعى مى کردند ارتباط برقرار کنند اما اجازه 
دیپلماتیک مان در حد پاسخ به سالم و علیک آنها بود، 

نه بیشتر.
تحریم هاى اخیر آمریکا ســفرهاى 

خارجى شما را محدود نمى کند؟
سفرهاى خارجى من علمى، دانشگاهى و تحقیقاتى به 

کشورهاى دوســت و همکار مثل کشورهاى اروپایى، 
آسیایى، ترکیه، لبنان، عراق و سوریه است که تا به حال 
مشکلى ایجاد نشده چون مرتبه اول و جدید نیست که 

تحریم مى شوم. 
تحریم هاى اقتصادى جدید آمریکا 
علیه شما روى زندگى شخصى تان 

اثر مى گذارد؟ 
نیروهاى انقالبى این وضعیت را از قبل تمرین کردند. 
امثال مــن در جنوب شــهر زندگى مى کنند و ســوار 
موتور ســیکلت مى شــوند. امثال من با دانشــجویان 
خود ارتباط دوستانه انقالبى مســتقیم دارند. من االن 
در جنوبى ترین منطقه تهران زندگــى مى کنم میان 
مردمى هســتم که از نظر شــغلى و مالى دچار صدمه 
دیدگى هســتند اما این مردم از انقالب دفاع مى کنند 
و محکــم مى ایســتند بنابراین تحریم هــاى آمریکا 
در زندگى شخصى من به هیچ وجه نمى تواند اثر منفى 

بگذارد.
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انتقاد والیتى از برجام و انتقاد اصالح طلبان از والیتى

دکتر از چیزى خبـــر دارد؟

حسین ا...کرم: تحریم شدنم تأثیرى روى زندگى ام ندارد

شهردارى آتالنتا افطارى داد شاعر معروف خمینى شهرى هم وارد دعوا شد
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««8787 متــر» به گرجستـان نمى رود متــر» به گرجستـان نمى رود

سخنگوى شــوراى صنفى نمایش گفت: 
تمامى ســینما هاى کشــور به مناســبت 
فرارســیدن ســالروز رحلت حضرت امام 
خمینى(ره)، قیــام 15 خرداد و شــهادت 

حضرت على(ع) تعطیل مى شوند.
غالمرضا فرجى درباره تعطیلى سینما هاى 
کشور گفت: تمامى ســینما هاى کشور از 
 ســاعت 19 روز یک شــنبه 13 خرداد ماه 
به مناســب شــب قدر تعطیل خواهد بود. 
همچنین سینماهاى کشور در روز دوشنبه 
به مناســبت رحلت امام خمینى(ره)، روز 
سه شنبه به مناســبت قیام 15 خرداد و روز 
چهارشنبه 16 خردادماه به مناسبت شهادت 
امام علــى(ع)، به صورت کامــل تعطیل 

خواهد بود. 
وى ادامه داد: روز پنج شــنبه 17 خردادماه 

سینماهاى کشور به صورت کامل باز 
بوده و در روز جمعــه 18 خردادماه 
مصادف بــا روز جهانــى قدس 
سینماها از ســاعت 14 فعالیت 

خود را آغاز مى کنند.

هدى زین العابدین به جمع بازیگران 
فیلم ســینمایى «طال» به کارگردانى 

پرویز شهبازى پیوست.
هدى زین العابدین جدیدترین بازیگرى 
اســت که حضورش در فیلم ســینمایى 
«طال» به کارگردانى پرویز شــهبازى و 
تهیه کنندگى رامبد جوان قطعى شــده 

است.
زین العابدین که سال گذشته بازى اش در 
فیلم «اسرافیل» مورد توجه قرار گرفت و 
براى بازى در «عرق سرد» نیز کاندیداى 
بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد به 
زودى جلوى دوربین پرویز شــهبازى 

مى رود.
پیش از این حضور نــگار جواهریان، 
هومن ســیدى و طنــاز طباطبایى در 
«طال» قطعى شده بود و انتخاب سایر 

بازیگران ادامه دارد.
« طال» جدیدترین همــکارى رامبد 
جوان و محمد شایسته است که پیش 
از این «قانون مورفى» را ســاخته 
بودند و قرار است به زودى فیلم مجید 

صالحى را نیز تهیه کنند.

فیلم ســینمایى «مأموریت غیرممکن» به 
کارگردانى یعقوب غفارى و تهیه کنندگى 
محمود فالح قرار است با حضور پنج خواننده 
مشهور پاپ کشور در 17خرداد کلید بخورد.

یعقوب غفارى، کارگردان فیلم ســینمایى 
«مأموریت غیرممکن» کــه مراحل پیش 
تولید خود را ســپرى مى کــرد در ارتباط با 
شروع فیلمبردارى این فیلم به «صبا» گفت: 
هفدهم خرداد ماه فیلم با حضور پنج خواننده 
مشهور پاپ کشور و شش بازیگر حرفه اى 
ســینما کلید خواهد خورد. این پنج خواننده 
قرار اســت در این فیلم درنقش خود حضور 

داشته باشند.
وى در ادامــه افزود: از آخریــن تکنولوژى 
جلوه هاى ویژه بصرى در فیلم «مأموریت 
غیر ممکن» استفاده مى شود. داستان فیلم 
طنزى اجتماعى با محوریــت فرار مغزها و 

تولید ملى است.
غفارى به موضوع فیلم اشــاره کردو گفت: 
یک مأمور خارجى مأموریت دارد تا فرمولى 
را از دانشمند ایرانى سرقت کند و در خارج از 

کشور به تولید برساند.

تعطیلى 4 روزه 
سینما هاى کشور

اضافه شدن 
یک بازیگر جدید 

به «طال»

5 خواننده پاپ 
در یک فیلم

«کجا برم» محمدرضا گلزار و سینا سرلک براى «ساخت ایران 2» منتشر شد. «ساخت ایران» جزو اولین سریال هاى شبکه 
نمایش خانگى به حساب مى آید که بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت.

محمدرضا گلزار که  بازیگر سینما و فعال در عرصه موسیقى است  با انتشار تصویرى از کاور قطعه موسیقى «کجا برم» در 
اینستاگرام، خبر از زمان انتشار این ترانه داد.

گلزار در توضیح قطعه موسیقى «کجا برم»  نوشت: «"کجا برم" آهنگ جدیدم با همراهى سینا سرلک عزیز.»  
پیش از این اعالم شده بود این ترانه براى تیتراژ سریال «ساخت ایران 2» است. «ساخت ایران 2» نام فصل دوم مجموعه 
«ساخت ایران» است و در سال 1395-1396  تولید شده است. این سریال از 5 اردیبهشت 1397 توسط شبکه خانگى در 

حال پخش است. کارگردانى این فصل بر عهده برزو نیک نژاد است. 
فصل دوم این سریال نیز سعى شده تا با جذابیتى بیشتر براى مردم نمایش داده شود. این فیلم در کشورهاى مختلفى از جمله 
ایران، لبنان، چین و روسیه فیلمبردارى شده است. این فصل در ادامه فصل اول و شش سال پس از رویدادهاى فصل اول است.

سینا سرلک، محمدرضا گلزار و «ساخت ایران»سینا سرلک، محمدرضا گلزار و «ساخت ایران»

هوشــنگ توکلى، بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون 
درخصوص روى صحنه بردن نمایشــى به کارگردانى 
خود گفت: نمایشــى را خــودم نوشــته و کارگردانى 
مى کنم که قرار بود تابســتان روى صحنــه برود اما به 
دلیل سختگیرى من در انتخاب بازیگر کمى دیرتر اجرا 

مى شود.
وى با اشاره به نبود نمایشــنامه براى رده سنى میانسال 
و پیشکســوتان تأکید کــرد: مگر خودمان براى ســن 
خودمــان نمایشــنامه بنویســیم زیرا جوانــان براى 
ما نمایشــى نمى نویســند تا بــازى کنیم. البته رشــد 
و شــکوفایى جوانان بد نیســت اما اینکه این رشــد به 
بهــاى فراموشــى پیشکســوتان رخ دهــد درســت 

نیست.
بازیگر ســریال «زیر تیغ» درباره رده ســنى بازیگران 
نمایش خود افزود: رنج ســنى بازیگران اصلى نمایش 
من باالى 70 سال هستند و این در نوع خود اتفاق جالبى 
خواهد بود. البته در کنار آنــان هم جوانان حضور گرمى 
خواهند داشت. تمام سعى ام این است که دو بازیگر اصلى 

اثر دو بازیگر خوب مطرح سینما باشند.
وى درباره مســائل مالى و درآمد تئاتر تأکید کرد: نگاه 
اقتصادى باید یکى از اولیت هاى تئاتر باشد زیرا حمایت 
خاصى از سوى مســئولین فرهنگى نمى شود پس باید 
اولویت اقتصادى را هم در اولویت هــاى تئاتر در نظر 
گرفت اما نباید صرفًا به دلیل مسائل مالى استانداردهاى 

یک اثر نمایشى را زیر سئوال برد.
وى در همین راســتا اذعان کرد: حضور بازیگران 
چهره مسئله اى نیست که بتوان گفت خوب است 
یا بد است. ما نباید صرفًا منتقدانه همه چیز را زیر 
سئوال ببریم و بکوبیم. نقد باید عادالنه و منصفانه 
صورت گیرد. تئاتر ما نیازمند حضور نقادان است 
تا بتوانند با نقد درســت بــه کارگردانان کمک 

کنند تا هر چه سریع تر مســیر استاندارد 
را پیدا کنند. هــر تئاترى باید بر 

اســاس کیفیتش قضاوت 
شود و نباید به علت حضور 
فالن چهــره همه چیز را 

نقد کنیم.

اجراى نمایشى با بازیگران باالى 70 سال
هوشنگ توکلى: جوانان براى ما نمایشى نمى نویسند تا بازى کنیم؛ خودمان براى خودمان مى نویسیم 

کیانوش عیارى که کارگردانى مجموعه تلویزیونى «87 متر» را عهده دار است، گفت: با فشار و تالش شبانه روزى در حال تولید این سریال هستیم.
کیانوش عیارى درباره آخرین مراحل تولید این مجموعه تلویزیونى اظهار کرد: هر چند در ماه مبارك رمضان هستیم ولى همه گروه بازیگر و پشت 

صحنه در تالشیم تا کار به موقع به اتمام برسد و به امید خدا به زودى تولید به نیمه راه خواهد رسید.
این کارگردان سینما و تلویزیون ادامه داد: خوشبختانه در مسیر تولید این سریال بدشانسى نیاوردیم؛ یعنى اینکه خدایى ناکرده براى بازیگران 

اتفاقى بیافتد یا بیمار شوند و تقریبًا با شرایط خوبى کار را ادامه مى دهیم.
عیارى افزود: کماکان در لوکیشن اصلى خانه، در حال تصویربردارى هستیم؛ جایى که داستان اختالف و درگیرى دو خانواده 

خلیلى و پوردّورانى بر سر مالکیت منزل، در حال ضبط است.
کارگردان ســریال «روزگار قریب» تصریح کرد: تا دو هفته آینده فیلمبردارى در لوکیشن خانه به اتمام خواهد رسید و به 

لوکیشن جدیدى حوالى امامزاده یحیى(ع) که منزل خانواده پوردّورانى ها هســت، مى رویم. او همچنین گفت: در کنار کار 
ضبط در لوکیشن منزل، تصاویر خارجى و خیابانى هم گرفته مى شود.

کیانوش عیارى یادآور شد: تاکنون 750 دقیقه فیلمبردارى مفید گرفته ایم که همزمان هم راف کات ها و هم تدوین همزمان 
در حال انجام است؛ به طورى که بخش قابل توجهى از سریال تدوین شده است.

او درباره اضافه شدن ســعید آقاخانى به عنوان بازیگر جدید و ماجراى رفتن به گرجستان هم تصریح کرد: سعید 
آقاخانى به علت مشغله کارى نتوانســت به این مجموعه اضافه شــود و ماجراى حضور و تصویربردارى 

بخش هایى از سریال در گرجستان هم به دلیل مسائل مالى کنسل شد.
«87 متر» داســتان دو خانواده به نام پوردّورانى و خلیلى اســت. علیرضا پوردّورانى به همراه 
همســر، دو دختر و پســرش، خانه اى را از یک فروشــنده به نام فرج ناصرى خریدارى 
مى کنند. اما روز اسباب کشى متوجه مى شوند که خانه به فرد دیگرى به نام محسن 
خلیلى فروخته شده است. محسن به همراه پسر، همسر و دو دخترش صبح زودتر از 
پوردّورانى ها به خانه رسیده اند و وسایلشان را در خانه گذاشته اند اما با رسیدن 

خانواده پوردّورانى، ماجراى کالهبردارى مشخص مى شود.
سریال «87 متر» به تهیه کنندگى و کارگردانى کیانوش عیارى کارى 
از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیماســت که در 40 قسمت 45 

دقیقه اى در حال تولید است.

توضیحات کیانوش عیارى درباره آخرین وضعیت سریال جدیدش

ست، گفت: با فشار و تالش شبانه روزى در حال تولید این سریال هستیم.
ار کرد: هر چند در ماه مبارك رمضان هستیم ولى همه گروه بازیگر و پشت 

نیمه راه خواهد رسید.  تولید به
د این سریال بدشانسىنیاوردیم؛ یعنى اینکه خدایى ناکرده براى بازیگران

مى دهیم.
خانواده  یربردارى هستیم؛ جایىکه داستان اختالف و درگیرى دو

ست.
دو هفته آینده فیلمبردارى در لوکیشن خانه به اتمام خواهد رسید و به 

زل خانواده پوردّورانى ها هســت، مى رویم. او همچنین گفت: در کنار کار 
نى هم گرفته مى شود.

ه فیلمبردارى مفید گرفته ایم که همزمان هم راف کات ها و هم تدوین همزمان 
سریال تدوین شده است.  قابل توجهى از

ى به عنوان بازیگر جدید و ماجراى رفتن به گرجستان هم تصریح کرد: سعید 
نســت به این مجموعه اضافه شــود و ماجراى حضور و تصویربردارى 

ستان هم به دلیل مسائل مالى کنسل شد.
واده به نام پوردّورانى و خلیلى اســت. علیرضا پوردّورانى به همراه 
ـرش، خانه اى را از یک فروشــنده به نام فرج ناصرى خریدارى 
به نام محسن  ب کشى متوجه مى شوند که خانه به فرد دیگرى
ه است. محسن به همراه پسر، همسر و دو دخترش صبح زودتر از 
در خانه گذاشته اند اما با رسیدن  ه خانه رسیده اند و وسایلشان را

دّورانى، ماجراى کالهبردارى مشخص مى شود.
«87 متر» به تهیه کنندگى و کارگردانى کیانوش عیارى کارى 
45 5 قسمت وه فیلم و سریال شبکه یک سیماســت که در 40

قیقه اى در حال تولید است.

ى، بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون 
دانصحنه بردن نمایشــى به کارگردانى  گ کا ه ش ا ن د نه
ــى را خــودم نوشــته و کارگردانى 
ود تابســتان روى صحنــه برود اما به 
در انتخاب بازیگر کمى دیرتر اجرا من

د نمایشــنامه براى رده سنى میانسال 
أکید کــرد: مگر خودمان براى ســن 
ــنامه بنویســیم زیرا جوانــان براى 
نویســند تا بــازى کنیم. البته رشــد 
نان بد نیســت اما اینکه این رشــد به 
ـىپیشکســوتان رخ دهــد درســت 

«زیر تیغ» درباره رده ســنى بازیگران 
د: رنج ســنى بازیگران اصلى نمایش 
ل هستند و این در نوع خود اتفاق جالبى 
کنار آنــان هم جوانان حضور گرمى  ر
بازیگر اصلى  م سعى ام این است که دو

بازیگر خوب مطرحسینما باشند. اثر دو
نگاوى درباره مســائل مالى و درآمد تئاتر تأکید کرد: نگاه  د ک د تأک تئات د آ د ال ائل ا د
اقتصادى باید یکى از اولیت هاى تئاتر باشد زیرا حمایت 
خاصى از سوى مســئولین فرهنگى نمىشود پس باید 
اولویت اقتصادى را هم در اولویت هــاى تئاتر در نظر
گرفت اما نباید صرفًا به دلیل مسائل مالى استانداردهاى 

یک اثر نمایشى را زیر سئوال برد.
وى در همین راســتا اذعان کرد: حضور بازیگران 
چهره مسئله اى نیست که بتوان گفت خوباست 
یا بد است. ما نباید صرفًا منتقدانه همه چیز را زیر 
سئوال ببریم و بکوبیم. نقد باید عادالنه و منصفانه 
صورت گیرد. تئاتر ما نیازمند حضور نقادان است 
تا بتوانند با نقد درســت بــه کارگردانان کمک 

کنند تا هر چه سریع تر مســیر استاندارد 
را پیدا کنند. هــر تئاترى باید بر 

اســاس کیفیتش قضاوت
شود و نباید به علت حضور 
فالن چهــره همه چیز را 

نقد کنیم.

اجراى نمایشى با بازیگران باالى 70 سال
توکلى: جوانان براى ما نمایشى نمى نویسند تا بازى کنیم؛ خودمان براى خودمان مى نویسیم 

شهاب حسینى، بازیگر مشهور سینما و تلویزیون ایران 
مى خواهــد راه هنر را در خارج از کشــور و در آمریکا 

دنبال کند.
به گزارش جام جم آنالین،  شــهاب حسینى در تمام 
سال هاى فعالیتش در دنیاى سینما به عنوان بازیگرى 
معروف بوده که از تجربه حیطه هاى نو نمى هراسد و 
ماجراجویى هایش در سینما تمامى ندارد. این بازیگر 
که همیشه از کار با جوانان و فیلمسازان نوآمده استقبال 
کرده؛ این روز ها انگار در پــى یک ماجراجویى جدید 
است و مى خواهد براى ادامه فعالیت هاى سینمایى به 

آمریکا کوچ کند.
هفته پیش یکى از سایت هاى تخصصى سینما در خبرى 
ضمن اشاره به کوچ شهاب حسینى به آمریکا براى ادامه 
فعالیت هاى سینمایى نوشت که این بازیگر قصد دارد در ینگه 
دنیا یک کمپانى فیلمسازى تأسیس و ادامه فعالیتش را در عرصه سینما 

روى این موضوع متمرکز کند.
شهاب حسینى که در سال هاى اخیر با نقش آفرینى در سریال «شوق پرواز» 
درباره زندگى خلبان شــهید بابایى و فیلم هاى «جدایى نادر از ســیمین»، 
«فروشنده» و البته نقش «قباد» در سریال «شهرزاد» یکى از موفق ترین مردان 
بازیگر این مرز و بوم لقب گرفته؛ در سفرى که چندى پیش به آمریکا داشت، 
در گزارش و گفتگویى با تلویزیون «اوسى دى سى» درباره مسائل پرحاشیه اى، 
چون مهاجرت به آمریکا، افت کیفیت ســینما، تأسیس یک کمپانى سینمایى 
و همکارى بااصغر فرهادى صحبت کــرد. صحبت هایى بالقوه بحث انگیز که 

مى تواند حواشى فراوانى براى او به وجود آورد.
حسینى مى گوید به ژانر سینماى عارفانه عالقه دارد که به اعتقاد او درى به دنیاى 
دیگر مى گشاید. او ادعا مى کند غناى فکرى در فیلم هاى سینماى جهان کمتر 

شده و فیلم ها چیزى براى عرضه ندارد و در برابر آن از گنج ایرانى مى گوید.
اما مهمترین سخنان شهاب حسینى جایى اســت که مى گوید به عنوان یک 
توریست به آمریکا نیامده، بلکه یک فرهنگ 2500 ساله را به اینجا آورده است: 
«از غرب فلسفه بار مى زنیم مى آوریم شرق و از شرق بار مى زنیم مى آوریم غرب.» 
او از تأسیس یک کمپانى فیلمسازى در آمریکا مى گوید: «دوست دارم ادامه 

فعالیتم را روى این طرف متمرکز کنم.» 

شهاب 
حسینـــى
 از ایــران
 مـى رود

ى(ع) تعطیلمى شوند. ر
مرضا فرجى درباره تعطیلى سینما هاى 
ســینما هاى کشور از  ور گفت: تمامى
3 روز یک شــنبه 13 خرداد ماه  9اعت19
ناســب شــب قدر تعطیل خواهد بود. 
چنین سینماهاى کشور در روز دوشنبه 
امام خمینى(ره)، روز  ناســبت رحلت
روز 15 خرداد و 5شنبه به مناســبت قیام

6شنبه 16 خردادماه به مناسبت شهادت 
علــى(ع)، به صورت کامــل تعطیل

د بود. 
داد: روز پنج شــنبه 17 خردادماه  7دامه

باز اهاى کشور به صورت کامل
8و در روز جمعــه 18 خردادماه
قدس ف بــا روز جهانــى
14 فعالیت 4ها از ســاعت

ا آغاز مى کنند.

ن العابدین به جمع بازیگران
ـینمایى «طال» به کارگردانى 

هبازى پیوست.
ن العابدین جدیدترین بازیگرى 
کهحضورش در فیلم ســینمایى
ه کارگردانى پرویز شــهبازى و

دگى رامبد جوان قطعى شــده 

دین که سال گذشته بازى اش در 
رافیل» مورد توجه قرار گرفت و
ى در «عرق سرد» نیز کاندیداى 
زیگر نقش مکمل زن شد به 
وى دوربین پرویز شــهبازى 

ن حضور نــگار جواهریان، 
ـیدى و طنــاز طباطبایى در

انتخاب سایر  طعى شده بود و
دامه دارد.

دیدترین همــکارى رامبد 
حمد شایسته است که پیش 
ســاخته  نون مورفى» را
ر است به زودى فیلم مجید 

 نیز تهیه کنند.

ضافه شدن 
بازیگر جدید 

به «طال»

شهاب حسینى، بازیگر مشهور س
مى خواهــد راه هنر را در خارج

دنبالکند.
به گزارش جام جم آنالین،  شــ
سال هاى فعالیتشدر دنیاى سین
معروف بوده که از تجربه حیطه
ماجراجویى هایش در سینما تما

که همیشه از کار با جوانان و فیلمس
کرده؛ این روز ها انگار در پــى یک
استو مى خواهد براى ادامه فعال

آمریکا کوچ کند.
هفته پیش یکى از سایت هاى تخص
ب ضمن اشاره به کوچشهاب حسینى
فعالیتهاىسینمایى نوشت که این بازیگ
دنیا یک کمپانى فیلمسازى تأسیس و ادامه فعالیتش

روى این موضوع متمرکزکند.
شهاب حسینى که در سال هاى اخیر با نقش آفرینى در س
درباره زندگىخلبان شــهید بابایى و فیلم هاى «جدایى
«فروشنده» و البته نقش «قباد» در سریال «شهرزاد» یکى

بازیگر این مرز و بوم لقب گرفته؛ در سفرىکه چندى پیش
در گزارشو گفتگویى با تلویزیون «اوسى دى سى» درباره

چون مهاجرت به آمریکا، افت کیفیت ســینما، تأسیس یک
و همکارى بااصغر فرهادى صحبت کــرد. صحبت هایىب

مى تواند حواشى فراوانى براى او به وجود آورد.
حسینى مى گوید به ژانر سینماى عارفانه عالقه دارد که به اعت
دیگر مى گشاید. او ادعا مى کند غناى فکرى در فیلم هاى س
شده و فیلم ها چیزى براى عرضه ندارد و در برابر آن از گنج ای
اما مهمترین سخنان شهاب حسینى جایى اســت که مى گ
به 0توریست به آمریکا نیامده، بلکه یک فرهنگ 2500 ساله را
«از غرب فلسفه بار مى زنیم مى آوریم شرق و از شرق بار مى زنیم
از تأسیس یک کمپانى فیلمسازى در آمریکا مى گوید: « او

فعالیتم را روى این طرف متمرکز کنم.» 

شهاب
حسینـــ
 از ایــر
 مـى رو
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نصف جهان همانطور که هفته پیش در خبرها داشتید 
مدیران سپاهان با استنلى کى روش به توافق دست 
یافتند تا این مهاجم بلندقامت و تنومند برزیلى اولین 
خرید آنها در بخش هجومى باشد. البته این تنها خرید 
امیرقلعه نویى براى تقویت تیمش در بخش هجومى 
نبود و مدیران پر کار این روزهاى باشــگاه سپاهان 
بالفاصله در کمتر از 24 ســاعت بعد دو مهاجم دیگر 
یعنى ابراهیم صالحى مهاجم فصل گذشــته پارس 
جنوبى جم و همینطور سجاد شهباززاده مهاجم فصل 
گذشــته آبى پوشــان و القطر را به خدمت گرفتند تا 
امیرقلعه نویى شرایط بسیار خوبى براى انتخاب نفرات 

هجومى خود داشته باشد.
حاال اما با اضافه شدن نفرات جدید بى شک برخى از 
مهاجمین فصل گذشته باید از تیم فوتبال سپاهان جدا 
شوند. مروان حسین، ساسان انصارى، مهدى شریفى 
و مسعود حسن زاده چهار مهاجم فصل گذشته طالیى 

پوشان بودند.
ساسان فصل گذشته مهاجم اول سپاهان بود و با 11 
گل فصل را خاتمه داد. مهدى شــریفى در نیم فصل 
و با پایان خدمت سربازى به تیم سابق خود بازگشت 
و طى نیم فصل ســه گل به ثمر رساند. مهاجم دیگر 
طالیى پوشان مروان حسین بود که با پایان فصل از 
این تیم جدا شد و در نهایت مسعود حسن زاده نیز پس 
از چند ماه دست و پنجه نرم کردن با مصدومیت موفق 
شد خود را به 5 دیدار انتهایى سپاهان در لیگ برساند 

و براى دقایقى فرصت بازى به او رسید.
قلعه نویى لیســت مهاجمین خود را به باشــگاه داده 
و تمامى بازیکنان مورد نظرش جذب شــدند، اما در 
لیست قلعه نویى بازیکنان خروجى نیز مشخص شده 
که البته هنوز صحبتى در خصوص آنها مطرح نشده 
است. با این حال به نظر مى رسد مهاجمینى که فصل 
خوبى با سپاهان نداشــتند، راه خروج از باشگاه را در 

پیش بگیرند.
اگر بخواهیم در این خصــوص گمانه زنى کنیم، این 
احتمال وجود دارد که مسعود حسن زاده که قراردادش 
نیز با طالیى پوشــان خاتمه یافته، بــه تیم دیگرى 
بپیوندد و مهدى شریفى نیز که نیم فصل خوبى با تیم 
سابق خود پشت سر نگذاشت و فاصله زیادى با پدیده 
سال هاى نه چندان دور طالیى پوشان دارد، دومین 
بازیکن خروجى باشد. شریفى البته یک فصل دیگر 
با سپاهان قرارداد دارد و باید ببینیم چه سرنوشتى 

در انتظار این مهاجم خواهد بود که پس از حضور در 
تراکتورسازى از شرایط آرمانى خود فاصله گرفت.

در صورتى کــه فرضیه باال صحیح باشــد و از جمع 
مهاجمین فصل گذشته تنها ساسان انصارى در تیم 
باقى بماند، قلعه نویى تیمى خواهد داشت با پنج مهاجم 

که همگى آنها از بازیکنان مورد عالقه 
ایــن مربى باتجربه هســتند.

ابراهیم صالحى و اســتنلى 
کى روش در سیستم قلعه 
نویى بازیکنانى هســتند 
که تبحــر باالیى در زدن 
ضربات سر و موفقیت در 

درگیرى هاى فیزیکى دارند 
و عالوه بر ایــن دو مهاجم، 

قلعه نویى سه مهاجم دیگر به 
نام هاى ساسان انصارى، مهرداد 

محمدى و سجاد شهباززاده را نیز 
در اختیار خواهد داشت.

اگر مهرداد محمدى و ساســان انصارى را بازیکنانى 
قلمداد کنیم که مهار ت باالترى در بازى روى زمین 
دارند ، کى روش و صالحى مکمــل این دو خواهند 
بود و در نهایت شــهباززاده را نیز مى توان بازیکنى با 
ویژگى هــاى دو گانه ( تبحــر در نبردهاى هوایى و 
همینطور روى زمین) دانســت کــه همین موضوع 
دست سرمربى طالیى پوشان را براى انتخاب نفرات 
هجومى خود بازتر هم خواهد کرد. البته قلعه نویى در 
این پست رضا میرزایى را هم در اختیار خواهد داشت و 
باید ببینیم چه تصمیمى در خصوص این بازیکن اتخاذ 
خواهد کرد، اما در هر صورت مى توان از همین حاال 
پنج ضلعى امیرقلعه نویى در تیم جدیدش را که به یک 
ســتاره پنج پر مى ماند را یکى از مهیج ترین خطوط 
هجومى لیگ برتر دانســت و باید منتظر آغاز لیگ 
هجدهم بمانیم و ببینیم که پرافتخارترین مربى تاریخ 
لیگ برتر از کدامیک از این نفرات در ترکیب اصلى تیم 
خود و البته با چه آرایشــى استفاده خواهد کرد؛ اینکه 
به بازى با یک مهاجم هدف که احتماال کى روش یا 
صالحى خواهد بود و دو بال کنارى روى مى آورد که 
در ذوب آهن و به خصوص در نیم فصل دوم بیشــتر 
شاهد آن بودیم و یا مانند گذشته از دو مهاجم با ویژگى 

هاى متفاوت استفاده خواهد کرد.

البته که هر دو سیســتم توســط قلعه نویى استفاده 
خواهد شــد ولى باید ببینیم با 

کدام روش سرمربى جدید 
طالیى پوشان مى تواند 
به هارمونى و هماهنگى 

وحشت از نیــروى هوایى سپـاهـان!
عملکرد قدرتمند زردها در نقل و انتقاالت و واکنش منتقدان

 همانطور که چند روز پیش نوشتیم،به بهانه فینال لیگ 
قهرمانان اروپا، برنامه ”اصفهان بــه وقت فوتبال“ در 

فرهنگسراى اسوه برگزار شد.
” فوتبال به وقت اصفهان“ نام سلسله ویژه برنامه هایى

 اســت که براى ایجاد فصلى نو در عرصه فعالیت هاى 
فرهنگى ورزشــى شــهر به همت معاونــت فرهنگى 
شــهردارى منطقه دو اصفهان برگزار که مى شــود. 
این ویژه برنامه براى نخســتین بار به بهانه مســابقه 
فینــال لیــگ قهرمانــان اروپا بــا حضــور برخى از 
پیشکسوتان، فوتبالیست هاى و مردم عالقمند برگزار

 شد.
محمد کیهانــى، مدیرمنطقه 2 شــهردارى اصفهان 
در گفتگو با ایمنا در خصوص دالیــل افتتاح این ویژه 
برنامه گفت: منطقه 2 شــهردارى اصفهــان یکى از 
مناطق کــم برخوردار شــهرى اســت و به نســبت 
جمعیــت جوانى کــه در ایــن منطقه حضــور دارند 
امکانات رفاهى، تفریحى و ورزشــى کمى در آن قرار

دارد.
 مدیر منطقه 2 شــهردارى اصفهان خاطر نشان کرد: 
اولین اقدامى که براى ورزش ایــن منطقه انجام داده 
بودیم، برگزارى مســابقات فوتســال جام 22 بهمن 
در سال گذشــته بود که اســتقبال خوبى از آن صورت 
گرفت و متوجه شدیم از بین ورزش ها، فوتبال یکى از 
رشــته هاى پرطرفدار در این منطقه است. با توجه 
اینکه تمرینات دو تیم فوتبال ســپاهان و 
ذوب آهن در محــدوده منطقه 
2 شهردارى اصفهان 
برگزار 

مى شــود اکثر هواداران 
این دو تیم در همیــن منطقه زندگى 

مى کنند و از همین رو خواســتیم زمینه اى فراهم 
شود تا هواداران فوتبال بتوانند با همان شور و نشاط 

داخل ورزشــگاه در داخل منطقه مســابقه فوتبال را 
ببینند.

کیهانى ادامــه داد: با جمــع بندى هاى انجام شــده 
تصمیم گرفتیم مســابقه فینال لیــگ قهرمانان اروپا 
به عنوان مســابقه افتتاحیه ویژه برنامــه اصفهان به 
وقت فوتبــال در نظر گرفته شــود، بــه همین منظور 
در فرهنگســراى اســوه که گنجایش نزدیک به 300 
نفر را دارد این مراســم را برگزار کردیــم و براى این 
کــه ســطح کیفــى و جذابیت برنامه بیشــتر شــود 
مهمانانى از جمله رســول کربکنــدى و ناصر نویدنیا 
دروازه بان هاى پیشکسوت ذوب آهن و سپاهان، سپهر 
محمدى( گلر تیم ملى فوتســال) ، محمد باقر صادقى

( گلر تیم فوتبال ذوب آهن) ، فرهاد بهادرانى( بازیکن 
سابق سپاهان و از مربیان آکادمى این باشگاه) و هادى 
ریش اصفهانى( گلر جــوان اصفهانى) را دعوت کردیم 
تا در کنار مشــتاقان فوتبال در منطقــه 2 این فینال را 

ببینند.
وى با اشــاره به اســتقبال خوب از این برنامه تصریح 
کرد: از ســاعتى قبل از شــروع مســابقه جوان ها به 
محل برگزارى برنامــه آمدند و پیش از آغاز مســابقه 
در صحبت ها و نظرات کارشناسان شرکت مى کردند. 
به هنگام شروع مسابقه، فضایى شبیه ورزشگاه درست 
شــد که  براى ما تعجب برانگیز بود، بــا توجه به اینکه 
تبلیغات وســیعى نکردیم ظرفیت فرهنگســرا کامل 
پر شــد و شــعارها دقیقًا مانند جو ورزشــگاه سر داده 
مى شــد. دیدن فوتبال در بین جمعیت حــدوداً 300 
نفرى و با ویدئو پروژکتور تجربه جدیدى بود که اتفاق

 افتاد.
مدیر منطقه 2 شــهردارى اصفهان اضافه کرد: برنامه 
”اصفهان به وقت فوتبال“ روح جدید ورزش اســت و 
قطعًا ما از این برنامــه درس گرفتیم تا نقاط ضعف خود 

را رفع کنیم. 

شهردار منطقه 2 مطرح کرد

را پرافتخارتریــن مربى لیگ برتر کرده اســت. حاال 
اولین اقدام قلعه نویى در سپاهان هم، خرید بر همین 

مبنا بوده است.
مهاجمان فصل قبل ســپاهان از بیــن نفرات کوتاه 
قامت و سرعتى انتخاب شده بودند. ساسان انصارى با 
قد 173 سانتى مترى اصلى ترین امید گلزنى سپاهان 
بود که در 25 مسابقه به عنوان مهاجم هدف به بازى 
رفت. مهدى شــریفى دیگر مهاجم تیم کرانچار بود. 
بازیکنى با قد 175 ســانتى مترى که در 22 بازى به 
عنوان مهاجم نوك بازى کرد. مهرداد محمدى، مروان 
حسین و رضا میرزایى دیگر مهاجمان تیم بودند که در 
معدود بازى ها به عنوان مهاجم هدف به بازى گرفته 
شدند. قد این ســه بازیکن هم به ترتیب 178، 
182 و 175 ســانتى متر بود. یعنى 
جــز مــروان 
که  حســین 
مهاجم اصلى 
تیم هم نبود، 
قد هیــچ کدام 
از ســپاهانى ها 
حتى بــه 180 
ســانتى متر هم 
 . ســید نمى ر
اتفاقى کــه اجازه 
بازى متکى به سانتر 

را به سپاهان نمى داد.
همین باعث شد که قلعه نویى 
خیلى زود مهاجمان مــد نظر خودش را 
به سپاهان بیاورد. کى روش استنلى 195 
ســانتى مترى اولین خرید سپاهان در 
خط حملــه بود. بازیکنى بــا قد 195 
سانتى مترى و خصوصیاتى فیزیکى. 
خرید بعدى سپاهان از پارس جم آمد. 
ابراهیم صالحى 190 ســانتى مترى 
که فصل گذشته ســه گل زده بود. 

بیشترى دست پیدا کند که جواب این سوال با شروع 
تمرینات مشخص خواهد شد.

 اما خرید 3 مهاجم با قابلیت ســرزنى باال باعث شد 
تا منتقدان همیشــگى  قلعه نویى دوباره دســت به 
کار شــوند  و او را متهم به بازى هوایى کنند. یکى از 
منتقدان ژنرال پس از خرید سجاد شهباززاده در سایت 

آى اسپورت نوشت:
 بــه کار بــردن واژه «کیــک  انــد راش» یکى از 
جنجالى ترین کنفرانــس مطبوعاتى هاى فصل قبل 
لیگ برتر را رقم زد. طعنه اى که شفر به مدل فوتبال 
ذوب آهن نســبت داد و معتقد بود که با بزن زیرش، 
برنده مسابقه شــدند. واکنش امیر قلعه نویى هم به 
این طعنه جالب بــود: «اگر با بزن زیــرش برده ایم، 

ضعف آنهاست». یعنى قلعه نویى منکر 
فوتبال کیک  اند راش تیم اش 

نشد. سبکى ســنتى که 
سال هاست قلعه نویى 

قلعه نویى بــه خرید ایــن دو مهاجم اکتفــا نکرد و 
سومین بازیکن فیزیکى را هم به تیم اش اضافه کرد. 
سجاد شهباززاده 184 سانتى مترى که او هم از همه 
مهاجمان فصل قبل ســپاهان بلند قامت تر است با 

سپاهان قرارداد بست.
پیش از همه این ها، محمد ایرانپوریان بعد از شــش 
فصل راه اش را از تراکتور جدا و به سمت سپاهان کج 
کرد. دفاع راستى که تبحر باالیى در ارسال پاس هاى 
هوایى دارد و معموال جزو بازیکنان برتر از حیث تعداد 
پاس گل است. یعنى قلعه نویى خیلى زود استراتژى 
فصل بعدش را هم بر مبناى فلسفه فوتبالى اش چید. 
پاس هاى هوایــى ایرانپوریان و اســتفاده از قدرت 
فیزیکى ســه مهاجم جدید تیم. کادر امیر قلعه نویى 
هم دقیقا همان کادرفنى فصل قبل ذوب آهن هستند 
و این مجموعه حداقل یک فصل ایــن برنامه را در 
کنار هم تمرین کردند. کــه در نهایت رتبه دوم لیگ 
را به همراه داشت و نسبتا موفقیت آمیز هم بود. حاال 
قرار اســت قلعه نویى این ماجراجویى را در دیگر تیم 

اصفهانى ادامه دهد.
به گزارش نصف جهــان، از زمان قرارداد ســپاهان 
با امیر قلعه نویى تا خریدهاى ســپاهان و همینطور 
انتشار شایعه مضحک پیشنهاد 3میلیاردى زردها به 
وریا غفورى، ســپاهان و امیرخان هر روز مورد آماج 
حمالت و نقدهاى کلیشه اى ورزشى نویسان پایتخت 
هستند. گویا حامیان رسانه اى استقالل و پرسپولیس 
نیز فهمیده اند که اگر ســپاهان دوباره قدرتمند شود 
شرایط سخت چند سال پیش براى آنها تکرار مى شود 
و عروسى از کوچه آنها مى رود. حمالت رسانه اى هر 

روزه آنها کامال این نکته را تائید مى کند.

 «فوتبال به وقت 
اصفهان»، روح جدید 

ورزش 
اگر مهرداد 

محمدى و ساسان انصارى 
را بازیکنانى قلمداد کنیم که 

مهار ت باالترى در بازى روى زمین 
دارند ، کى روش و صالحى مکمل این دو 
خواهند بود و در نهایت شهباززاده را 
نیز مى توان بازیکنى با ویژگى هاى دو 
گانه ( تبحر در نبردهاى هوایى و 

همینطور روى زمین)
          دانست 

ریخ ربى رین ر پر یم ببی و یم ب م
تر از کدامیک از این نفرات در ترکیب اصلى تیم 
بته با چه آرایشــى استفاده خواهد کرد؛ اینکه 
با یک مهاجم هدف که احتماال کى روش یا 
 خواهد بود و دو بال کنارى روى مى آورد که 
 آهن و به خصوص در نیم فصل دوم بیشــتر 
ن بودیم و یا مانند گذشته از دو مهاجم با ویژگى 

د خواهدک فاوتاستفاده

ش یم ش ر ی ل ب و
نشد. سبکى ســنتى که 

سال هاست قلعه نویى 

جــز
حســ
مهاج
تیم ه
قد هیــ

اگر مهرداد 
محمدى و ساسان انصارى 
را بازیکنانى قلمداد کنیم که 

مهار تباالترى در بازى روى زمین

حسن زاده نیز پس 
 مصدومیت موفق 
ن در لیگ برساند 

سید.
ا به باشــگاه داده 
ب شــدند، اما در 
 نیز مشخص شده 
 آنها مطرح نشده 
هاجمینى که فصل 
وج از باشگاه را در 

این انه زنى کنیم،
 زاده که قراردادش 
 بــه تیم دیگرى 
فصلخوبى با تیم
له زیادى با پدیده 
ان دارد، دومین 
یک فصل دیگر 
م چه سرنوشتى 

ه پس از حضور در 
 فاصله گرفت.

جمع از و باشــد ح

هاى متف

البته که
خواهد ش
کدام رو
طالیى

به هارمو

فاوت استفاده خواهد کرد.

 هر دو سیســتم توســط قلعه نویى استفاده 
شــد ولى باید ببینیم با

وش سرمربى جدید 
 پوشان مى تواند 
ونى و هماهنگى 

در صورتىکــه فرضیه باال صحیح
مهاجمین فصل گذشته تنها ساسان
باقى بماند، قلعه نویى تیمى خواهد داش
همگى آنها از بازیکنان مورد عال که

ایــن مربى باتجربه هســتند.
ابراهیم صالحى و اســتنلى 
کى روش در سیستم قلعه 
نویى بازیکنانى هســتند 
تبحــر باالیى در زدن که

ضربات سر و موفقیت در 
درگیرى هاى فیزیکى دارند

عالوه بر ایــن دو مهاجم،  و
قلعه نویى سه مهاجم دیگر به 

نام هاى ساسان انصارى، مهرداد 
محمدى و سجاد شهباززاده را نیز 

در اختیار خواهد داشت.

ح باشــد و از جمع 
ن انصارى در تیم 
شت با پنج مهاجم 

عالقه 

 همانطور که چند روز پیش نوشتیم،به بهانه فینال لیگ 
قهرمانان اروپا، برنامه ”اصفهان بــه وقت فوتبال“ در 

فرهنگسراى اسوه برگزار شد.
” فوتبال به وقت اصفهان“ نام سلسله ویژه برنامه هایى

 اســت که براى ایجاد فصلى نو در عرصه فعالیت هاى 
فرهنگى ورزشــى شــهر به همت معاونــت فرهنگى 
شــهردارى منطقه دو اصفهان برگزار که مى شــود. 
این ویژه برنامه براى نخســتین بار به بهانه مســابقه 
فینــال لیــگ قهرمانــان اروپا بــا حضــور برخى از 
پیشکسوتان، فوتبالیست هاى و مردم عالقمند برگزار

 شد.
2 شــهردارى اصفهان  2محمد کیهانــى، مدیرمنطقه
خصوص دالیــل افتتاح این ویژه در گفتگو با ایمنا در

2برنامه گفت: منطقه 2 شــهردارى اصفهــان یکى از 
مناطق کــم برخوردار شــهرى اســت و به نســبت 
جمعیــت جوانى کــه در ایــن منطقه حضــور دارند 
امکانات رفاهى، تفریحى و ورزشــى کمى در آن قرار

دارد.
2 مدیر منطقه 2 شــهردارى اصفهان خاطر نشان کرد: 
اولین اقدامى که براى ورزش ایــن منطقه انجام داده 
22 بهمن  2بودیم، برگزارى مســابقات فوتســال جام
در سال گذشــته بود که اســتقبال خوبى از آن صورت 
گرفت و متوجه شدیم از بین ورزش ها، فوتبال یکى از 
رشــته هاى پرطرفدار در این منطقه است. با توجه 
ییییاینکه تمرینات دو تیم فوتبال ســپاهان و 
ووووذذذوذوذوذوذوذوذوذذوذوب آهن در محــدوده منطقه 
2 شهردارى اصفهان 
برگزار 

مى شــود اکثر هواداران
منطقه زندگى  این دو تیم در همیــن

مى کنند و از همین رو خواســتیم زمینه اى فراهم
شود تا هواداران فوتبال بتوانند با همان شور و نشاط 

داخل ورزشــگاه در داخل منطقه مســابقه فوتبال را 
ببینند.

کیهانى ادامــه داد: با جمــع بندى هاى انجام شــده 
مســابقه فینال لیــگ قهرمانان اروپا تصمیم گرفتیم

به عنوان مســابقه افتتاحیه ویژه برنامــه اصفهان به 
وقت فوتبــال در نظر گرفته شــود، بــه همین منظور 
300 در فرهنگســراى اســوه که گنجایش نزدیک به

نفر را دارد این مراســم را برگزار کردیــم و براى این 
جذابیت برنامه بیشــتر شــود کــه ســطح کیفــى و

مهمانانى از جمله رســول کربکنــدى و ناصر نویدنیا 
دروازه بان هاى پیشکسوت ذوب آهن و سپاهان، سپهر 
محمدى( گلر تیم ملى فوتســال) ، محمد باقر صادقى

( گلر تیم فوتبال ذوب آهن) ، فرهاد بهادرانى( بازیکن 
سابق سپاهان و از مربیان آکادمى این باشگاه) و هادى 
ریش اصفهانى( گلر جــوان اصفهانى) را دعوت کردیم 
2تا در کنار مشــتاقان فوتبال در منطقــه 2 این فینال را 

ببینند.
وى با اشــاره به اســتقبال خوب از این برنامه تصریح 
کرد: از ســاعتى قبل از شــروع مســابقه جوان ها به 
محل برگزارى برنامــه آمدند و پیش از آغاز مســابقه 
در صحبتها و نظرات کارشناسان شرکت مى کردند. 
به هنگام شروع مسابقه، فضایى شبیه ورزشگاه درست 
شــد که  براى ما تعجب برانگیز بود، بــا توجه به اینکه 
تبلیغات وســیعى نکردیم ظرفیت فرهنگســرا کامل 
پر شــد و شــعارها دقیقًا مانند جو ورزشــگاه سر داده 
300 ً مى شــد. دیدن فوتبال در بین جمعیت حــدودا
که اتفاق بود تجربه جدیدى نفرى و با ویدئو پروژکتور

 افتاد.
2مدیر منطقه 2 شــهردارى اصفهان اضافه کرد: برنامه 
”اصفهان به وقت فوتبال“ روح جدید ورزشاســت و

قطعًا ما از این برنامــه درس گرفتیم تا نقاط ضعف خود 
را رفع کنیم. 

پاهانى ها 
ــه 180
ى متر هم 
 . ســید
ــه اجازه 
 به سانتر 

ى داد.
قلعه نویى 
خودش را 
5نلى 195
پاهان در 
5ـا قد 195
 فیزیکى. 
س جم آمد. 
نتى مترى 
 زده بود. 

ن پ ر ر ن ز ز ن ه رش ز
با امیر قلعه نویى تا خریدهاى ســپاهان و همینطور
3انتشار شایعه مضحک پیشنهاد 3میلیاردى زردها به
وریا غفورى، ســپاهان و امیرخان هر روز مورد آماج
حمالت و نقدهاى کلیشه اى ورزشى نویسان پایتخت
هستند. گویا حامیان رسانه اى استقالل و پرسپولیس
نیز فهمیده اند که اگر ســپاهان دوباره قدرتمند شود
شرایط سخت چند سال پیش براى آنها تکرار مىشود
و عروسى از کوچه آنها مى رود. حمالت رسانه اى هر

روزه آنها کامال این نکته را تائید مى کند.

از ســپ
حتى بـ
ســانتى
ر نمى
اتفاقى کـ
بازى متکى
را به سپاهان نمى
همین باعث شد که ق
خ خیلى زود مهاجمان مــد نظر
به سپاهان بیاورد. کى روش استن
ســانتى مترى اولین خرید سپ
بــ خط حملــه بود. بازیکنى
سانتىمترى و خصوصیاتى
خرید بعدى سپاهان از پارس
ابراهیم صالحى 190 ســان
که فصل گذشته ســه گل

دارند ، کى روش و صالحى مکمل این دو 
خواهند بود و در نهایت شهباززاده را 
نیز مى توان بازیکنى با ویژگى هاى دو 
ردهاى هوایى و 

روى زمین)
نست 

نیز مى توان بازیکنى ب
گانه ( تبحر در نبر
همینطور ر
         دان

قلعه نویى لیست مهاجمین خود 
را به باشگاه داده و تمامى بازیکنان 

مورد نظرش جذب شدند، اما در لیست 
قلعه نویى بازیکنان خروجى نیز مشخص 
شده که البته هنوز صحبتى در خصوص 

آآنها مطرح نشده است
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نصف جهان   به کارلوس کى روش اعتماد داریم و مى خواهیم 
با او و تیمش همراه شویم و چه جذاب است که مى خواهیم 
تماشاگر محصول یک کار بلند مدت از کارلوس کى روش 
در روسیه باشیم. اما در این بین باید برخى نکات و دغدغه ها 

را هم بازگو کنیم.
کارلوس کى روش ســخت ترین تصمیمات را در روزهاى 
گذشته گرفته و به فهرست 24نفره رسیده اما همچنان باید از 
این فهرست یک نفر حذف شود. حتى از حرف هاى کى روش 
این برداشت ایجاد شد که چه بسا از فهرست 4نفره انتظار یک 
نفر به فهرست نهایى برسد، یعنى یکى بین جالل حسینى، 
وریا غفورى، کاوه رضایى و حسین حسینى. این اما فقط یک 
برداشت از آخرین حرف هاى کى روش بود و هیچ رسمیتى در 
خود نداشت. مهم تر اما بحث دیگرى است، مهم تر از انتخاب 
نفرات و مهم تر از تمام جدل هایى که بعد از انتخاب فهرست 
تیم ملى درگرفت. به جام جهانى پیشین برگردیم، به برزیل، به 
سال 2014. مهم ترین بحثى که از آن جام براى ایران بجا ماند 
این بود که تیم ملى پلن  B  نداشت. بسیارى از منتقدان فوتبال 
در ایران به کى روش خرده گرفتند که چرا در برزیل فقط با یک 
رویکرد تاکتیکى بازى کردیم و چرا تیم ملى نتوانست از یک 
نقش تیمى به نقش دیگرى تغییر کند. انتقادات اما پاسخ هایى 
هم داشت. همین که ایران مى توانست یک پلن را با کیفیتى 
که مثال مقابل آرژانتین دیدیم اجرا کند، یعنى اثرگذارى مربى 

را در تیم دیده ایم.
این بار بعد از 4ســال دوباره همان بحث ها مى تواند شروع 
شود. تیم ملى در گروهى سخت شاید نتواند به جز پلن دفاع 
سرسختانه رویکرد دیگرى داشــته باشد اما مقابل مراکش 
توقعات بیشتر اســت و کى روش براى آن بازى شاید نقشه 
دیگرى طراحــى کند. تجربه بــازى با بوســنى در برزیل 
2014 همراه اوست، تجربه اى که در ذهن هیچ کس خوب 
ننشست و نباید اجازه دهد که مراکش براى ایران تبدیل به 
بوسنى شود. تیم ملى در بازى هاى تدارکاتى کم شمارش باید 
همین مسائل را در خود حل کند. اینکه کى روش بازى هاى 
تدارکاتى بیشترى را مى خواست، براى همین تجربه ها بود اما 
به هر روى از یک سرمربى که سال هاى طوالنى تیم ملى را 
هدایت کرده، حتما این توقع مى رود که در جام جهانى فقط 
یک پلن براى اجرا نداشته باشد. 4سال از جام جهانى برزیل 
گذشته و در این 4سال با کى روش باید به همان دستاوردهایى 

رسیده باشیم که در جام جهانى 2014 خبرى از آنها نبود.  

مربى سابق ذوب آهن و تراکتورسازى به عنوان سرمربى 
جدید تیم مس کرمان معرفى شد.

 مجتبى حسینى که سابقه سرمربیگرى در ذوب آهن را هم 
در کارنامه دارد،  با مدیران باشــگاه مس کرمان به توافق 

رسید و هدایت این تیم را برعهده گرفت.
حســینى بعد از همــکارى بــا یحیــى گل محمدى در 
تراکتورسازى مدتى استراحت کرد و حاال در دومین تجربه 
سرمربیگرى خود در فوتبال ایران به لیگ یک خواهد رفت.

او قراردادش را با مدیران باشــگاه مس کرمان امضا کرد و 
کارش را براى هدایت این تیم در لیگ دسته اول سال آینده 

شروع خواهد کرد.

این بار از شما بیشتر انتظار داریم آقاى کى روش

مراقب باشید مراکش 
بوسنى نشود!

حسینى به کرمان رفت

مجید حاجى رسولى ها پس از جلسه  با سعید آذرى، به عنوان سرپرست 
جدید تیم فوتبــال این باشــگاه انتخاب و جایگزین على شــجاعى 

شد.
  مجید حاجى رسولى ها در دوران فوتبالى خود سابقه حضور در تیم هاى 
پاس اصفهان، تیم منتخب اصفهان، تیم ملى جوانان، امید و دانشجویان 
ایران و کشاورز تهران را دارد و طى ســال هاى 71 تا 74 کاپیتان تیم 
فوتبــال ذوب آهن بود که پس از آن با مســتطیل ســبز خداحافظى 

کرد.
سرپرست جدید ذوب آهن هم اکنون عضو هیئت مدیره و مدیرکارخانه 
شرکت نانو واحد صنعت پرشیا اســت و پیش از آن نیز طى سال هاى 
76 تا 85 عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت ذوب صنعتى ایران 

بوده است.

شجاعى برکنار شدشجاعى برکنار شد

نگاه سپاهان و ذوب آهن به شاه ماهى هاى لیگ

اصفهـان ستاره باران مى شود!
نصف جهان دو تیم اصفهانى کــه از آنها انتظار مى رود 
در فصل هجدهم  مدعــى قهرمانى لیگ برتر 
باشند عملکردهاى متفاوتى را تا بدین
 جاى نقل و انتقاالت داشته اند
 و  بــا توجــه بــه 
خردیــد هایى 
کــه تا 

به حال داشته اند نیم نگاهى به سایر شــاه ماهى هاى لیگ برتر
 دارند.

نقــل و انتقاالت فوتبــال ایران در حالى آغاز شــده کــه بازار تا 
پایان هفته گذشــته به جز عملکرد خوبى که ســپاهان  تا بدین 
جاى کار داشــته ،ســوت و کورتر از همیشــه به نظر مى رسد با 
این وجود هنوز  هم ستاره هایى پیدا مى شــوند که انتقالشان در
لیگ برتر سر و صدا به پا کند. هنوز بازار نقل و انتقاالت فوتبال ایران 
داغ نشده اما این امید هست که در  هفته ها و روزهاى آینده با چند 

انتقال پرسرو صدا رونق به این بازار پرهیاهوى همیشگى  برگردد. 
گفته مى شــود ذوب آهن اصفهان با حضور امید نمازى در هفته 
پیش رو و هفته آینده به طور جــدى وارد بازار نقل و انتقاالت مى 
شود و قطعا عملکرد سبزها براى ما جذاب خواهد بود که ببینیم چه 
ستاره هایى در سبد خرید آنها قرار مى گیرند. اما عموم رسانه ها در 
هفته گذشــته گمانه زنى هایى در مورد چهره هایى که مى توانند 
در ادامه گزینه هاى هیجان بر انگیز نقل و انتتقاالت لقب بگیرند، 

داشته اند. عموم این چهره ها را مى توان بازیکنان زیر لقب داد.

مرتضى تبریزى:  
مهاجم بلند قد ذوب آهن هم یکى 

از بازیکنان پرطرفدار ایــن فصل نقل و 
انتقاالت است. او که فصل قبل تا آستانه پیوستن 

به استقالل على منصوریان پیش رفته بود این بار گفته 
مى شود از سوى وینفرد شــفر نیز با پیشنهاد خوبى مواجه شده 

است. این در حالى است که پرسپولیسى ها نیز به دنبال جذب تبریزى 
هستند و اگر پنجره باز شــود آن وقت رقیبى جدى براى آبى ها در جذب 
مهاجم گلزن ذوب آهن خواهند بود. تبریزى آبى مى پوشد یا قرمز؟ هنوز 
مشخص نیست و شــاید بازهم در دقیقه نود در ذوب آهن ماند. البته طبق 
اعالم سعید آذرى او قرارداد دارد و فقط با رضایتنامه ذوبى ها مى تواند از این 
تیم جدا شود و البته ذوبى ها هم فقط حاضرند او را با یک پیشنهاد خوب به 

یک باشگاه خارجى بفروشند.
یونس دلفى:   استقالل خوزستان بعید است که امسال بتواند شاه ماهى 
جوانش را در این تیم حفظ کند چرا که شــرایط سنى این بازیکن به گونه 
اى است که بســیارى از تیم ها خواهان او خواهند بود. یونس دلفى ستاره 
جوان استقالل خوزستان و پدیده تیم ملى نوجوانان ایران مى تواند یکى 
از ستاره هاى این فصل نقل و انتقاالت باشد. گفته مى شود دو سه باشگاه 
بزرگ ایران او را مى خواهند هرچند از عالقه اش به حضور در فوتبال اروپا 
نمى توان غافل شد. از ذوب آهن به عنوان یکى از مشتریان اصفهانى او در 

فوتبال ایران نام برده مى شود.
الهیارصیادمنش:   یکى دیگر از ستاره هاى تیم ملى نوجوانان که در همان 
روزهاى اول نقل و انتقاالت گفته مى شد به استقالل پیوسته است هنوز با 
این باشگاه رسما به توافق نرسیده است. الهیار صیادمنش مهاجم تیم ملى 
نوجوانان و باشگاه ســایپا بعد از اینکه با استقاللى ها مذاکره کرد از طرف 
سایپایى ها اعالم شــد که با این تیم قرارداد دارد و نمى تواند به استقاللى 
ها بپیوندد. از طرفى گفته مى شود پرسپولیسى ها نیز خواهان صیادمنش 
هستند اما به نظر مى رسد اگر مشکل قرارداد او با سایپا حل شود استقالل 

اصلى ترین گزینه خواهد بود.
مجتبى جبارى:   ستاره مصدوم استقالل بعد از یک فصل دورى از فوتبال 
حاال یکى از ســتاره هاى بالقوه نقل و انتقاالت است. مجتبى اگر مشکل 
مصدومیت نداشته باشد هنوز هم مى تواند ستاره اى مطرح در فوتبال ایران 
باشد. آنچه مشخص است اینکه جبارى با اســتقالل ادامه نخواهد داد اما 

حضور او در یک باشگاه مطرح دیگر دور از انتظار نیست.
شیمبا:   لوسیانو پریرا مهاجم برزیلى صنعت نفت آبادان در بحران مهاجم 
در فوتبال ایران مى تواند یکى از ســتاره هاى ایــن فصل نقل و انتقاالت 
باشد. او که بعد ازآمدن کمالوند به نفت آمده بود حاال با جدا شدن این مربى 
مى توانیم شاهد حضور شیمبا در تیم دیگرى باشیم. از طرفى پریرا در فصل 
قبل یکى از بهترین هاى لیگ ایران بود و این احتمال هســت که یکى از 
تیم هاى مطرح و باالى جدولى مقصد بعدى او باشد. از سپاهان به عنوان 
یکى از جدى ترین مشتریان او نام برده مى شد که با توجه به خرید 3 مهاجم 
توسط زردها، دیگر این موضوع را باید منتفى شده دانست.قطعا حضور او در 
ذوب آهن مى تواند جاى خالى کى روشى که به سپاهان رفته را پر کند و بهتر 
است ذوب آهنى ها هر چه ســریعتر و تا دیر نشده او را در رادار خردیدهاى 

خود قرار دهند.
سروش رفیعى:   هنوز هم هواداران پرسپولیس از جدایى سروش رفیعى 
ناراحت هستند و این ناراحتى زمانى عمیق تر شد که با وجود اینکه سروش 
مى خواهد به ایران بازگردد پنجره نقل و انتقاالتى پرسپولیس بسته است. 

در صورت باز شــدن پنجره نقل و انتقاالتى انتقال سروش رفیعى 
به پرسپولیس مى تواند یکى از انتقاالت پر سر و صدا باشد 

اما اگر محرومیت نقل و انتقاالتى لغو نشود انتقال 
سروش به هر تیم دیگرى در لیگ ایران 

مى تواند یک انتقــال مهم تلقى 
شــود. ســپاهان در حال 

حاضر جدى ترین 
مشــترى 

سروش 
است  رفیعى 

اما فعال همه چیز به 
پرسپولیس بستگى دارد.

مهدى ترابى:   ستاره سایپا و تیم 
ملى ایــران بى تردید یکى از ســتاره هاى 

بزرگ نقــل و انتقاالت این فصل لیــگ برتر مى 
تواند باشــد. او که در دو فصل اخیر بشدت مورد توجه تیم 

هاى دیگر به خصوص پرسپولیس بوده امسال هم مشترى هاى 
بزرگى در لیگ ایران دارد هرچند دو مشکل بر سر راه ترابى هست. او یک 
سال دیگر با سایپا قرارداد دارد و على دایى هم اعالم کرده تنها در صورتى 
به ترابى رضایتنامه مى دهد که تیم هاى اروپایى او را بخواهند. اما موضوع 
بعدى درباره ترابى این است که او با مشکل سربازى هم مواجه است هرچند 
گفته مى شود که او کســرى خدمت دارد و زمان خدمتش کمتر از دوسال 
خواهد بود. با این وجود ترابى مى تواند یکى از ســتاره هاى اصلى نقل و 

انتقاالت باشد.
محسن مسلمان:   هافبک طراح پرسپولیس و بهترین پاسور لیگ برتر در 
فصول اخیر بى شک یکى از بازیکنان بازار این فصل است. سپاهان فعال ترین 
تیم حال حاضر نقل و انتقاالت مشترى پرو پا قرص مهندس پرسپولیسى ها 
است و به نظر مسلمان بیش از همه به این تیم نزدیک باشد. موضوع مهم این 
است که داستان حضور مسلمان در پرسپولیس دیگر به پایان رسیده و او باید 
زندگى جدیدى را در تیمى دیگر آغاز کند. هر چند اگر در ایران او را در ذوب 
آهن آهن هم دیدید خیلى تعجب نکنید. گفته مى شود یکى دو تیم قطرى هم 
براى خرید او تمایل نشان داده اند که باید دید این موضوع واقعیت دارد یا بازار 

گرمى هاى او مى باشد.
على عبدا... زاده:   مدافع صنعت نفت که در سال هاى قبل حتى تا آستانه 
پیوستن به پرسپولیس پیش رفت در این فصل نیز مى تواند یکى از بازیکنان 
پرطرفدار نقل و انتقاالت باشــد. عبدا... زاده در حالى که مدافعان راســت 
فوتبال ایران یکى یکى بــه خارج کوچ مى کنند مى توانــد یکى از گزینه 
هاى تیم هاى مطرح لیگ برتر باشــد. با توجه به نــام هاى مختلفى که 

در روزنامه ها و ســایت هاى ورزشى منتشــر مى شود،مرتضى 
آقاخان(مهاجم -پیکان)، محمد دانشــگر(دفاع - سایپا)، 

محسن فروزان(پارس جنوبى)، حامد لک (فوالد) 
و... مى توانند دیگر ســتاره هــاى نقل و 

انتقاالت فوتبال ایران در این فصل
 باشند.

به گــزارش 
نصف جهان، سپاهان 

تا حاال خریدهاى خوبى انجام 
داده و بــا دو خرید لیگ برترى و چند 

خرید خارجى و ســهیمه لیگ برترى دیگر 
مى تواند تیم قدرتمند و در شان نام خود را روانه فصل 

هجدهم کند . عملکرد سپاهان تا بدین جاى نقل و انتقاالت 
نشان داده که نباید خیلى نگران آنها باشیم. اما دیگر تیم شهر اصفهان 

یعنى ذوب آهن با توجه به اینکه تعدادى از بازیکنان آن قرارداد ندارند باید 
خود را براى یک عملکرد منطقى دیگر که بتواند همچنان در لیگ 

برتر و سایر جام هاى پیش رو چهره یک مدعى را داشته 
باشد، آماده کند و بخشى از ستاره هایى که نام 

بردیم مى تواننــد در رادار ذوب آهن 
براى ساختن یک تیم قدرتمند 

دیگر قرار بگیرند.

مج
جد
شد
  مج
پاس
ایرا
فوت

مدافع فصل قبل ذوب آهن از احتمال تمدید قرارداداش با 
این تیم براى لیگ هجدهم مى گوید.

 حمید بوحمدان مدافع فصل قبل ذوب آهن که این روزها 
در حال گذراندن تعطیالت در لبنان اســت در مورد شرایط 
خودش و انتخاب تیم آینده اش   گفت: من یک فصل فوق 
العاده با ذوبى ها داشــتم. هم به لحاظ فوتبالى و فصل بى 
حاشیه اى را سپرى کردم. به همراه این تیم نایب قهرمان 
لیگ شدم و در آسیا هم نمایش خوبى داشتیم. از همه مهمتر 
اینکه آرامش خوبى در اصفهان بــود و از این بابت خیلى 

راضى بودم.
مدافع ذوب آهن در مورد تمدید قراردادش با این تیم گفت: 
در حال حاضر در لبنان مهمان ربیع عطایا هستم و تعطیالت 
را ســپرى مى کنم. صحبت هاى اولیه را با باشگاه داشته 
ام ولى همه چیز را موکول کرده ام به زمانى که برگشــتم. 

همانطور که گفتم من از حضورم در ذوب آهن کامًال راضى 
بودم و مدیریت باشگاه هم نهایت همکارى را با من داشت 

بنابراین به تمدید قراردادم با این تیم خوشبین هستم.
بوحمدان از چند پیشنهاد دیگر لیگ برترى خبر داد و در مورد 
اولویت بندى انتخاب هایش تصریح کرد: به جز ذوب آهن 
از چند تیم پیشنهادهاى خوبى دارم که هرکدامش جذابیت 
خاص خودش را دارد. نمى خواهــم از تیمى نام ببرم ولى 
بهرحال آنها هم تیم هاى بزرگى هستند و مربیان معروفى 
دارند اما همانطور که گفتم دلم مى خواهد شرایط مهیا شود 

و در ذوب آهن بمانم.
او در مورد جدایى قلعه نوعــى از ذوب آهن گفت: امیرخان 
مربى بزرگى هســتند و به تیم بزرگى رفته اند. من ســال 
خوبى را با ایشان تجربه کردم و امیرخان هم همیشه به من

 لطف داشته و به فوتبالم اعتقاد دارد. امیدوارم بازهم بتوانم 

روزى با ایشان همکارى کنم.
بوحمدان در پایان در مورد آینده ذوب آهن خاطرنشان کرد: 
تیم شرایط خوبى دارد و با تمدید بازیکنان اصلى مى تواند 
حضور فوق العاده اى در لیگ قهرمانان آســیا داشته باشد. 
آقاى نمازى هم مربى با کالسى هستند و حتمًا مى توانند 

به تیم کمک کنند.

  اولویتم تمدید با ذوب آهن است  اولویتم تمدید با ذوب آهن است

ذوب آهنض که گفتم من ازحضورم در ذوب
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کنسرو تن
 این ماهى بیشــتر با ســاالد و 

یا ساندویچ اســتفاده مى شود، ولى 
خوردن بیش از حد ماهــى تن مى تواند منجر 

به افزایش ســطوح جیوه شــود. سطح جیوه 
این ماهى بیشــتر از ماهى هاى دیگر است 

و مشکالتى را براى بینایى، شنوایى و گفتار 
ایجاد مى کنــد، ضمن اینکــه باعث ضعف 

عضالنى مى شود.

و تن
با ســاالد و

ده مى شود، ولى 
اهــى تن مى تواند منجر 
شــود. سطح جیوه ح جیوه

تر از ماهى هاى دیگر است 
را براى بینایى، شنوایى و گفتار 

سویا 
در حالى که سویا مى تواند 
سطح کلسترول را کنترل کرده 
و فشار خون را پایین بیاورد، باید 

در حد متعادلى آن را مصرف کرد، چرا 
که سویا جذب آهن را هم مهار مى  کند، 

بنابراین بالقوه مى  تواند به کم خونى فقر آهن منجر 
شــود. همچنین به دلیل اینکه سویا حاوى ترکیبات 

استروژن مانند «ایزوفالون» است، مصرف طوالنى مدت 
آن منجر به «هیپرپالزى آندومتر» و گسترش پوشــش داخلى رحم مى شود که 

مى تواند خطر ابتال به سرطان رحم را زیاد کند.

مواد غذایى که نباید بیش از حد مصرف کرد
زیاده روى در مصرف برخى مواد غذایى که به ظاهر مفید هستند، مى تواند به شدت خطرناك باشد.

البته قرار نیست که این غذاها از رژیم غذایى به طور کامل حذف شوند و فقط کافى است در مورد آنها پرخورى نکنید.

پروتئین هاى لخم حیوانى
 اگر عمدتاً از مصرف مواد غذایى پروتئین  دار کم  چربى مانند سینه مرغ یا سفیده تخم مرغ براى تأمین پروتئین روزانه  تان استفاده مى  کنید، شاید بهتر باشد در این کار تجدیدنظر کنید. مصرف 
بیش از حد پروتئین  هاى حیوانى مى   تواند زیانبار باشد، چرا که باعث مى  شود بدن مقدار زیادى فاکتور رشد شبه  انسولین تولید کند. میزان  باالى این هورمون در بدن، باعث تشدید روند پیرى 
مى  شود و خطر دچار شدن به سرطان (به خصوص سرطان سینه) را افزایش مى  دهد. افرادى که دستکم 20 درصد کالرى روزانه  شان را از پروتئین لخم حیوانى به دست مى  آورند،  نسبت 

به افرادى که این میزان در آنها 15 درصد یا کمتر است، چهار برابر بیشتر در معرض خطر مرگ مربوط به سرطان قرار دارند و میزان مرگ و میر کلى  شان نیز 75 درصد افزایش مى  یابد.
تالش کنید که بیشتر پروتئین روزانه  تان از منابع گیاهى مانند لوبیاها، مغزها و دانه هاى خوراکى و غالت کامل به دست آورید.

پرتقال
 و گوجه فرنگى 

این دو میوه اسید زیادى دارند و افزایش مصرف 
آنها مى تواند منجر به بروز ریفالکس شود. طى یک 

دوره طوالنى، مصرف بیش از حد پرتقال و گوجه 
فرنگى منجر به عارضه «مرى بارت» مى شود 
و زمینه را براى ابتال به ســرطان مرى فراهم
 مى کند. توصیه ها بر این است که روزى 
بیش از دو پرتقال یا گوجه فرنگى 

خورده نشود و در صورتى که 
از قبل عالئم ریفالکس 

دارید، به کلى آنها را 
کنار بگذارید.

پر
 و گ
این دو میوه اسید زی
آنها مى تواند منجر
دوره طوالنى، مص
ب
ى
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فرنگى منجر
و زمینه را براى
 مى کند

بیش
خ
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 چرا 
  کند، 

قر آهن منجر 
ا حاوى ترکیبات 

ت، مصرف طوالنى مدت 

ن نکنید.

 آب 
در حالى که «هیدراتاسیون» براى سالمت کلى بدن خوب 
است، اما مصرف بیش از حد آب مى تواند منجر به مسمومیت 
با آب شود. مصرف بیش از حد آب، منجر به رقیق شدن سدیم 
و کاهش غیر طبیعى سطح سدیم مى شــود که همین امر، 

اسفناجاختالل در عملکرد مغز و حتى مرگ را به دنبال دارد.
 این برگ همه کاره خوشمزه، منبع عالى از پروتئین، فیبر، 

ویتامین و مواد معدنى مختلف است. «لوتئین» اسفناج نیز بسیار باالست. 
«لوتئین» یک «کاروتنوئید» است که ممکن است از «دژنراسیون ماکوال» وابسته 

به سن جلوگیرى کند. با این حال، اسفناج حاوى مقادیر زیادى «اگزاالت» هم هست، ترکیبى 
که مى  تواند به تشکیل سنگ  هاى کلیوى منجر شود. 

بنابراین افــرادى که دچار ســنگ  هاى کلیوى 
اگزاالت کلسیمى هستند باید از مصرف بیش 

از حد این سبزى خوددارى کنند.

ر عم
بیش
مى ش
به افر
تالش  آب 

در حالى که «هیدراتاسیون» براى سالمت کلى بدن خوب 
است، اما مصرف بیش از حد آب مى تواند منجر به مسمومیت 
با آب شود. مصرف بیش از حد آب، منجر به رقیق شدن سدیم 
و کاهش غیر طبیعى سطح سدیم مى شــود که همین امر، 

اختالل در عملکرد مغز و حتى مرگ را به دنبال دارد.

 اگر
ب

ت

ویتامین و مواد معدنى مختلف است. «لوتئین» اسفناج نیز بسیار باالست. 
«لوتئین» یک «کاروتنوئید» است که ممکن است از «دژنراسیون ماکوال» وابسته
به سن جلوگیرى کند. با این حال، اسفناج حاوى مقادیر زیادى «اگزاالت» هم هست، ترک
مى  تواند به تشکیل سنگ  هاى کلیوى منج که
بنابراین افــرادى که دچار ســنگ  هاى
اگزاالت کلسیمى هستند باید از مص

از حد این سبزى خوددارى کنند.

کمتر کسى از مزایاى ســالمتى آناناس که شامل بهبود 
سالمت تنفس، درمان سرفه و سرماخوردگى، بهبود هضم، 
کاهش وزن، تقویت استخوان ها، افزایش سالمت چشم 

و ... است، خبر دارد.
آناناس منبع غنى از مواد مغذى، ویتامین ها، مواد معدنى 
از جمله پتاسیم، منگنز، مس، کلسیم، منیزیم، ویتامین

C، بتاکاروتن، تیامین، ویتامیــن B6، فوالت و فیبر و 
برومالئین است. در اینجا 9 مشکل سالمتى که با مصرف 
منظم این میوه برطرف مى شود، بیشتر معرفى شده است:

*بهبود مشکالت گوارشى: آناناس منبع غنى از 
فیبرهاى محلــول و نامحلول براى درمان مشــکالتى 
از جمله یبوست، اسهال و ســندروم روده تحریک پذیر 
اســت. مصرف آناناس همچنین منجر به بهبود فرآیند 

هضم مى شود.
*حفظ سالمت استخوان ها: اگرچه آناناس حاوى 
مقادیر باالى کلســیم نیســت، اما منبع غنى از منگنز 
محسوب مى شــود؛ ماده معدنى که براى حفظ سالمت 
استخوان ها ضرورى اســت. مصرف یک وعده آناناس 

بیش از 70 درصد نیاز روزانه به منگنز را تأمین مى کند.
*مدیریت آرتریت: یکى از معروف ترین موارد استفاده 
از آناناس، توانایى این میوه در کاهش التهاب مفاصل و 
عضالت به ویژه در کسانى است که از آرتروز رنج مى برند. 
آناناس حاوى آنزیم «پروتئولیتیک» است که خواص ضد 

التهابى جدى دارد.
*تقویت سیســتم ایمنى بدن: تنهــا یک وعده 
آناناس، بیش از 130 درصد از میزان نیاز روزانه به ویتامین
C را تأمین مى کند؛ ویتامینى که با کاهش خطر ابتال به 
بیمارى ها و تقویت سیستم ایمنى بدن مرتبط است و آنهم 
با تحریک فعالیت گلبول هاى سفید خون و خنثى کردن 

اثرات رادیکال هاى آزاد در بدن.
*حفظ ســالمت 

و  بافــت 
ل:  ســلو
از  یکــى 

مزایــاى پنهان 
 ،C ویتامیــن 

نقــش اساســى آن در 
ایجاد کالژن اســت و 

مصرف آن به بهبود ســالمت پوســت کمک مى کند. 
محتواى ویتامین C به بهبود ســریع زخم ها، صدمات، 

عفونت ها و بیمارى ها کمک مى کند.
*پیشگیرى از ســرطان: عالوه بر پتانسیل آنتى 
اکسیدانى ویتامین C در مبارزه با سرطان، آناناس حاوى 
ویتامین هاى A، بتاکاروتن، برومالئین و ترکیبات مختلف 
فالونوئیدها و ســطوح باالى منگنز براى جلوگیرى از 

سرطان هاى دهان، گلو و سینه است.
*حفظ بهداشــت دهان و دندان: ایــن میوه 
گرمسیرى یکى از بهترین راه حل ها براى تقویت بهداشت 
دهان و دندان اســت. خواص قابــض آناناس به تقویت 
لثه ها کمک کرده و همچنین از ابتال به ســرطان دهان 

جلوگیرى مى کند.
*کاهش فشار خون: آناناس منبع ارزشمندى از مواد 
معدنى از جمله پتاسیم است. کمبود پتاسیم منجر به طیف 
گسترده اى از خطرات سالمتى از جمله افزایش فشار خون 
و استرس عروق خونى مى شود. مبتالیان به فشار خون 
باال مى  توانند در یک روز و در دو نوبت صبح و شب، دو تا 
سه اسالیس آناناس میل کنند. خطر باال رفتن فشار خون 
در افرادى که هر روز آناناس مصرف مى کنند، تا 20 درصد 

کاهش مى  یابد.
*بهبود گردش خون: یکى دیگر از مزایاى آناناس 
براى ســالمتى بدن، بهبود گردش خون و کاهش فشار 
خون است. آناناس سرشار از مس است که براى تشکیل 
سلول هاى قرمز خون بســیار الزم است. خوردن روزانه 
آناناس معموًال براى کسانى که عمل جراحى انجام داده و 

طى عمل، خون از دست داده اند، تجویز مى شود.

با مصرف آناناس، 9 درد را درمان کنید

تسیســتم ایمنى بدن: تنهــا یک وعده 
0ش از 130 درصد از میزان نیاز روزانه به ویتامین

مى کند؛ ویتامینى که با کاهش خطر ابتال به 
 تقویت سیستم ایمنى بدن مرتبط است و آنهم 
عالیت گلبول هاى سفیدخونو خنثى کردن

لهاى آزاد در بدن.
ــالمت 

و
:
ز

نهان 
 ،C

ســى آن در
اســت و  ن

سلول هاى قرمز خون بســیار الزم است. خوردن روزانه 
آناناس معموًال براى کسانى که عمل جراحى انجام داده و 

طى عمل، خون از دست داده اند، تجویز مى شود.

یک کارشناس تغذیه گفت: بهتر است روزه را با مایعات گرم نظیر آب ولرم،چاى کمرنگ و یا شیر همراه 
با خرما،عسل و یا کشمش باز کرد.

مریم اسدى با بیان اینکه روزه دارى فرصت مناسبى براى استراحت دستگاه هاى مختلف بدن و نیز ترك 
عادات غذایى غلط و ایجاد عادات غذایى صحیح است، اظهارکرد: میل کردن حجم زیادى از غذا در وعده 

افطار، باعث آسیب رسیدن به دستگاه گوارش مى شود.
وى به ویژگى هاى وعده افطار اشاره کرد و افزود:غذاى افطارى باید سبک و سریع هضم باشد.

اسدى با بیان اینکه در زمان افطار، بدن نیاز فورى به مایعات و منابع غذایى انرژى زا دارد، خاطرنشان کرد: 
بهتر است روزه را با مایعات گرم نظیر آب ولرم، چاى کمرنگ و یا شیر همراه با خرما، عسل و یا کشمش 
باز کرد و به تدریج استفاده از مواد غذایى سبک مانند نان و پنیر و گردو یا سوپ که فشار چندانى به معده 

وارد نمى شود، آغاز شود.
وى با تأکید بر اینکه مطلوب است در وعده افطار از پرخورى و زیاده روى در مصرف زولبیا و بامیه، 
حلوا و شله زرد پرهیز شود، گفت: مصرف زیاد مواد غذایى چرب هنگام افطار باعث بى اشتهایى 

در وعده سحر مى شود، چون بدن براى هضم چربى ها مدت زمان طوالنى ترى نیاز دارد.
اسدى افزود: مصرف زیاد این مواد باعث سوزش سردل، اضافه وزن و عطش شدید مى شود.
وى به مصرف گروه لبنیات، شیر، نان و غالت در کنار سبزیجات در وعده افطار اشاره کرد و 
گفت: غذاهایى نظیر انواع آش با حبوبات کم، هلیم کم روغن، سوپ کم چرب و فرنى 

به همراه نان نیز انتخاب هاى مناسبى براى افطار هستند.

فشار خون کنترلافطارى، غذاى سبک و سریع هضم بخورید
 مى شود اما درمان ندارد

یــک داروســاز گفــت: فشــار خــون بــاال، بــا 
مصــرف مزمــن دارو قابــل کنتــرل محســوب 
مى شــود، ولــى ایــن بیمــارى قابــل عــالج

 نیست.
خیرا... غالمــى در ارتباط بــا موضــوع تأثیر مصرف 
دارو در درمان فشــار خون باال اظهار کرد: فشــار خون 
بیمارى بدون عالمت و بســیار مهم است و در صورتى 
که کنترل شــود، مى توان از عواقب آن پیشگیرى کرد؛ 
بنابراین فشــار خون بــاال با مصرف مزمــن دارو قابل 
کنترل محسوب مى شــود، ولى این بیمارى قابل عالج 

نیست.
وى افــزود: پرفشــارى خــون بیمــارى مزمنــى 
اســت که اگر کنتــرل نشــود، بیمارى هــاى متعدد 
قلبــى و عروقــى همچــون ســکته مغــزى و قلبى 
نارســایى کلیوى و قلبــى و کورى چشــم را به همراه 

دارد.
وى ادامــه داد: بیمــاران دچــار فشــارخون بــاال 
بایــد داروهــاى خــود را بــه موقــع و به انــدازه اى 
کــه پزشــک متخصــص تجویــز کــرده، مصرف

 کنند.
 

رئیس انجمن دیابت ایران گفت: اســترس که 
این روزها در میان مردم جامعه رواج بســیارى 
پیدا کرده، ابتال بــه بیمارى دیابت را تشــدید

 مى کند.
اســدا... رجب افزود: با توجه به مشــکالت و 
دغدغه هــاى زندگى و معیشــتى، اســترس 
در میــان مــردم نفــوذ کــرده و مشــاهده 
مى کنیم هــر فردى به نوعى مضطرب اســت 
که این عامل، از مهمتریــن علل ابتال به دیابت 

است.
وى با بیان اینکه اســترس باعث مى شود قند 
خون مختل شده و افراد تغذیه نادرست و فعالیت 
جســمانى کمترى داشته باشــند، اظهار کرد: 
افراد باید شــرایط زندگى و امکانــات موجود 
را با ســال هاى دور مقایســه کننــد و به این 
باور برســند که بسترهاى بهداشــتى و رفاهى 
و... بهتر شــده اســت و کمتر دچار اســترس

 شوند.
رجب ادامه داد: در حال حاضر در حدود 12 درصد 
جمعیت باالى 20 سال مبتال به بیمارى دیابت 
نوع 2هســتند و بیش از نیمى از آنها اطالعى از 

بیمارى خود ندارند.
وى، دیابت را بیمارى کشنده و خاموش بیان کرد 
که روى سایر اعضاى بدن نفوذ کرده و تخریب 

کننده است.
رئیس انجمن دیابت ایران به مردم توصیه کرد 
اســترس را به خود راه ندهند، حتمــًا صبحانه 
کامــل بخورند و شــام را تــا قبل از ســاعت 
17میل کرده و از این ســاعت به بعد، از خوردن 
مواد غذایى حــاوى نشاســته و کربوهیدرات 
مانند نــان، برنج، ماکارونى، ســیب زمینى و...

 بپرهیزند.
رجب، مصرف میوه و ســبزیجات را در کنترل 
دیابت مؤثر دانســت و گفت: عــالوه بر تغذیه 
درســت، فعالیت جســمى روزانه به مدت 20 
دقیقه براى پیشگیرى و کنترل دیابت ضرورى

 است.

استرس، دیابت
 را تشدید مى کند
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پرونده جنایت تکان دهنده مرد شیشه اى که همسر 
و دو فرزند دو ساله و 20 روزه اش را در خانه کشته 
بود به دادگاه کیفرى یک استان تهران فرستاده شد 

تا وى به زودى محاکمه شود.
به گزارش رکنا، سوم آذرماه سال 94 مالک یک خانه 
کلنگى در محله پاســگاه نعمت آباد با پلیس تماس 
گرفت و از بوى تعفن شــدیدى که از خانه مستأجر 
سابقش به مشام مى رسید شکایت کرد. وى گفت: 
«مستأجرم «مهدى» که معتاد بود را ده روز قبل 
از خانه بیرون کردم. او مردى عصبانى بود 
و همراه همســر و دو فرزند دو ساله و 
20 روزه اش در خانه ام زندگى مى 
کردند. مســتأجرم اجاره اش را 
نمى داد به همیــن دلیل از او 
خواستم تا خانه را تخلیه کند. 
اما چون همسرش به تازگى 
وضع حمل کرده بود به آنها 
مهلت چند روزه دادم. اما ده 
روز قبل شنیدم مهدى با داد 
و فریاد در خانه همسایه روبه 
رویى را شکسته و با شکایت 
مرد همســایه به زندان افتاده 

است.» 
این مرد ادامــه داد: «چون فکر مى 
کردم همسر و فرزندان مهدى در خانه 
پدرزنش ساکن هستند و همه اسباب و اثاثیه 
آنها در خانه اســت در را قفل کردم و به خانه خودم 

رفتم. اما دیروز همســایه ها با من تماس گرفتند و 
از بوى تعفنى که از داخل خانه به مشــام مى رسید 

شکایت کردند.»
به دنبال اظهارات مرد صاحبخانه پلیس به خانه مورد 
نظر رفت و متوجه شــد بوى تعفن از داخل کمد به 
مشام مى رسد. مأموران در بررسى خانه با جنازه هاى 
همسر و دو فرزند خردسال مهدى روبه رو شدند که 
داخل کیســه هاى نایلونى و داخل چمدان در کمد 

دیوارى جاساز شده بود.
جنازه ها به پزشکى قانونى فرســتاده شد و پلیس 
به بازجویــى از مهدى که در زندان فشــافویه بود، 
پرداخت. وى پرده از جنایت فجیع برداشت و گفت: 
«از هفت ســال قبل به مواد مخدر معتــاد بودم اما 
از پنج سال پیش که با همســرم ازدواج کردم مواد 
را کنار گذاشــتم. فشــارهاى زندگى بعد از به دنیا 
آمدن دختر بزرگم باعث شــد تا بــار دیگر به مواد 
مخدر رو بیاورم. مــن به باجناقم بدهــکار بودم و 
همسرم و خانواده اش براى تســویه حساب اصرار 

داشتند.» 
این مرد معتاد ادامه داد: «مــن در یک کارگاه مبل 
ســازى کار مى کردم اما نمى توانستم همه مخارج 
زندگى ام را بدهم. چند ماه قبل با باجناقم درگیر شدم 
و او را با چاقو زدم. به همین علت از من شکایت کرد 
و عالوه بر بدهى ام به پرداخت دیه هم محکوم شدم 

که مجموع آن 60 میلیون تومان بود.»
متهم 31ســاله گفت: «از این زندگى خســته شده 
بودم. بچه دومم هم به دنیا آمده بود و من مى دانستم 
نمى توانم آنها را خوشــبخت کنم. به همین دلیل 
تصمیم گرفتم همسرم و سپس خودم را بکشم. حتى 
طنابى را به کمد دیوارى بستم تا با آن خودم را حلق 
آویز کنم.» وى در تشــریح جزئیات جنایت گفت: 
«اول همسرم را با روسرى خفه کردم. مى خواستم 
خودکشى کنم اما دلم براى بچه ها سوخت. به همین 
علت آنها را هم خفه کردم. سپس شیشه کشیدم تا 
خودم را بکشــم اما بعد از مصرف شیشه دچار توهم 
شــدم. من مقابل پنجره رفتم و فریاد کشیدم زن و 
فرزندانم را کشــته ام اما همســایه ها حرفم را باور 
نکردند. با یکى از همسایه ها درگیر شدم و با لگد در 
آپارتمانشان را شکستم. همان موقع جنازه ها را در 
کمد دیوارى جاساز کردم و همراه مأموران کالنترى 
به بازداشتگاه رفتم. از ترس جرأت نکردم درباره قتل 
حرفى بزنم. همه فکر مــى کردند زن و فرزندانم در 

خانه پدر زنم در هشتگرد هستند.»
پرونده این جنایت تکان دهنــده در تاریخ 8خرداد 
سال 97 با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفرى یک 
استان تهران فرستاده شد تا مرد شیشه اى به زودى 
در شعبه دهم از خود دفاع کند. این در حالى است که 
خانواده همسر وى برایش حکم قصاص خواسته اند.

محاکمه مرد شیشه اى 

به جرم قتل همسر و 

فرزندانش

روز دوشنبه هفته گذشــته خبر آزار و اذیت عده اى از 
دانش آموزان مدرسه دکتر معین تهران پس از گذشت 
یکى دوماه از شــکایت والدین قربانیان این حادثه، در 
رسانه ها بازتاب گسترده اى یافت و با توجه به اینکه 
این ماجرا یک اتفاق تکاندهنده و بى سابقه در کشور 
بود بسیارى از مقامات کشور نسبت به آن واکنش نشان 
دادند و خواستار پیگیرى و بررسى سریع این موضوع 
شدند. در پى آن ســید محمد بطحایى، وزیر آموزش 
و پرورش در حکمى، حســین بزرگى زاده، مشــاور و 
بازرس ویژه خود را مســئول رســیدگى این پرونده 

کرد.
مشــاور و بازرس ویژه وزارت آمــوزش و پرورش در 
پرونده آزار و اذیــت دانش آموزان یکــى از مدارس 
غرب تهران گفت: بازجویى از ناظــم متخلفى که به 
آزار و اذیــت دانش آموزان اقدام کــرد در حال انجام 
اســت و این روند تا یک شــنبه (فــردا) ادامه خواهد

 داشت.
حسین بزرگى زاده اظهار کرد: فرآیند بازجویى متهم 
باید انجام شــود و روز پنج شنبه اولین جلسه بازجویى 
او برگزار شــده است و شــنبه(امروز) و یک شنبه نیز 
جلســات دیگرى خواهد داشــت.وى افزود: تا زمانى 
که نتایج بازجویى مشــخص نشــود ما نمى توانیم به 
طور دقیق اظهار نظــر کنیم، معمــوًال متهم انکار و 
شاکى اصرار مى کند و آن کســى که باید واقعیت را 
تشخیص دهد بازجو است که روند بازپرسى را انجام 

مى دهد. 
بزرگــى زاده گفــت: طى تماســى که بــا بازپرس 
پرونده داشــتیم به ما گفتنــد تا روز یک شــنبه باید 
صبر کنیم، پنج شــنبه متهم بازجویى شــده و شنبه 

و یک شــنبه نیــز خانــواده دانش آمــوزان حضور 
خواهند یافت و بعــد نتایج قطعى مشــخص خواهد 

شد.
 وى بیان کرد: آموزش و پرورش ُمصر است از حیثیت 
دانش آموزان و مدارس دفاع کند و اگر اتفاقى صورت 
گرفته باشــد در حد این حادثه قاضى مجازات تعیین 
خواهد کرد. همچنین آموزش و پرورش مدیر مدرسه 
متخلف را تغییر داده و ناظرى در مدرسه مستقر شده 
است تا امتحانات دانش آموزان در امنیت برگزار شود و 
آنها مشکلى نداشته باشــند. بزرگى زاده در خصوص 
قصور مدیر مدرســه در این ماجرا عنوان کرد: احتمال 
اینکه مدیر مدرســه در جریان موضوع بوده بســیار 
ضعیف اســت و او باید مراقبت و نظارت بیشــترى 
را اعمال مى کرد تا ایــن اتفاق رخ ندهــد و به دلیل 
همین ضعف نظارت ها در انجام وظایفش، عزل شده

 است.

فردى که با سالح گرم خواستار ارائه خدمات بانکى در یک بانک شده بود، دستگیر شد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ رئیــس کالنتــرى 161 ابوذر گفــت: در 

پى تمــاس تلفنى از ســوى متصدیان امــور بانکى یکى از شــعب بانــک در محدوده 
خیابــان قزویــن در خصــوص تخریــب و تهدیــد بــا ســالح گــرم، با توجــه به 
حساســیت موضــوع بالفاصله تیمــى از مأمــوران کالنترى بــراى بررســى اعزام

 شدند.
سرهنگ اردشیر نادرى با اشــاره به حضور به موقع پلیس و انجام اقدامات پلیسى در راستاى جلوگیرى 

از خســارت مالى و جانى گفت: مأموران موفق شــدند متهم را در یک عملیات ضربتى دستگیر 
و پس از بازرســى بدنى از وى، یک قبضه سالح گرم کشــف کنند. در تحقیقات انجام شده 
مشــخص شــد متهم که براى ارائه خدمات بانکى به بانــک مربوط مراجعــه کرده بود 
با شــنیدن پاســخ منفى کارمند بانک، اقدام بــه تخریب اموال بانــک و تهدید وى کرده 

بود.

هفت تیرکشى 
مشترى
 در بانک 

اختالفات 
طایفه اى؛ 
علت حادثه 
خونین 
در جاده 
هیرمند-زابل

پزشک قالبى و عامل اخاذى در فضاى مجازى شناسایى و دستگیر شد.
رئیس پلیس فتا فرماندهى انتظامى اســتان گیالن گفت: پزشک قالبى عامل تهدید و 

اخاذى خانم 39 ساله گیالنى در در فضاى مجازى شناسایى و دستگیر شد.
ســرهنگ ایرج محمد خانى افزود: در پى ارجاع یک فقره پرونده از دادسراى عمومى 
و انقالب شهرستان رشت به دادخواهى خانم 39 ســاله گیالنى مبنى بر اینکه فردى 
با معرفى خود به عنوان پزشــک فیزیوتراپ در تلگرام اعتماد او را جلب کرده، سپس با 
سرقت اطالعات شخصى و تهدید به انتشار از او اخاذى کرده است. وى خاطر نشان کرد: 
با تحقیقات از شاکى پرونده و پى جویى هاى فنى و پلیسى کار آگاهان پلیس فتا موفق 
شدند، پزشک قالبى در تلگرام را که مردى 41 ساله اهل و ساکن رشت بود شناسایى و با 

هماهنگى مراجع قضائى دستگیر کنند.
سرهنگ محمدخانى با اشاره به اینکه متهم پس از معرفى به دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان رشت به زندان منتقل شد، از شهروندان خواست در صورت اطالع از هر گونه 
www. فعالیت مجرمانه با پیام رسان موبایلى مراتب را از طریق نشانى پلیس فتا به آدرس
Cyberpolice.ir یا پیام ایمیل این پلیس به نشانى Gfafa@police.ir گزارش دهند.

یک سرباز وظیفه در شهرستان اشنویه واقع 
در استان آذربایجان غربى خودش را کشت.

فرماندار اشــنویه درباره این حادثه گفت: 
این ســرباز غیربومــى در بازداشــتگاه 
اشنویه خدمت مى کرد که ساعت 3 بامداد 
چهارشنبه دســت به خودکشى زد. اسعد 

خضرى اظهار کرد: علت خودکشــى این 
سرباز مشــکالت روحى بوده است. این 
سرباز خواستگار یک دختر بوده است و در 
پى ازدواج آن دختر، دچار مشکالت روحى 
شده و با شلیک گلوله به زندگى اش پایان 

داده است.

اخاذى پزشک قالبى از زن جوان 

رئیس نظام پرســتارى مشــهد با اشــاره 
به حادثه ضرب و شــتم پرســتار مشهدى 
بیمارستان شهید هاشمى نژاد از دستگیرى 
ضــارب و معرفــى او بــه کالنتــرى خبر 

داد.
به گــزارش فــارس، بــه نقــل از پایگاه 
اطالع رســانى ســازمان نظام پرســتارى، 
ســیدرضا مظلــوم در خصــوص ضرب و 
شتم پرستار به دســت بیمار در بیمارستان 
هاشمى نژاد مشــهد گفت: دوشنبه گذشته 
«سید مهدى موســوى»، پرستار اورژانس 
در حال انجــام اقدامات پرســتارى براى 
بیمار، بــدون هیچ درگیرى یا درخواســت 
اجابت نشده اى مورد ضرب و جرح ناگهانى 
بیمار با مشــت قــرار گرفته که متأســفانه 
منجر بــه شکســتگى ســینوس گونه و 
تیغه بینى و کبودى چشــم و صورت شــده

 است. 
وى ادامه داد: ضمن عیــادت و دلجویى از 
همکار پرستار، پیگیرى الزم براى اقدامات 
درمانى و عمل جراحى ایشان و نیز اقدامات 
قانونى و حمایتى انجام شــده است. رئیس 
نظام پرســتارى مشهد خاطرنشــان کرد: 
ضارب پــس از انتقال به کالنتــرى براى 
بررســى صحت عقلى به پزشــکى قانونى 

ارجاع شده است.
مظلوم یادآور شــد: همچنین از سوى نظام 
نامه هاى جداگانه اى به ریاســت دانشگاه و 
ریاست بیمارستان زده شده که پیگیرى سریع 
تر امــر درمان و همچنین پرونده شــکایت 

قضائى شوند.

وزش تندبــاد عصر روز چهارشــنبه در 
تهران 76زخمــى و یک کشــته بر جا 

گذاشت.
به علت وقوع طوفان شدید در محله نازى 
آباد تهــران یک مرد 36 ســاله به دلیل 
ریزش آوار در محل جان باخت. همچنین 
بر اثر ســقوط و برخورد اشیاى سنگین، 
76 تهرانــى دچــار مصدومیت شــدند 
کــه از ایــن تعــداد 25 نفــر از آنــان 
بــراى ادامــه مراحــل درمانــى بــه 
بیمارســتان منتقــل شــدند و 51 نفر 
دیگر توســط تکنســین هاى اورژانس 
در محــل به صــورت ســرپایى مداوا

 شدند.

خودکشى
 سرباز عاشق پیشه 

در بازداشتگاه

ضرب و شتم 
پرستار توسط بیمار

یک کشته و 76 مجروح در تندباد تهران
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د، دستگیر شد.
16 ابوذر گفــت: در 

ــک در محدوده
ـرم، با توجــه به 
اعزام ى بررســى

ت پلیسى در راستاى جلوگیرى 
عملیات ضربتى دستگیر 

 تحقیقات انجام شده 
مراجعــه کرده بود 
ک و تهدید وى کرده

اختال
طایف
علت ح
خ
در

هیرمند-

فرمانده انتظامى استان سیستان و بلوچستان گفت: عامالن جنایت جاده هیرمند 
به زابل در فاصله دو هفته از وقوع آن توســط کارآگاهان پلیس آگاهى اســتان 

دستگیر شدند.
به گزارش ایرنا، سردار محمد قنبرى روز چهارشنبه با تشریح این حادثه اظهار کرد: 
در 20 اردیبهشت امسال چهار نفر از سرنشینان یک دستگاه سوارى پژو پارس 
که از شهرستان هیرمند به سمت زابل در حرکت بودند توسط مهاجمان ناشناس 
مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و در دم جان خود را از دست دادند. وى افزود: تیم 
جنایى پلیس آگاهى استان بعد از دریافت خبر بالفاصله با حضور در صحنه قتل 
اقدام به جمع آورى ادله و مستندات، شناسایى و تعقیب مهاجمان کرد.سردار قنبرى 
ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهى سیستان و بلوچستان در فاصله کمتر از یک 
هفته مهاجمان مسلح را شناسایى و به صورت همزمان دستگیر کردند و بدین 
ترتیب پرده از راز این جنایت هولناك برداشتند. فرمانده انتظامى استان سیستان 

وبلوچستان گفت: انگیزه این جنایت اختالفات طایفه اى دیرینه بوده است.

بازجویى
 از ناظــم متخلف 

کودکى سه ساله مشــغول سرســره بازى در بوستان 
گلچین در تهران بود که ناگهان از سرســره ســقوط 

مى کند و دچار ضربه مغزى مى شود. 
به گزارش مهر، «سعید قربانى» پدر این کودك مى گوید 

شنبه شب (29اردیبهشت) 
به دلیل آنکه ماه هاى 

رمضان، پارك ها 
تا دیروقت شلوغ 
فرزندم  اســت 
محوطــه  در 
پــارك  بــازى 

گلچیــن مشــغول 
سرســره بازى بود. 
معمــوًال فاصله بین 
سرســره ها تا زمین 
نزدیک به 30 سانت 
اســت اما برخالف 
وســایل بازى که در 

بوستان ها وجود دارد فاصله این سرسره با زمین بسیار 
باال بود و سبب شد فرزندم از سرســره سقوط کند و به 

شدت دچار خونریزى شود.
وى ادامــه داد: در پــى ایــن حادثــه به ســرعت به 
بیمارســتان مراجعه کردیــم و به دلیل آنکــه احتمال 

ضربه مغــزى مى رفت تحــت نظارت تیم پزشــکى 
قــرار گرفت در نهایــت با کاهش ضریب هوشــیارى 
پســرم به زیــر 10 درصد، عمــل جراحى انجام شــد
 وپس از بسترى در آى ســى یو به تدریج روند بهبودى 
حاصل شــد و در حال حاضر پســرم تنها مقدارى در 
راه رفتن دچار مشــکل است اما مشــکل اصلى رفتار 
مسئوالن پارك با این حادثه بود. وى افزود: تمام پدر 
و مادرانى که آن شب 
شاهد این حادثه بودند 
شــماره خود را براى 
اینکه در هر دادگاهى 
شــهادت دهنــد به 
مــا دادند امــا وقتى 
بــه مســئول پارك 
مراجعه کردم اعالم 
کرد بروید پیش دکتر 
ان شاء ا... که خوب 
مى شود. چهار روز از 
این حادثه گذشته. این وسیله ناایمن همچنان در پارك 
وسیله بازى کودکان است امیدوارم این اتفاق براى هیچ 
کودکى نیافتد اما حادثه در کمین کودکانى است که در 
این پارك مشغول بازى هستند و مسئوالن پارك نیز بى 

تفاوت از کنار آن مى گذرند.

سقوط با سر از سرسره 



در شــگفتم از بخیــل: بــه ســوى فقــرى مى شــتابد کــه از آن 
مى گریزد و سرمایه اى را از دســت مى دهد که براى آن تالش 
مى کند. در دنیا چون تهیدســتان زندگى مى کند، اما در آخرت 
چون سرمایه داران محاکمه مى شــود. در شگفتم از آنکس که 

مردگان را مى  بیند و مرگ را از یاد برده است.
موال على (ع)

شهردارى نصرآباد در نظر دارد به استناد بند ســوم صورتجلسه مورخ 97/02/22 
شوراى اسالمى شهر نسبت به برگزارى مرحله اول مزایده عمومى فروش 2 قطعه زمین 
با کاربرى کارگاهى- خدماتى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند تا تاریخ 1397/04/02 
جهت دریافت اسناد مزایده و کســب اطالعات بیشتر به شهردارى مراجعه نمایند. 
آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده پایان وقت ادارى روز یکشنبه 97/04/03 

مى باشد.
* شهردارى در رد و  قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
* هزینه درج آگهى مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد.

* پرداخت وجه زمین به صورت نقد و اقساط مى باشد.
تلفن تماس: 03146655650

شهردارى نصرآباد در نظر دارد به استناد بند سوم صورتجلسه مورخ 97/02/22 شوراى اسالمى شهر 
نسبت به برگزارى مرحله اول مزایده عمومى فروش 2 قطعه زمین با کاربرى کارگاهى خدماتى اقدام 
نماید. متقاضیان مى توانند تا تاریخ 1397/03/30 جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر 
به شهردارى مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده پایان وقت ادارى روز پنج شنبه 

مورخ 1397/03/31 مى باشد. 
* پرداخت وجه زمین به صورت نقد و اقساط خواهد بود. 

* شهردارى در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 
* هزینه درج آگهى مزایده به عهده برنده مزایده است. 

تلفن تماس: 03146655650 

شهردارى زرین شهر به استناد مجوزهاى شماره 165 مورخ 94/03/24 و شماره 
804 مورخ 95/12/11 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد تعداد دو پالك زمین با 
کاربرى تجارى واقع در شهرك مشاغل شهرى را از طریق مزایده عمومى به 
فروش برســاند، لذا از متقاضیان د عوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد 
مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشــار تا پایان وقت ادارى مورخ 

97/03/24 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند.

شهردارى رزوه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 397/110/143 مورخ 97/02/26 شوراى محترم اسالمى 
شهر و نظریه کارشناسى رسمى دادگسترى به شماره 131/7086/01 مورخ 97/03/08 نسبت به فروش یک 
دستگاه کامیون کمپرسى ایسوز 6 تن از طریق مزایده عمومى اقدام نماید؛ لذا از کلیه متقاضیان دعوت به 
عمل مى آید جهت اطالع از شرایط و اخذ اسناد مزایده به امور مالى شهردارى رزوه مراجعه یا با شماره تلفن 

03157702003 تماس حاصل فرمایند.
1- کامیون کمپرسى ایسوز 6 تن، سفید روغنى- مدل 1393- کارکرد کیلومتر 10000 با قیمت پایه کارشناسى 

1/100/000/000  ریال
2- دادن ســپرده اى که از پنج درصد مبلغ کل برآورد شده کمتر نباشــد به صورت واریز نقدى یا ارائه 

ضمانت نامه بانکى 
3- برنده اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهردارى نباشند سپرده آنها به ترتیب به 

نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

5- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهى مزایده نوبت دوم به مدت 10 روز است.
6- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

7- تاریخ بازگشایى پیشنهادات ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 97/03/29 در محل شهردارى مى باشد.

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 856 مورخ 96/12/28 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى قطعه زمینى به 
مساحت 25 مترمربع واقع در پارك حاشیه زاینده رود جهت نصب 
کانکس و راه اندازى ایستگاه واقعیت مجازى به صورت اجاره براى 
مدت یک سال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان 
واجد شرایط دعوت به عمل مى آید  جهت دریافت اسناد مزایده و 
کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشــار تا پایان وقت ادارى مورخ 

97/03/21 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار به استناد بند 3 مصوبه هیئت مدیره سازمان مورخ 96/11/17 در نظر دارد 
نسبت به فروش یک دستگاه اتوبوس شهرى با مدل 1387 در مسیر دولت آباد، سین از طریق مزایده عمومى و براساس 

قیمت پایه کارشناسى انجام شده، اقدام نماید. 
لذا، از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کس ب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 1397/03/17 
به دبیرخانه سازمان مراجعه نموده و اسناد مذکور در تاریخ 1397/03/19 ساعت 13:00 در محل سازمان باز و قرائت خواهد 

شد. 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خریدهاى زیر را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز دوشنبه به تاریخ 97/03/28
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز سه شنبه به تاریخ 97/03/29

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031
(داخلى 388)

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد

رضا غالمرضایى – شهردار نصرآباد

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

حسین  على محمدى- شهردار رزوه

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

محمدعلى تبریزیان – مدیرعامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى مزایده عمومى مرحله اول

آگهى مزایده عمومى مرحله اول

آگهى مزایده

آگهى مزایده نوبت اول

آگهى مزایده

آگهى مزایده   (نوبت اول)

آگهى مناقصه عمومى

نوبت اولنوبت اول

نوبت  دومنوبت  دوم

نوبت اولنوبت اول

چاپ اولچاپ اول

نوبت اولنوبت اول

چاپ  دومچاپ  دوم

نوبت اولنوبت اول

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه
1/240/000/000اعتبارات تملک دارایى سرمایه اىخرید کابل برق الستیکى مخصوص آب شرب89- 1- 97
499/900/000اعتبارات تملک دارایى سرمایه اىخرید 60 دستگاه الکتروپمپ شناور90- 1- 97
367/000/000اعتبارات تملک دارایى سرمایه اىخرید لوله فوالدى آبده چاه91- 1- 97
295/000/000اعتبارات تملک دارایى سرمایه اىخرید تابلو راه انداز چاه92- 1- 97

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار در اقطار 200 و 300 97-1-83
2/950/000/000جارىمیلیمتر جهت مناطق شاهین شهر و دو شهر اصفهان

خرید دیزل ژنراتور 650 کیلوولت آمپر، تابلوى کنترل، کاناپى، تریلى 37/3 - 1- 97
همراه با راه اندازى جهت منطقه جلگه

اعتبارات تملک دارایى سرمایه اى 
170/000/000(نفت و گاز نقدى)

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 97/03/12

جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان در نظردارد انجام خرید تجهیزات مورد نیاز مرکز EOC خود را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى خرید از دریافت اسناد  تا 
ارائه پیشنهاد فروشندگان وبازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است فروشندگان درصورت عدم عضویت قبلى 
مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در خرید تجهیزات 

محقق سازند.تاریخ انتشاردر سامانه 97/3/10 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسنادخریدازسامانه تا ساعت 14 روز سه شنبه 97/3/22

مهلت زمانى ارائه پیشنهادوارائه اصل ضمانتنامه به جمعیت هالل احمر استان اصفهان  : تا ساعت 14 روز 
شنبه تاریخ 97/4/2

زمان بازگشایى پاکتها: ساعت 9 روز یکشنبه تاریخ 97/4/3
آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهان- بلوار آیینه خانه – جمعیت هالل احمر استان اصفهان - خزانه دارى

ثبت نام در ستاد از طریق  دفاتر ثبت نام استانها و همچنین  دفاتر پیشخوان دولت منتخب که در سامانه
www.setadiran.ir مشخص مى باشد امکانپذیر مى باشد.

معاونت منابع انسانى و پشتیبانى جمعیت هالل احمر استان اصفهان

تجدید فراخوان خرید تجهیزات 
مرکز EOC جمعیت هالل احمر استان اصفهان(97-4 )

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز هفدهم ماه مبارك رمضان:
اَللّـــُهمَّ اْهِدنى فیِه لِصالِِح اْالَْعماِل، َواْقِض لى فیِه الَْحوآئَِج َواالماَل، یا َمْن ال یَْحتاُج اِلَى 
ؤاِل، یا عالِماً بِما فى ُصُدوِر الْعالَمیَن، [َصلِّ َعلى ُمَحمَّد َو آلِِه الّطاِهریِن]. التَّْفسیِر َوالسُّ

خدایا! راهنماییم کن در این روز به کارهاى شایسته و برآور در این روز حاجات 
و آرزوهاى مرا، اى کسى که نیازى به شرح حال و درخواست ندارى. اى دانا و آگاه 

بدانچه در دل مردم جهانیان است درود فرست بر محّمد (ص) و آل پاکش. 
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مشارکت زندانیان در برداشت 
گل محمدى

مددجویان زندان گلپایگان در برداشت گل محمدى 
مشارکت مى کنند.

رئیس زندان شهرستان گلپایگان گفت: با هماهنگى 
مراجع قضائى و دادسـتان گلپایگان و انعقـاد قرارداد 
بین بنیاد تعـاون زندان گلپایـگان ، انجمن حمایت از 
زندانیان گلپایگان و کارفرما روزانه70 مددجوى این 
زندان بـراى جمـع آورى و برداشـت گل محمدى به 

مزارع گل محمدى اعزام مى شوند.
غالمحسـین حبیبى هـدف از اجـراى این طـرح را، 
کسب درآمد و اشتغالزایى زندانیان عنوان کرد و افزود: 
امسال سومین سال متوالى است که مددجویان زندان 
گلپایگان در برداشـت گل محمـدى در 10 هکتار از 
گلستان هاى محمدى شهرستان مشارکت مى کنند.

آغاز مسابقه 
«باغ همیشه بهار» 

مسابقه «باغ همیشه بهار» هر روز با یک پرسش ویژه 
ماه مبارك رمضان آغاز شد.

این مسابقه، تا پایان ماه رمضان، هرروز با یک پرسش 
و یک امتیاز، همراه با جوایز ویـژه در اصفهان برگزار 

مى شود.
سئواالت مسابقه «باغ همیشه بهار» از کتاب «سیماى 
انسان در قرآن» اثر حجت االسالم قرائتى طرح شده 
و عالقه مندان براى شرکت در این مسابقه، با مراجعه 
 pdf و دریافت فایل porsesh.ir به نشـانى اینترنتى
کتاب، به صورت روزانه به سـئواالت مسـابقه پاسخ 

دهند. 

معدوم کردن 1/5 ُتن سوسیس 
و کالباس  در کاشان

سرپرست دفتر حقوقى دانشگاه علوم پزشکى کاشان 
گفت: 1/5تن فرآورده هاى گوشـتى غیربهداشتى در 

کاشان معدوم شد.
رضا کردي افـزود: این مقدار فرآورده هاي گوشـتی، 
در بازرسـی هاي کارشناسـان معاونت غـذا و داروى 
دانشگاه علوم پزشکى کاشـان از شرکت تولیدکننده 
مـواد غذایـی واقـع در شـهرك صنعتـی امیرکبیـر 

جمع آورى و با دستور مقام قضائی معدوم شد.
وي افـزود: ایـن فـرآورده هـا و محصوالت شـامل 
سوسـیس، کالباس، طعم دهنده گوشت و مرغ بودند 
که بدون رعایت استانداردهاي قانونی الزم و از مواد 

اولیه غیرمجاز تهیه و آماده توزیع شده بودند.

سرپرست شهردارى 
شاهین شهر تعیین شد

شـوراى اسـالمى شـهر شـاهین شـهر «حمیـد 
عشـقى» را بـه سـمت سرپرسـتى شـهردارى ایـن 

شهر برگزید.
رئیس شوراى اسالمى شهر شاهین شهر گفت: چندى 
پیش عیسى بهمنى شـهردار سابق شـاهین شهر به 
علت شـرایط نامساعد جسمانى، اسـتعفاى خود را به 

شوراى اسالمى شهر تقدیم کرد.
مهرداد مختـارى افزود: اسـتعفاى وى پس از مطرح 
شـدن در صحن علنى شـوراى اسالمى شـهر مورد 

موافقت اکثریت اعضا قرار گرفت.

برداشت 220ُتن سیر از 
مزارع خور و بیابانک

220 ُتـن سـیر از 20 هکتـار زمین هاى کشـاورزى 
شهرستان خوروبیابانک برداشت شد.

مدیـر جهـاد کشـاورزى شهرسـتان خوروبیابانـک 
گفت: این میـزان محصول از زمین هاى کشـاورزى 
شـهرهاى خـور، فرخـى و جنـدق و روسـتاهاى 
چاه ملک، اُردیب، ایراج و مهرجان برداشت شده است.
حکمـت موسـوى بـا بیـان اینکـه از هرهکتـار 
12تن سـیر برداشـت مى شـود، افـزود: رقم کشـت

 شده سـیر خوروبیابانک از نوع بومى ثبت شده است 
که عالوه بـر طعم و عطر خـاص، مشـتریان فراوان

 نیز دارد.

خبر

رئیس شوراهاى حل اختالف استان اصفهان گفت: در 
حال حاضر بیش از 30 درصد دعاوى در استان اصفهان به 
صلح و سازش مى انجامد، این در حالى است که میانگین 

کشورى درحدود 32 درصد است.
مهدى رســتگارى در پاســخ به این ســئوال که چند 
درصد پرونده ها در شــوراهاى حل اختالف به مصالحه 
ختم مى شــود، افزود: بــا توجه به تالش هــاى انجام 
شــده فعاالن حوزه صلح و ســازش، در حــال حاضر 
بیش از 30 درصد دعاوى در اســتان به صلح و سازش 

مى انجامد.
وى با اشــاره بــه وجود 313 شــعبه شــوراهاى حل 

اختالف در اســتان تصریح کرد: 47 شعبه از این شعب 
در شــهر اصفهــان فعالیــت مــى کننــد کــه این 
شــوراها، در شــهرها مى توانند به امــور پرونده هاى 
مالى معمولى و مطالبات تا ســقف 20 میلیون رسیدگى 

کنند.
رســتگارى با تأکید بر اینکه شــاکله اصلى شوراهاى 
حل اختــالف برآمــده از مــردم اســت، اظهارکرد:
با توجه بــه ارزیابــى هاى صــورت گرفتــه، میزان 
رضایتمندى افراد جامعه از این شوراها تا سقف 75 درصد 
بوده که این خود نشانگر جایگاه مناسب این شوراها در 

بین مردم استان است.

حجم آب سد زاینده رود 70درصد کاهش یافت. 
معــاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت ســهامى

 آب منطقه اى اصفهان با بیان اینکه حجم ذخیره ســد 
زاینده رود هــم اکنون 305میلیون مترمکعب اســت، 
گفت: این میزان پارسال 414میلیون متر مکعب، بدون 
در نظر گرفتن آب رها شده براى کشاورزى اصفهان بود 
و میانگین دراز مدت آن هزار میلیون متر مکعب است که 
حجم کنونى سد نسبت به پارسال و میانگین دراز مدت به 

ترتیب 26و70 درصد کاهش را نشان مى دهد.
حسن ساسانى با اعالم اینکه بارش ها ى ایستگاه چلگرد 
مربوط به حوضه آبریز زاینده رود، از ابتداى ســال آبى 

جارى تاکنون، 758 میلیمتر بوده است، افزود: این رقم 
در سال گذشته هزار و 400میلیمتر و متوسط بلندمدت 
آن هزار و 403میلیمتر بوده و با وجود بارش هاى خوب 
اردیبهشــت، در مجموع بارش ها کاهش چشمگیرى 
داشته و نسبت به بارش پارســال و دراز مدت 45درصد 

کاهش یافته است.
وى گفت: حجم آب ورودى به دریاچه سد زاینده رود از 
ابتداى سال آبى جارى 398میلیون مترمکعب بوده است 
که در سال گذشته این میزان 945 و میانگین درازمدت 
آن 993میلیون متر مکعب بوده اســت کــه به ترتیب 

نشان دهنده کاهش 57و59 درصدى است.

تداوم شرایط بحرانى آب 
با وجود بارش هاى ماه گذشته

آمار کم پرونده هاى صلح و 
سازش در اصفهان 

مدیر آب و فاضالب روستایى شهرستان کاشــان گفت: هم اکنون آب آشامیدنى 14 روستاى این شهرستان، به 
صورت سیار و با استفاده از تانکرها تأمین مى شود.

علیرضا صبورى بیان کرد: این روستاها شامل خنچه، چنار، سرنج، علوى، مشهد اردهال، غیاث آباد، الزگ، نشلج، 
باالعباس آباد، کوه سنج، فرح آباد، نواب، آرنجن و بارونق است.

وى با اشــاره به جمعیت نزدیک به پنج هزار نفرى این 14 روســتا افزود: ماهانه 800 مترمکعب آبرسانى به این 
روستاییان با چهار دستگاه تانکر سیار بخش دولتى و خصوصى صورت مى گیرد.

مدیر آب و فاضالب روستایى کاشان بیان کرد: هم اکنون آب آشامیدنى 14 هزار و 600 مشترك در 55 روستاى 
این شهرستان با 39 حلقه چاه، 14 چشمه و 12 رشته قنات تأمین مى شود. 

وى اضافه کرد: کارشناسان آب و فاضالب روستایى با هدف پاکى آب و حفظ سالمت مردم، عملیات کلرزنى آب 
آشامیدنى و ترمیم شکستگى لوله  هاى شبکه داخلى روستاها را انجام مى دهند.  

2 سارق کیف قاپ در شهر اصفهان شناسایى و دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهى فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در پی شکایت تعدادي از شهروندان اصفهانی مبنی 
بر کیف قاپی از آنها، کارآگاهان پایگاه غرب پلیس آگاهی اصفهان با انجام تحقیقات تخصصى، دو  سارق کیف 

قاپ در غرب شهر اصفهان را شناسایى و دستگیر کردند.
 سعید سلیمیان  افزود: افراد دستگیر شــده در بازجویى هاى پلیس به 200 میلون ریال کیف قاپى از شهروندان 

اعتراف کردند.

با مزایــده فروش کارخانــه تاریخى نوین شــهرضا، 
ایــن کارخانه در آســتانه یــک قدمى تخریــب قرار

 گرفت.
یکى از آثار تاریخى منحصر به فرد شهرستان شهرضا، 
کارخانه تاریخى نوین اســت. این کارخانه تاریخى به 
دســت آلمان ها در زمان پهلوى اول تکمیل شد. این 
محوطه تاریخى که در حدود پنج هکتار وســعت دارد، 
داراى تعداد زیادى ســالن و برج اســت و درســت در 
مرکز شهر قرار دارد و فعالیت آن تا اوایل انقالب ادامه

 داشت.
کارخانه نوین شــهرضا مربوط بــه دوره پهلوى اول 
است و در میدان شــهدا، خیابان شهید بهشتى و میدان

 حر واقع شده و این اثر در تاریخ 7 مهر 1381 با شماره 
ثبت 6539 به عنــوان یکى از آثار ملــى ایران به ثبت 

رسیده است.
روزگارى این کارخانه عظیم محل امرار معاش هزاران 
نفر از خانوارهاى شــهرضا بود که امــروز هر کدام از 

کارگران این کارخانه، خاطره اى از آن دارند.
سال هاســت که بحث بر ســر تملک ایــن کارخانه و 
اســتفاده از آن به عنوان مــوزه یا ســالن اجتماعات، 
از ســوى مســئوالن ادوار مختلــف بحــث اســت، 
هر شــهردار و شوراى شــهرى و فرماندارى که بر سر 
کار آمده اســت، قول تملک کارخانه نوین را به مردم 

داده است.
***

مهدى صالح پور، رئیس شوراى اسالمى شهر شهرضا 
گفت: کارخانــه تاریخى نوین، هویت شهرضاســت و 
امیدواریم بتوانیم مذاکره اى با وکالى کارخانه داشــته 
باشیم و شهردارى بتواند این مجموعه را به طور کامل 

تملک کند.
وى اعالم کــرد: درحدود 5000متــر از کارخانه نوین 
به صورت وکالتى به شــهردارى واگذار شده و یکى از 
مشکالت مهم کارخانه نوین، طلبکاران بسیار است که 

به واسطه کار در کارخانه ادعاى طلب دارند.
 وى مشکل دیگر کارخانه نوین را، طلب بعضى از ادارات 
از کارخانه دانست و تأکید کرد: اگر نتوانیم کارخانه نوین 
را تملک کنیم و حکم به اجراى خلع ید شود، نتیجه آن 

مى شود که روز به روز بر فرســایش و تخریب کارخانه 
افزوده مى شود.

 کارخانه نوین شهرضا نباید به کاربرى 
مسکونى تبدیل شود

کمال خدادادى، دیگر عضو شــوراى اســالمى شهر 
شــهرضا اعالم کرد: کارخانه نوین شــهرضا نباید به 

کاربرى مسکونى تبدیل شود.
وى گفت: سال گذشته یکى از طلبکاران با لودر به این 
کارخانه وارد شــده بود و قصد تخریب آن را داشت تا 
آهن هاى آن را به جاى طلب خود بردارد و باید هر چه 

زودتر این کارخانه تملک شود.
اما مثنوى هفتاد من کارخانه نوین شهرضا قرار نیست 
که به جایى برســد و پایان خوشى براى مردم این شهر 
داشته باشد، شــنیده ها حکایت از آن دارد که اداره کل 
امور مالیاتى استان اصفهان اخیراً آگهى مزایده فروش 

کارخانه نوین شهرضا را منتشر کرده است.

 هرگونه تغییر کاربرى در کارخانه تاریخى 
نوین ممنوع است

ناصر طاهــرى، معاون ســازمان میــراث فرهنگى و 

گردشگرى استان اصفهان با اشــاره به آگهى مزایده 
فروش کارخانه نوین شــهرضا، اظهار کرد: ســازمان 
میراث فرهنگى اســتان اصفهان نامه اعتراضى خود را 
نسبت به آگهى فروش مزایده تجارى کارخانه تاریخى 
نوین شهرضا به اداره کل مالیاتى و اداره راه و شهرسازى 

استان ارسال کرده است.
وى با بیان اینکــه این کارخانه جزو آثــار ملى به ثبت 
رسیده است، افزود: هر گونه تغییر کاربرى در کارخانه 
تاریخى نوین ممنوع است و باید به عنوان یک میراث 

تاریخى در شهرستان شهرضا حفظ شود.
معاون ســازمان میراث فرهنگى و گردشگرى استان 
اصفهان با تأکید بر اینکه هرگونه تغییر کاربرى این بناى 
تاریخى از فرهنگى به تجارى و یا سایر کاربرى ها مجاز 
نمى باشد و تنها کاربرى هاى فرهنگى و متناسب با شأن 
این اثر تاریخى مى تواند در نظر گرفته شود، خاطرنشان 
کرد: قسمتى از مالکیت کارخانه توسط شهردارى قبًال 
تملک شده است و شــهردارى بخش هایى از ساختار 
کارخانه را مرمت و بازسازى کرده و ساماندهى محوطه 
و بدنه ســازى جداره ها در انطباق با ســاختار گذشته و 
اصیل آن در یک اقدام مؤثر و ارزنده توسط شهردارى 

انجام شده است. 

رئیس کمیته توسعه صادرات اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان گفت: کاهش صادرات، تعادل 
بازار را به هم مى ریزد که این مسئله براى اقتصاد نگران 

کننده است.
حمیدرضا مؤمنى با بیان اینکه فعاالن اقتصادى در نقل و 
انتقال ارز با مشکل خاصى روبه رو نیستند، گفت: با توجه 
به تحوالتى که در جریان اســت، باید به سمتى حرکت 

کنیم که سهم صادرات کاهش نیابد.
وى افزود: پایین آمدن آمار صادرات، تعادل بازار را به هم 
مى ریزد و این مسئله براى اقتصاد نگران کننده است؛ 

چراکه بخشى از نیازهاى وارد کنندگان از ارز صادرکنندگان تأمین مى شود.
مؤمنى گفت: وارد کنندگان در سامانه ارزى نیما مى توانند با صادرکنندگان ارتباط برقرار کنند و ارز خود را براى 
واردات تأمین کنند، اما باید از ظرفیت هاى صرافى ها براى نقل و انتقال ارز به ویژه در زمان تشــدید تحریم ها 
استفاده شود.نایب رئیس کمیسیون جذب سرمایه گذارى خارجى اتاق بازرگانى اصفهان با بیان اینکه دولت باید 
جذب منابع جدید ارزى را در دستور کار قرار دهد، افزود: سرمایه گذاران ایرانى در خارج از کشور، گزینه مناسبى 

براى تأمین ارز هستند تا نیازهاى وارداتى کشور تأمین شود.
وى گفت: در حال حاضر، نرخ دولتى ثابتى براى ارز اعالم شده، اما همچنان شاهد قیمت دیگرى در بازار هستیم و 

این مسئله باعث افزایش قیمت ریالى کاال شده که نتیجه اى جز آزار و خستگى فعال اقتصادى ندارد. 

پژوهشــگر اصفهانى و دانش آموخته دانشگاه آزاد 
اسالمى به عنوان رئیس شــوراى آکادمى جهانى 

علوم پزشکى در قاره آسیا انتخاب شد.
شاهین گوانجى در این باره گفت: آکادمى جهانى 
علوم پزشکى، ساالنه به دانشمندان سراسر جهان 
در حوزه پزشکى جوایز علمى اهدا مى کند و محققان 
این آکادمى روى کشــف درمان هاى نوین براى 

بیمارى هاى خاص مشغول به فعالیت هستند.
وى با بیــان اینکه مقــر آکادمى جهانــى علوم 
پزشکى در کشور هلند اســت، افزود: این آکادمى 
از سال 1991 مشغول به فعالیت در سراسر جهان 
اســت و تاکنون تحقیقات متعددى در زمینه هاى 
مختلف رشته پزشکى انجام داده و اعضاى هیئت 
رئیســه آکادمى جهانى علوم پزشکى از 52 کشور 
جهان انتخاب شــده اند که دانشمندان برتر دنیا در 

رشته هاى مختلف پزشکى هستند. 
این نخبــه اصفهانى در بیان ســوابق تحصیلى و 
تحقیقاتى خــود گفت: پس از پایــان تحصیالت 
دبیرستان در دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 
پذیرفته شــدم و ســال 1384 به عنوان نخستین 
مخترع و مدال آور علمى این دانشگاه انتخاب شدم، 
البته در دوران فعالیت هاى تحقیقاتى، جوایز علمى 
معتبر ملى و بین المللى زیــادى دریافت کرده ام؛ 
سال 1388 برترین مخترع ســال ایران و مفتخر 
به دریافت نشــان جوان برتــر از رئیس جمهور، 
ســال 1389 به عنوان برترین جوان کشور ایران، 
سال 2006 کسب مدال طالى جهانى اختراعات 
کرواسى و جایزه برترین اختراع IWIS و در همان 
سال کســب مدال جهانى اختراعات کشور آلمان، 

برخى از افتخارات این جانب است.

فهرست هتل هاى برتر کشور ایران در وبسایت جهانى 
TripAdvisor منتشر شد.  در این فهرست که نام 
هتل ها را تا تاریخ 30 مى ســال 2018 بررسى کرده، 

هتل هایى از اصفهان هم به چشم مى خورد.
نکته مهم آنکه بر اساس فهرســت این سایت معتبر، 
شش رتبه اول از ده هتل برتر کشــور به هتل هایى از 
استان اصفهان اختصاص دارد که «سراى عامرى ها» 
در کاشان در صدر همه آنها قرار گرفته است.90 درصد 
کسانى که درباره این هتل نظرداده اند، آن را «عالى» و 
7 درصد هم «خیلى خوب» توصیف کرده اند. رده هاى 
«متوسط»، «ضعیف» و «خیلى ضعیف» هم هر کدام 

با یک درصد در رتبه هاى دیگر قرار دارد.
 رده بندى این ده هتل به شــرح زیر است: هتل سراى 
عامرى ها (کاشان)، هتل سنتى سراى درب باغ (کاشان)، 
هتل ســنتى نگار (ورزنه)، هتل ســنتى خانــه ایرانى 
(کاشــان)، هتل خانه حوضک (اصفهان)، هتل سنتى 
چاپاکر (ورزنه)، مجموعه اقامتى ایران کوزى (تهران)، 
هتل سنتى نارنجســتان (یزد)، اقامتگاه بومگردى نار 

تى تى (تفت) و اقامتگاه بومگردى اسد (قشم).
الزم به ذکر اســت تا این لحظه مجموعــًا تعداد 748 
مجموعه اقامتى شامل هتل، هتل آپارتمان، میهمانسرا، 
هتل ســنتى، اقامتگاه بومگردى و... از سراسر ایران در 

وبسایت TripAdvisor به ثبت رسیده است.

اهمیت ســایتى که این دســته بندى را 
انجام داده چیست

تقریبًا همه  افرادى که به مسافرت مى روند حتمًا سرى 
به ســایت «تریپ ادوایزر» مى زنند. این سایت درباره  
سفر به شما مشاوره مى دهد تا بهترین انتخاب را داشته 
باشید. اگر مى خواهید درباره  جاذبه هاى یک شهر بدانید 
یا هتل  محل اقامتتان را بررســى کنید، تریپ ادوایزر 
مطمئنًا یکى از گزینه هاى شماست. آن را غول دنیاى 
گردشــگرى مجازى مى دانند و گردشــگران معتقدند 

اطالعات این ســایت خاص، منحصر به فرد و کامًال 
کاربردى است. اپلیکیشن تریپ ادوایزر پر مخاطب ترین 
و بین المللى ترین برنامه اى است که تاکنون منتشر شده.
تریپ ادوایزر سال 2000 تأســیس شد و تاکنون بیش 
از 300 میلیون کاربر و 200 سایت براى انتخاب اقامت 

دارد. 
یکى از مهمترین بخش هاى سایت که طرفداران زیادى 
دارد، بخش نظرات است. مســلمًا وقتى مى خواهیم به 
جایى برویم از دیگران درباره  کیفیت خدمات ســئوال 
مى کنیم. بخش نظرات را شاید بتوان بهترین بخش این 
سایت دانست. کافى است جایى را که مى خواهید بروید 
در سایت جستجو کنید و نظرات افراد را بخوانید. نزدیک 
به 90 درصد نظر اعضا بدون قصد و غرض نوشته شده 
است. مثًال بیشــتر از 80 هزار نظر و توصیه در صفحه  
ایران تریپ ادوایزر وجود دارد. بد نیست در اینجا نظرات 
برخى از مراجعه کنندگان به هتل ســراى عامرى ها در 
کاشان که به اعتقاد این سایت برترین هتل ایران است 
را بخوانید. این نظرات در فروردین و اردیبهشت امسال 

در سایت ثبت شده است: 
* ســونیا وى/ زن  بلژیکى- چینى: خیره کننده! هتل 
بسیار زیبا با اتاق هاى قشــنگ و با قیمت مناسب. غذا 
به کام من نبــود، اما نمى توانید آن را ســرزنش کنید. 
تنها نگرانى، چایخانه هتــل بود که در طول اقامت من 

باز نبود.
*یاشــار: والدین من و من در این هتل براى دو شــب 
اقامت داشتیم. واژه ها نمى توانند عدالت را در توصیف 
تعالى این مکان انجام دهند. همه چیز از اتاق، کارکنان، 
معمارى، تاریخ، کافى شاپ ها، رستوران ها، صبحانه و 

آمفى تئاتر پر زرق و برق بود. 
* ادموند / هنگ کنگ: کامًال شگفت انگیز است کشف 
این هتل فوق العاده شاد در وســط هیچ جا. اتاق ها به 

اندازه کافى راحت هستند. 
*آنا: برترین و دوســت داشــتنى ترین هتل در ایران 
اســت. اتاق ها تمیز و راحت و داراى منظره اى عالى 
هســتند. کارکنان مؤدب بودند. قیمت گران است اما 

ارزشش را دارد!

یک سایت بین المللى معروف، فهرست هتل هاى برتر ایران را منتشر کرد

هتل سراى  عامرى ها در صدر هتل هاى کشور قرار گرفت
یک اصفهانى  

رئیس شوراى آکادمى جهانى 
علوم پزشکى آسیا شد

آب آشامیدنى 14 روستاى کاشان با تانکر تأمین مى شودکارخانه نوین شهرضا در یک قدمى تخریب

دستگیرى سارقان کیف قاپ در اصفهان

با کاهش صادرات، تعادل بازار به هم مى ریزد
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دبیر ســتاد زکات اســتان اصفهان گفت: متأسفانه از 
وضعیت کلى زکات فطره اطالعات شــفافى در دست 
نیســت، چراکه مردم ما با دلى پاك زکات فطره خود را 
پرداخت مى کنند، اما در برخــى مواقع افرادى فرصت 
 طلب از این مسئله سوء استفاده مى کنند که از این جهت، 

دریافت زکات فطره نیازمند ساماندهى است.
حجت االسالم غالمحسین رنجبر افزود: پرداخت زکات، 
آثار و برکات متعددى داشته و بر همین اساس، نمود عینى 
دستورات اجتماعى دین مبین اسالم به شمار مى آید.وى 
با اشاره به اجراى طرح شناسنامه دار کردن صندوق هاى 
جمع آورى زکات در اســتان اصفهان، خاطرنشان کرد: 

متأسفانه از وضعیت کلى زکات فطره اطالعات شفافى 
در دســت نیســت، اما در برخى مواقع، افرادى فرصت 
 طلب از این مسئله سوء اســتفاده مى کنند، از این جهت 
دریافت زکات فطره نیازمند ساماندهى است. وى تصریح 
کرد: ســاماندهى زکات فطره یکى از مصوبات شوراى 
زکات بوده تا میــزان جمع آورى زکات فطره توســط 
دستگاه هایى همچون کمیته امداد، بهزیستى و همچنین 
خیریه ها و مکاِن هزینه کرِد آنها مشخص شود و ما نیز 
به همه خیریه هایى که داراى مجوز هستند، پس از ثبت 
نام و دریافت مجوز اخذ زکات فطره، اجازه خواهیم داد تا 

زکات فطره توسط آنها جمع آورى شود.

ســنتى  هنرهــاى  و  صنایع دســتى  معــاون 
و  دســتى  صنایــع  میراث فرهنگــى،  اداره کل 
گردشــگرى اســتان اصفهان از برگزارى نمایشــگاه 

صنایع دستى قرآنى خبر داد.
جعفــر جعفرصالحــى اظهــار کــرد: نمایشــگاه 
صنایع دســتى بــا موضــوع قــرآن و اهــل بیــت 
(ع) بــه مناســبت مــاه مبــارك رمضــان برگــزار

مى شود.
وى افزود: این نمایشگاه با محوریت آیات قرآن، احادیث 
و مطالب و موضوعات مرتبط با مــاه نزول قرآن در آثار 

صنایع  دستى برگزار مى شود.

معــاون صنایع دســتى و هنرهــاى ســنتى اداره کل 
میراث فرهنگى اســتان اصفهان گفت: این نمایشگاه 
بــا حضــور هنرمنــدان و فعــاالن صنایــع دســتى 
در رشــته هاى منبت و معــرق چوب، خوشنویســى، 
ســرمه دوزى، نگارگرى و تذهیب در گالرى نقش خانه 
هنرهاى ســنتى واقــع در میدان نقش جهــان برگزار 

مى شود.
گفتنــى اســت؛ نمایشــگاه صنایع دســتى قرآنى از
 امــروز تــا 27 خــرداد همــه روزه از ســاعت
عالقه منــدان بازدیــد  آمــاده   18 تــا   10

 است.

ساماندهى صندوق هاى 
دریافت زکات فطره 

برگزارى نمایشگاه 
صنایع دستى قرآنى در اصفهان 

تور ویژه سمیرم گردى براى 
کودکان و نوجوانان 

سمیه بهرامیان، مدیرعامل انجمن مردم نهاد پیام سبز 
سمیرم از برگزارى تور ویژه سمیرم گردى براى کودکان 

و نوجوانان براى اولین بار در این شهرستان خبر داد.

نصب و راه اندازى 
سامانه آب خاکسترى 

یک شــهروند اصفهانى با نصب و راه اندازى سامانه 
آب خاکسترى در مجموعه مسکونى، آب فاضالب 
مجتمع را پــس از تصفیه، براى مصــارف خانگى 

استفاده مى کند.
مدیردفتر خدمات مشترکین شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت: این شهروند مبتکر، با لوله کشى 
مجزا از منبع آب پخش کن ها، آب مصرفى را به یک 
منبع 9000 لیترى در حیاط خود ذخیره کرده و آب را 

در آن تصفیه مى کند. 
وى گفت: ســرانه مصرف آب در اصفهان براى یک 
واحد مسکونى 15 متر مکعب است که این مشترك 
خانگى، این میزان را به کمتر از10 متر مکعب رسانده 
اســت. مدیردفتر خدمات مشــترکین شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان افزود: با این اقدام فنى، آب 
تصفیه شده را براى مصارف فالش تانک، شستشوى 
منزل، خودرو و آبیارى گل و گیاهان مى توان استفاده 
کرد. وى گفت: با نصب این سامانه در منزل مسکونى 
چهار واحدى ، مصرف آب و مبلــغ آب تا 60 درصد 

کاهش یافته است.

خبر

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى درخصوص پرونده 
اجرایى کالســه 962981 ج/12 له خانم مژگان ســلطانى رهنانى با وکالــت خانم فرا حیدرى 
مبنى بر مطالبه مبلغ 827/514/864 ریال بابت محکوم بــه و هزینه اى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 1397/4/10 ســاعت 10/5 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فــروش 22/083 حبه مشــاع از 72 حبه شــش دانگ ملکى با 
پالك ثبتى شــماره 9941 فرعى از 4458 اصلى بخش 5 ثبت اصفهان با مشــخصات مندرج 
در نظریه کارشناســى که ذیال درج شده اســت ملکى مرحوم سید محســن امامى و اکنون در 
تصرف مالکانه محکوم له و خانواده اش مى باشد توســط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفیــن واقع گردیده برگــزار نماید. طالبین 
خرید مى توانند ظــرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانى فوق مراجعــه و از ملک بازدید 
و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام 
حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود 
تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: پالك فوق الذکر به آدرس خ رباط اول، 
کوى امین، کوچه پیروزى، بن بست ششم، پالك 55 در مورخ 95/11/21 و نیز پس از بررسى و 
مالحظه اسناد و مدارك مربوطه نتایج ذیل حاصل گردید. پالك پیش گفته شده به متراژ عرصه 
187/7 مترمربع از شمال به بن بست چهارمترى، از غرب به پالك مجاور، از جنوب به بن بست 
چهارمترى و از غرب به پالك مجاور محدود بوده و اعیانى آن شامل منزل مسکونى در دو طبقه 
فاقد پروانه ساختمان، طبقه تحتانى به متراژ حدود 143 مترمربع که قسمتى به صورت منهاى چهل 
و قسمتى به صورت منهاى یک متر و بیست (تقریبى) است، سیستم سازه اى دیوار باربر آجرى و 
سقف تیرچه بلوك و فاقد شناژهاى قائم، کف موزاییک، پنجره و درب آهنى، پوشش دیوار کاغذى، 
داراى انشــعابات آب، برق، گاز، تلفن و طبقه فوقانى به صورت نیمه کاره، سیستم سازه اى دیوار 
باربر آجرى و سقف تیرچه بلوك و فاقد شناژهاى قائم، فاقد دیوار حد شمالى و فاقد اندود دیوار و 
کف و سقف با قدمت حدود بیست و پنج سال مى باشد. نماى داخلى حیاط قستى به صورت آجر سه 
سانت و قسمتى به صورت سنگ و قسمتى به صورت سرامیک است. با توجه به موارد فوق الذکر، 
موقعیت و محل ملک، مساحت عرصه و اعیانى، قدمت اعیانى، ارزش اشتراکات، عرضه و تقاضا و 
وضعیت فعلى بازار امالك و مستقالت و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قیمت گذارى ارزش 
ششــدانگ پالك مذکور به مبلغ 2/698/000/000 ریال معادل دویست و شصت و نه میلیون 
و هشتصد هزار تومان برآورد مى گردد. ارزش ســه دانگ پالك فوق الذکر 1/349/000/000 
ریال معادل یکصد و ســى و چهار میلیون و نهصــد هزار تومان در نتیجه مقــدار 22/083 حبه 
مشاع آن مبلغ 827514864 ریال ارزیابى که مقدار 19/909 حبه مشاع آن به مبلغ 746/013/571 
بابت طلب محکوم له و مقدار 2/174 حبه مشاع آن به مبلغ 81/501/293 ریال بابت حق االجراى 
دولتى ارزیابى مى گردد. م الف: 4120 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگســترى اصفهان 

3/155/
ابالغ راى

کالسه: 960985 شماره دادنامه: 9709976805100084- 97/1/22 مرجع رسیدگى: شعبه 51 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمد سلیمانى نسیانى به نشانى اصفهان، اتوبان چمران، 
خ محمدطاهر کوچه خیام پالك 227 خوانده: حسین مهرى به نشانى مجهول المکان خواسته: 
مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن 
اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا: در خصوص دعوى محمد سلیمانى نسیانى به طرفیت حسین مهرى به خواسته 
مطالبه مبلغ 8/000/000 ریال وجه سفته/ سفته هاى به شماره خزانه دارى کل 859249 (سرى 
ع/1) به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگى و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب، شورا دعواى مطروحه را وارد 
و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 8/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 120/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل بر مبناى تعرفه قانونى و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
96/8/16 لغایت تاریخ وصول محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران بر عهده اجراى محترم احکام مى باشــد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید 
راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در این شورا  و 
ظرف بیســت روز پس از نقض مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 5096 شعبه 51 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /3/329
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهــى: 139703902004000087 تاریخ آگهــى: 1397/03/05 شــماره پرونده: 
139504002004000365 مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9501127- ششدانگ یک 
باب گاراژ پالك 858 فرعى از 32 اصلى به مســاحت 564/45 مترمربع واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان امام خمینى جنب پمپ بنزین مارچین کوچه شــهید مظاهر 
مزروعى (121) پالك سوم کوچه سمت چپ گاراژ با تابلو تعمیرگاه اصفهان پژو که سند مالکیت 
آن در صفحه 582 دفتر امالك جلد 885 ذیل شماره 202349 و شماره چاپى 0089609 سرى 
الف سال 87 به نام آقاى سهیل زارع پور بعنوان مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و صادر 
شده است و ســند مالکیت در صفحه 306 دفتر امالك جلد 885 ذیل شماره 202167 و شماره 
چاپى 0029659 سرى الف سال 87 به نام خانم سهیال زارع پور بعنوان مالک سه دانگ مشاع از 
ششدانگ ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال: بطول 10/70 متر دیواریست به پالك 32 اصلى 
باقیمانده شرقًا: به طور شکسته در سه قسمت اول به طول 4/05 متر درب و دیواریست به کوچه 
دوم و سوم به طولهاى چهل و دویســت و یک صدم متر و 47 صدم متر دیواریست به پالك 32 

باقیمانده جنوبًا: به طور شکسته در سه قسمت که دوم و ســوم دیواریست به کوچه غربًا: به طور 
شکسته در هفت قســمت به طولهاى 5/03 متر و 4/70 متر و 6/48 متر و 4/5 مت ر و 13/75 متر 
8/38 متر 8/45 متر و کًال دیواریست به گذر حقوق ارتفاقى ندارد که طبق نظر کارشناس رسمى 
ملک در بر کوچه هاى مزروعى و کوچه فرعى از ســمت غرب مى باشد در این ملک، اعیانى به 
صورت مخروبه در داخل و دفتر بر کوچه مزروعى به صورت متروکه و محصور با دیوارهاى گلى 
مى باشد و ارزش ریالى بر آن متصور نیست و ارزش ملک بدون در نظر گرفتن عقب نشینى هایى 
که باید انجام گردد ارزیابى، زیرا ارزش ملک عقب نشینى ها در زمان ساخت با شهردارى مربوطه 
به اشکال مختلف تهاتر مى گردد که طبق سند رهنى شماره 33986 تنظیمى در دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 135 اصفهان در قبال بدهى شرکت توان خودرو جى در رهن بانک صادرات واقع 
مى باشد و داراى تا تاریخ 98/2/4 داراى بیمه نامه مى باشد و از ســاعت 9 الى 12 روز یکشنبه 
مورخ 97/4/3 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه 
اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده 
از مبلغ پایه 6/773/400/000 ریال (شش میلیارد و هفتصدو هفتاد و سه میلیون و چهارصد هزار 
ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختــى بابت هزینه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه ... چاپ اصفهان 
مورخ 97/3/12 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى 
گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى 
در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالســه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان 
روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك ســپرده نماید. م الف: 5824 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/355
ابالغ رأى

شماره پرونده: 156/96 شــماره دادنامه: 775- 96/12/21 مرجع رسیدگى: شعبه سوم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان خواهان: الیاس خازنى فرزند عباس نشانى: فوالدشهر مسکن مهر- 
محله اى 6- گلستان 14 ساختمان افرا خواندگان: 1- فریبرز اکبرى فرزند حسن نشانى: بروجن- 
بلداجى- روستاى کلى بک 2- سید مهدى ربیعى ساداتى فرزند اله یار. نشانى: مجهول المکان 
خواسته: انتقال سند گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه 
مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى 
شورا: درخصوص دادخواست آقاى الیاس خازنى فرزند عباس به طرفیت 1- فریبرز اکبرى فرزند 
حسن 2- سید مهدى ربیعى ســاداتى فرزند اله یار تقاضاى الزام خواندگان به انتقال سند رسمى 
یکدستگاه خودروى سوارى آردى به شــماره انتظامى 972 ب 63 ایران 81 به انضمام خسارات 
دادرسى، با این توضیح که خواهان مدعى اســت به موجب قرارداد عادى 93/07/02 خودروى 
موصوف را از خوانده ردیف اول خریدارى نموده و سند خودرو به نام خوانده ردیف دوم مى باشد، 
لکن خواندگان با وصف انجام تعهدات خواهان از جمله پرداخت ثمن معامله خواندگان از انتقال سند 
رسمى سند خودرو خوددارى مى نمایند شورا با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، تصویر مصدق 
سند عادى، حکایت از خرید خودرو توســط خواهان از خوانده ردیف اول و احراز روابط معامالتى 
صحیح و قانونى از صاحب سند رسمى خودرو و نیز پاسخ استعالم صورت گرفته از راهور مبنى بر 
مالکیت رسمى خودرو به نام خوانده ردیف دوم و اینکه نسبت به ادعاى خواهان علیرغم حضور در 
شــورا دفاع موجهى به عمل نیاورده اند نتیجتًا خواسته خواهان را ثابت تشخیص و به لحاظ آنکه 
انتقال سند رسمى خودرو از بایع به مشترى جزء توابع بیع مى باشد مستنداً به مواد 219 و 220 و 
338 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به انتقال سند رسمى خودروى موصوف با 
حضور در یکى از دفاتر رسمى ثبت اسناد صادر و اعالم میگردد. و دعوى خواهان به طرفیت خوانده 
ردیف اول بلحاظ عدم توجه دعوى نسبت به نامبرده و مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین داردسى 
مدنى قرار رد دعوى نســبت به نامبرده صادر و اعالم و درخصوص دعوى خواهان علیه خوانده 
ردیف اول نظر به اینکه اسناد مالکیت رسمى خودروى موضوع دادخواست به نام ایشان نبوده و از 
مالک هم قانونًا وکالت یا نمایندگى در این مورد نداشته با این وصف انتقال اسناد رسمى در قدرت 
و اختیار قانونى خوانده موصوف نمى باشــد و نمى تواند بلحاظ عدم انجام تعهد وى را مستوجب 
پرداخت خسارات ناشى از عدم ایفاى تعهد دانست و درخصوص خوانده ردیف دوم نیز با توجه به 
اینکه خوانده هیچ اطالعى از اینکه خواهان متصرف قانونى وخریدار خودروى موضوع دادخواست 
مى باشد نداشــته ودلیلى هم خواهان در این خصوص اقامه نکرده است ضمن اینکه بین خوانده 
موصوف و خواهان هیچ قراردادى که تعهدى به نفع خواهــان علیه خوانده موصوف ایجاد نماید 
منعقد نگردیده است فلذا من حیث المجموع و مستنداً به ماده 2 و 84 قانون آئین دادرسى مدنى 
قرار رد دعوى خواهان در این قسمت صادر و اعالم میگردد. رأى صادره نسبت به خوانده ردیف 
اول حضورى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگاه لنجان 
و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا 
و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگاه لنجان مى باشد. 
م الف: 372 مظاهرى- قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /3/398

فقدان سند مالکیت
شماره صادره: 1397/18/495113- 1397/3/5 نظر به اینکه آقاى على طالبى چمگردانى فرزند 
جمال به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده، مدعى است 
که سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه پالك 3569 فرعى از 658- اصلى واقع در چمگردان بخش 9 
ثبت اصفهان که به نام وى، ثبت و سند مالکیت به شماره مسلسل 068452 صادر و تسلیم گردیده 
و معامله دیگرى انجام نشده و به علت جابجایى مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور 
سند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شود 
که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد 

از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك 
مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا 
سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد کرد. م الف: 375 اداره ثبت اسناد و امالك لنجان- شمسى  معاون واحد ثبتى لنجان /3/399

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 139785602015000340 تاریخ ایجاد نامــه: 1397/03/05 نظر به اینکه خانم 
فریده شامرادى سامانى فرزند کیکاوس با وکالت آقاى مسعود حیدرزاده فرزند به موجب وکالتنامه 
شماره 924229 مورخ 97/02/27 کانون وکالى دادگسترى، به استناد 2 برگ استشهادیه محلى 
که هویت و امضاى شــهود رسمًا گواهى شده، مدعى است که ســند مالکیت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک واحد آپارتمان مســکونى پالك 1973 فرعى از 694- اصلى واقع در باغبهادران 
بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 476 دفتر 52- امالك این اداره ذیل شــماره 7078 به نام 
خانم فریده شامرادى سامانى فرزند کیکاوس ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 180894 صادر 
و تسلیم گردیده و مورد معامله اى واقع نشده و حسب اظهارات وکیل مالک به علت سهل انگارى 
مفقود شده است؛ لذا چون نامبرده درخواســت صدور سند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 
اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا ســند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى 
سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 378 محمدرضا رئیسى 

زاده- مدیر واحد حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان) از طرف مصطفى شمسى /3/400
حصر وراثت

مهرداد مختارى کرچگانى داراى شناسنامه شماره 44325 به شرح دادخواست کالسه 163/97 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على مختارى 
کرچگانى بشناسنامه 29 در تاریخ 1397/1/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مهرداد مختارى کرچگانى فرزند على ش ش 44325 فرزند 
متوفى 2- سیروس مختارى کرچگانى فرزند على ش ش 64 نســبت فرزند متوفى 3- مهران 
مختارى کرچگانى فرزند على ش ش 1946 نســبت فرزند متوفى 4- فریبا مختارى کرچگانى 
فرزند على ش ش 557 نسبت فرزند متوفى 5- فریده مختارى کرچگانى فرزند على ش ش 41 
نسبت فرزند متوفى 6- مژگان مختارى کرچگانى فرزند على ش ش 27 نسبت فرزند متوفى 7- 
منور خسرویان همامى فرزند مرتضى قلى ش ش 8 همسر متوفى اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 382 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف بخش باغبهادران /3/401
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به شیوا جواهرى دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت شما 
در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالســه 84/97 ش5ح ثبت و براى روز شنبه 
97/4/16 ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در 
تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. خواهان: 
شیوا جواهرى خوانده: مینا رشیدى ناصرخانى  م الف: 395 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر /3/402
حصر وراثت

آرمان سیستانى نژاد بشناسنامه شماره 63 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشــماره 150/97 ش1ح تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان بیژن سیستانى نژاد بشناسنامه شــماره 32 در تاریخ 96/11/8 درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از 1- بتول سیستانى کرم پور فرزند اکبر شماره شناسنامه 2270 نسبت 
با متوفى همســر 2- عزیزاله سیستانى نژاد فرزند بیژن شماره شناســنامه 714 نسبت با متوفى 
فرزند 3- آرمان سیستانى نژاد فرزند بیژن شماره شناسنامه 63 نسبت با متوفى فرزند 4- پیمان 
سیستانى نژاد فرزند بیژن شماره شناسنامه 1768 نسبت با متوفى فرزند 5- مهران سیستانى نژاد 
فرزند بیژن شماره شناسنامه 1307 نســبت با متوفى فرزند 6- پژمان سیستانى نژاد فرزند بیژن 
شماره شناسنامه 1597 نسبت با متوفى فرزند 7- فروغ سیستانى نژاد فرزند بیژن شماره شناسنامه 
874 نسبت با متوفى فرزند 8- پگاه سیســتانى نژاد فرزند بیژن شماره شناسنامه 2281 نسبت با 
متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف 
مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 403 شعبه اول شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/403
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710103759302027 شــماره پرونده: 9609983759300540 شماره 
بایگانى شعبه: 960704 خواهان خانم مرسل رحیمى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى حآصف 
محمدى به خواســته طالق به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین 
 شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر واقع در استان 
اصفهان- شاهین شهر ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609983759300540 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگى به تاریخ 1397/5/7 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م 

الف: 406 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) /3/404
ابالغ اخطاریه

شماره: 94/97ش11ح- 97/3/2 خانم زهرا بکرانى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت آقاى 
فرشاد زارع دستجردى  به این شــورا تقدیم و به کالسه 94/97 ش11ح ثبت و وقت رسیدگى به 
تاریخ 97/4/17 ســاعت 9/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
استناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید. در غیر اینصورت راى غیابى صادر خواهد شد. 

م الف: 410 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/405
حصر وراثت

نصرت هادیان به شناسنامه شماره به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 153/97 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حیدر 
ابوطالبى جزى به شناســنامه شماره 7260 در تاریخ 96/11/4 درگذشــته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از: 1- نصرت هادیان فرزند حسین شــماره شناسنامه 7911 نسبت با متوفى 
همسر 2- محمد ابوطالبى جزى فرزند حیدر شماره شناسنامه 197 نسبت با متوفى فرزند 3- على 
ابوطالبى جزى فرزند حیدر شماره شناسنامه 639 نسبت با متوفى فرزند 4- سمیه ابوطالبى جزى 
فرزند حیدر شماره شناسنامه 487 نســبت با متوفى فرزند 5- ولى اله ابوطالبى جزى فرزند حیدر 
شماره شناسنامه 1541 نســبت با متوفى فرزند 6- حمیدرضا ابوطالبى جزى فرزند حیدر شماره 
شناسنامه 6-51002208 نسبت با متوفى فرزند 7- فاطمه کریمیان جزى فرزند حسین شماره 
شناسنامه 1653 نستب با متوفى مادر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 416 

شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان  شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/406
ابالغ تجدیدنظر خواهى

تبادل لوایح مجهول المکان- ابالغ دادخواست و ضمایم تجدیدنظرخواهى به 1- مجید پاکدامن 
نژاد 2- حمیدرضا مطیفى- تجدیدنظر خواه آقاى محمدعلى جامى دادخواست تجدیدنظر خواهى 
به طرفیت تجدیدنظر خوانده 1- مجید پاکدامن نژاد 2- بهروز یزدان پناه 3- حمیدرضا مطیفى 
نسبت به دادنامه 72 مورخ 97/2/15 کالسه 80/95 شعبه دهم شوراى حل اختالف شاهین شهر 
که طبق ماده 73 و 346 ق آ د م به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح 
یک نوبتى  در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز از تاریخ 
انتشار آگهى به دفتر شعبه مراجعه نماید و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست و 
ضمایم را دریافت و چنانچه پاسخى دارد کتبا به این شعبه ارائه نماید و اال پس از انقضاء مهلت مقرر 
قانونى نسبت به ارسال پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر اقدام مى گردد. م الف: 418 

شعبه دهم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/407
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759302075 شماره پرونده: 9709983759300414 شماره بایگانى 
شعبه: 970428 تاریخ تنظیم: 1397/03/02 خواهان آقاى حمید صفرى امام قیسى دادخواستى 
به طرفیت خوانده خانم فریبا طهماسبى به خواسته تجویز ازدواج مجدد تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه اول دا دگاه خانواده شهرستان شاهین 
شهر واقع در استان اصفهان، شاهین شهر ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 960998375930
14209709983759300414 ثبت گردیده که وقت رســیدگى به تاریخ 1397/4/26 و ساعت 
9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 420 شعبه اول دادگاه خانواده 

شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) /3/408
حصر وراثت

آقاى مهدى شــیروانى به شناسنامه شــماره 7 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شــماره 151/97ش1ح تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان زهرا افتخارى به شناسنامه شماره 22381 در تاریخ 97/1/6 درگذشته و ورثه 
وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- مهدى شیروانى ایچى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 
7 نسبت با متوفى فرزند 2- فروغ شیروانى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 14 نسبت با متوفى 
فرزند 3- رسول شیروانى فرزند محمدعلى شــماره شناسنامه 12 نسبت با متوفى فرزند. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 422 شــعبه اول شورا ى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر /3/409
ابالغ تجدیدنظر خواهى

ابالغ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به تجدیدنظر خوانده عزیزاله خوانسارى عتیق فرزند نصراله 
جهت تبادل لوایح- خانم زهرا باقالنى دادخواستى به خواسته تجدیدنظر خواهى از دادنامه صادره 
به شماره 9709973759300356 در پرونده کالسه 961491 این دادگاه بطرفیت شما تقدیم که 
به شماره 9609983759301259 ثبت گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن تجدیدنظر 
خوانده به درخواست خواهان و به دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به تجدیدنظر خوانده فوق الذکر ابالغ مى 
شود ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى جهت دریافت دادخواست تجدیدنظر و ضمائم آن به 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه تا چنانچه پاسخى نسبت به تجدیدنظر 
خواهى تجدیدنظر خواه درخصوص دادنامه فوق الذکر داشــته باشند ظرف موعد مقرر به دادگاه 
ارائه نمایند و اال وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 424 شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 

شاهین شهر /3/410 

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: 
محدودیت هاى ترافیکى شهر براى اجراى عملیات  عمرانى 
پروژه هاى مختلف، تا پایان تابســتان و قبل از بازگشایى 

مدارس پایان مى یابد.
علیرضا صلواتى اظهار کرد: با توجه به اجراى عملیات پیاده 
راه سازى خیابان چهارباغ عباسى از میدان امام حسین(ع) تا 

خیابان شیخ بهایى به دلیل عملیات عمرانى قطار شهرى، 
حفارى شرکت هاى تأسیســاتى همچون آب و فاضالب 
و... براى پیاده راه ســازى چهارباغ، محدودیت تردد براى 

خودروها ایجاد شده است.
وى افزود: در حال حاضر خیابان چهارباغ عباسى حدفاصل 
میدان امام حســین(ع) تا میدان انقالب به صورت کامل 
مسدود و از محدوده ترافیکى خارج شــده است تا پس از 
پایان یافتن عملیات هاى عمرانى به مسیر پیاده تبدیل شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با بیان اینکه 
شــهروندان باید به جاى چهارباغ ،از مسیرهاى جایگزین 
اســتفاده کنند، ادامه داد: به واسطه مسدود شدن چهارباغ 
عباسى، برخى تغییرات نیز در خیابان هاى اطراف چهارباغ به 
وجود آمده است از جمله اینکه در خیابان باغ گلدسته، پارك 
حاشیه اى را حذف کردیم تا ترافیک روان ترى داشته باشیم.

صلواتى با اشاره به ایجاد محدودیت هاى ترافیکى براى 
نوسازى شبکه آب و فاضالب در شهر، اظهارکرد: یکى از 
مهمترین محدودیت ها در خیابان مشتاق اول، حدفاصل 
میدان خواجو تا میدان بزرگمهر است که در حال حاضر تنها 
یک الین از خیابان در اختیار خودروها قرار داده شده است 
و رانندگان باید از مسیرهاى جایگزین استفاده کنند تا دچار 

ترافیک نشوند.
وى افزود: محدودیت ترافیکى دیگرى نیز در محور شمالى 
میدان استقالل به جهت احداث پایه هاى بتنى مسیر قطار 
شهرى از عاشق آباد به میدان استقالل و دانشگاه صنعتى 
ایجاد شده است، از این رو رانندگانى که از سمت جاده نجف 
آباد به سمت میدان استقالل در حرکت هستند، باید وارد 
خیابان امام خمینى(ره) شده و زیر پل شهیدان امینى دور زده 

و به سمت میدان استقالل بروند و مسیر خود را طى کنند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان تأکید کرد: 
به یقین تا قبل از آغاز سال تحصیلى 98-97 بخش عمده 
محدودیت هاى ترافیکى سطح شهر برچیده خواهد شد تا 
بتوانیم شبکه معابر را به صورت کامل در اختیار شهروندان 

قرار دهیم.

پایان محدودیت هاى 
ترافیکى شهر تـــا مهرماه

براى نخســتین بار، یک محموله سفال شهرضا 
براى عرضه در بازار پکن، به کشــور چین صادر 

مى شود.
مهدى سهیلى، هنرمند سفالگر شهرضایى در این 
باره گفت: سفال شهرضا از جنبه لعاب و نقش، در 

جهان منحصر به فرد است.
وى ادامه داد: در حدود دوماه پیش، یکى از تجار 
کشــور چین از طریق یک تاجر تبریزى، با سفال 
شهرضا آشنا و به دنبال آن، زمینه سفارش ساخت 
هزار قطعه از این ســفال براى صادرات به کشور 

چین فراهم شد.
این هنرمند شهرضایى تصریح کرد: لعاب َتَرك 
و نقش ماهى سفال شــهرضا که از ویژگى هاى 
منحصر به فرد این سفال است، براى تاجر چینى 

جذاب بود.
ســهیلى با بیان اینکه محموله صادراتى سفال 
شــهرضا در این هفته آماده مى شود، اظهار کرد: 
براى نخستین بار سفال شــهرضا به چین صادر 
مى شــود که ترمه یزد، تابلوفرش تبریز و آبگینه 
قزوین، از دیگر اقالمى اســت که به شهر پکن 
عرضه مى شــود، ضمن اینکه در ســال گذشته 
سفارشاتى از فرانسه و ایتالیا و آمریکا  هم داشتیم.

بازار سفال شهرضا در پکن
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اولویت هاى پژوهشى استان 
شناسایى شود

استاندار اصفهان گفت: اولویت هاى پژوهشى استان 
باید شناسایى شود.

محسن مهرعلیزاده بر مشخص شدن اولویت هاى 
پژوهشى استان تأکید و اظهارکرد: باید بودجه هاى 
پژوهشــى در قالب برنامه ها و اولویت ها اختصاص 
یابد. وى با بیــان اینکه در زمینــه آب هاى ژرف و 
مســائل آب، تاکنون مطالعات زیادى صورت گرفته 
است، افزود: پژوهش ها مى تواند در خصوص پساب 
و استفاده بهینه از آب و محیط زیست، توسعه استان 
و طرح هاى بزرگ موجود در اصفهان، به عنوان یکى 

از اولویت ها باشد.

برگزارى مراسم بزرگداشت 
شهید حججى  

مراسـم بزرگداشـت شـهید مدافـع حرم «محسـن 
حججى» دیروز در گلزار شهداى نجف آباد برگزار شد.
در این مراسـم، خانواده هـاى معزز شـهدا، جانبازان، 

ایثارگران شهرستان و استان حضور پیدا کردند.
مدیحه سـرایى ذاکران اهل بیـت(ع) و قرائت دعاى 
ابوحمزه ثمالى، ازجمله برنامه هاى مراسم بزرگداشت 

شهید حججى بود.
شهید محسن حججى در تاریخ 18 مرداد سال 1396 
پس از دو روز اسارت، در نبرد با تکفیرى هاى داعش به 
درجه رفیع شهادت نائل آمد. مزار این شهید در گلزار 

شهداى شهرستان نجف آباد است.

خبر

عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: محدودیت نوع 
کاربرى زمین براى راه اندازى پارکینگ در شهر اصفهان، 

به منظور توسعه پارکینگ سازى برداشته مى شود.
اصغر برشان با بیان اینکه در حال حاضر در شهر اصفهان 
با کمبود پارکینگ مواجه هستیم، افزود: مراکز تجارى، 
ادارى و درمانى زیادى در شهر اصفهان فعال هستند که 
دچار کســر پارکینگ بوده و باید براى حل این معضل، 
چاره اى جدى اندیشیده شود.این عضو شوراى اسالمى 
شهر اصفهان با بیان اینکه بر اساس الیحه پیشنهادى، 
قرار است هر مجتمعى که داراى بیش از پنج واحد کسر 
پارکینگ اســت، هزینه پارکینــگ را پرداخت کرده و 

پارکینگ تملک کند و کسانى که کمتر از پنج واحد بوده و 
نیازمند پارکینگ هستند، پول پارکینگ را پرداخت کنند تا 
پارکینگ عمومى احداث شود. برشان با بیان اینکه براى 
بهره بردارى از پارکینگ فروش تراکم و مالیات در نظر 
گرفته نشده است، ادامه داد: تنها مشکل بر سر راه بخش 

خصوصى، تأمین زمین براى پارکینگ است.
وى با بیان اینکه در حال حاضــر کمبود پارکینگ در دو 
خیابان شمس آبادى و فردوسى در شرایط حاد قرار دارد، 
افزود: در برخى از مناطق نوســاز اصفهان هم با مشکل 
زیاد کمبود پارکینگ موجه نیستیم، هر چند باید به این 

مناطق هم به خوبى توجه داشت.

حجت االسالم عباس فرازى نیا، مدیر ارتباطات حوزوى 
و امور فرهنگى آســتان قدس رضــوى در جمع خّیران 
شــهر گرگاب افزود: افراد متقاضى خــادم یارى، بعد از 
گذراندن یک دوره سه روزه در استان محل اقامت خود  
وآغاز فعالیت فرهنگى در هر استان، ساالنه به مدت 12 
روز یکجا یا  هر ماه  یک روز، مى توانند در حرم رضوى 

خدمت کنند.
وى  با اشــاره  به اینکه متقاضیان خادم یارى مى توانند 
با مراجعه به پورتال آستان قدس رضوى ثبت نام کنند، 
گفت: شــرکت کنندگان در این طرح باید داراى حداقل 
مدرك دیپلم، متأهل  بوده و کمتر از 55 سال سن داشته 

باشند. مدیر ارتباطات حوزوى و فرهنگى آستان قدس 
رضوى  همچنین افزود: با اجراى طرح زائر اولى  و کسانى 
که در 20 ســال اخیر  امکان تشرف  به مشهد مقدس را 
نداشــته اند، روزانه هزار نفر  را در حــرم مطهر رضوى 

میزبانى مى کنیم. 
 وى بــا اشــاره بــه اینکــه در دو ســال گذشــته

 بیش از 700 هــزار نفر را به عنوان زائــر اولى میزبانى 
کرده ایم، افزود:  اجراى طــرح زائر اولى ها  با محوریت 
نماینده آســتان قدس رضــوى در هر اســتان، کمیته 
امداد امام (ره) و خّیران و نیکــوکاران در حال برگزارى 

است.

به راحتى 
خادم حرم امام رضا(ع) شوید

محدودیت زمین براى احداث 
پارکینگ در شهر

فقدان سند مالکیت
شــماره: 102/97/775/26- 97/3/5 آقاى على سلیمى جزى فرزند شــکراله به استناد 
دو برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاى شــهود رسما گواهى شــده مدعى است 
ســند مالکیت خود به شــماره 317500 الف/95 را که به میزان ششدانگ به شماره پالك 
ثبتى 406/36986 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شــاهین شــهر) که در صفحه 
-  دفتر- به نام مالک فوق ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب صورتمجلس تفکیکى 
960602071320710 مورخ 1397/02/18 ثبت شاهین شــهر به نام وى ثبت گردیده و 
معامله دیگرى هم انجام نشده و به موجب سند رهنى شماره 231108 مورخ 1394/03/16 
دفتر 26 شاهین شهر در رهن بانک مسکن شــعبه مرکزى شاهین شهر قرار داشته و سابقه 
بازداشت هم ندارد و نحوه  گم شدن اسباب کشــى اعالم شده، چون درخواست صدور سند 
المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر 
کس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا 10 روز 
اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 426 

صیادى صومعه رئیس ثبت اسناد و امالك واحد شاهین شهر /3/411
مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول 

در پرونده 970020 ح2 اجرا و به موجب دادنامه ارسالى از شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى 
شاهین شــهر مبنى بر دســتور فروش پالك ثبتى 406/4824 بخش 16 ثبت اصفهان که 
به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناســى شده است، نموده است. صورت اموال مورد 
مزایده: یک باب منزل مسکونى به شماره پالك ثبتى 4824 فرعى از 406 اصلى مفروز از 
یک اصلى بخش 16 ثبتى اصفهان واقع در شاهین شهر خ فردوسى فرعى 13 غربى پ 32 
در یک طبقه به مســاحت 190 مترمربع عرصه و حدود 130 مترمبع اعیانى که 15 مترمربع 
از اعیانى با ارتفاع 1/8 متر به زیرزمین اختصاص دارد با قدمت 35 ســال و داراى انشعابات 
آب، برق و گاز و یک خط تلفن با سیســتم گرمایش بخارى گازى و سیستم سرمایشى کولر 
آبى که با توجه به کلنگى بودن ســاختمان ارزش کارشناسى شده 2/900/000/000 ریال 
مى باشد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون 
از اعتراض مانده اســت این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى 
مزایده: 97/3/28 ســاعت 9:30 الى 10 صبح محل برگزارى مزایده: با هماهنگى این اجرا 
مزایده از قیمت کارشناســى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته 
خواهد شد. برنده مزایده مى بایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته 
باشن د تا عنداللزوم به حساب ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به 
حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى 
مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى 
بایســت حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید 
آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى 
را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شــرکت داده شوند. م الف: 428 اجراى 

احکام مدنى شعبه دوم دادگسترى شاهین شهر /3/412
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوســیله اعالم مى نماید به موجب درخواست محسن سلیمیان ریزى به طرفیت حسن- 
حســین- رضا- محمدعلى- خیراله- رمضانعلى- محمد سلیمیان قرار تحریر ترکه مرحوم 
مرادعلى سلیمیان طى شماره 221/97 در شــوراى حل اختالف شعبه چهارم صادر و وقت 
اجراى قرار ساعت 11 چهارشنبه مورخه 97/4/13 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: 389 شعبه 4  شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان /3/413
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106805500356 شماره پرونده: 9709986805500138 شماره 
بایگانى شــعبه: 970138 ابالغ دادخواســت و ضمائم به منصوره نیک پور بختیارى فرزند 
مصطفى- خواهان مجتبى جمشیدیان قلعه سفیدى دادخواستى به طرفیت خوانده منصوره 
نیک پور بختیارى به خواسته 50/000/000 ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709986805500138 شعبه 55 شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 
شماره 4) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/12 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- مجتمع جنوب- بهارســتان- انتهــاى خ الفت- باالتر از 
ساختمان عمران- ساختمان دادســراى عمومى و انقالب. م الف: 6166 شعبه 55 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره چهار)  /3/422
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709973730300383 شــماره پرونده: 9609983730301996 شماره 
بایگانى شعبه: 962014 خواهان: خانم فاطمه حیدرى فرزند اصغر به نشانى اصفهان- نجف 
آباد- جوزدان خ شهدا خ ش اصغر عباسى منزل پدرى کد پ 8585134591 ، خوانده:آقاى 
محسن لطفى  فرزند لطف اهللا به نشانى اصفهان نجف آباد خ باهنر جنوبى کوى خوشبخت 
در حال حاضر مجهول المکان، خواســته: طالق به درخواســت زوجه. دادگاه با اعالم ختم 

رســیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست خانم فاطمه 
حیدرى  بطرفیت آقاى محسن لطفى بخواسته احراز شرایط اعمال وکالت درطالق به لحاظ 
تحقق شــروط ضمن عقد ســندنکاحیه باعنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله 
فتوکپى مصدق سندنکاحیه ضمیمه نکاح دائم فى مابین زوجین مترافعین محرز و از طرفى 
مساعى داوران و دادگاه و مشــاور قضایى دادگاه دراصالح ذات البین موثر واقع نشده و به 
توجه به اینکه تحقق شــروط ضمن عقد حســب محتویات پرونده از جمله تحقیقات مرجع 
انتظامى از محل ســکونت زوجه و محل ســکونت والدین زوج که داللــت بر ترك منزل 
مشترك توسط زوج در مدت زمانى قریب به سه ســال دارد محرز است با جلب نظر قاضى 
مشاور و مستندا به ماده 26 قانون حمایت خانواده و ماده 234 و 237 و 1119 قانون مدنى 
حکم احراز شرایط اعمال وکاللت درطالق صادر و به خواهان اجازه مى دهد به یکى از دفاتر 
ثبت رسمى طالق مراجعه  و با توجه به اینکه وى طالق خلع را انتخاب نموده و میزان یک 
ســکه از اقالم مهریه را بذل نموده به وکالت از شوهرش قبول مابذل نماید و پس از اجراى 
صیغه طالق به وکالت از زوج با اعمال وکالت حاصل از تحقق شــرط ضمن عقد نسبت به 
ثبت رسمى آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت ازشوهرش امضاء 
نماید. طالق مزبور خلع نوبت اول است و عده آن از تاریخ وقوع سه طهر است. رعایت وجود 
شــرایط صحت اجراى صیغه طالق ازجمله مراعات مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 
قانون مدنى حسب مورد بر عهده مجرى صیغه طالق خواهد بود اعتبار اجرایى این گواهى 
ازتاریخ ابالغ دادنامــه قطعیت یافته به طرفین براى مراجعه به دفتر ثبت طالق شــش ماه 
خواهد بود درخصوص حقوق مالى زوجه با توجه به عدم ادعاى فعلى زوجه دادگاه با تکلیفى 
مواجه نمى باشــد. حضانت فرزند مشترك سه ساله به نام یاســمین با مادر مى باشد و زوج 
حق دارد هر هفته جمعه ها از ســاعت 9 الى 17 با وى مالقات نماید نفقه فرزند مشــترك 
ماهیانه مبلغ دویست و بیست هزار تومان مى باشــد که زوج مکلف به پرداخت آن از زمان 
تقدیم دادخواست 96/5/17 مى باشد مبلغ موصوف ســاالنه براساس نرخ تورم اعالمى از 
ســوى بانک مرکزى افزایش مى یابد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضاى مهلت واخواهى 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. 879/م الف  داود 

خوشنویس- رئیس شعبه اول دادگاه خانواده نجف آباد /3/414
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 13978560203000969 تاریخ 1397/03/03 آقاى مجید حجتى فرزند رضاقلى 
باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شدند 
که ســند مالکیت یک حبه و دویست و شصت و سه – ســیصد و هفتاد و هشتم حبه مشاع 
از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك ثبتى شــماره 854 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت 
اصفهان که درصفحه 110 دفتر 411 امالك ذیل ثبت 99099 بنام ثبت و سند صادر و تسلیم 
گردید. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابه جایى از بین رفته است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 1397/03/12، 877/م الف- حسین 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/415
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 13978560203000966 تاریخ 1397/03/03 آقاى مجید حجتى فرزند رضاقلى 
باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت دو حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ پالك ثبتى شماره 854 اصلى 
واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 241 دفتر 30 امالك ذیل ثبت 3178 
بنام ثبت و سند صادر و تسلیم گردید. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابه جایى از 
بین رفته اســت. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامــه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشــود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار 1397/03/12، 876/م الف- حســین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/3/416
 حصروراثت 

تقى صادقى داراى شناسنامه شماره 767 به شرح دادخواست به کالسه 97/64 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا صادقى 
حسنیجه بشناســنامه 121 در تاریخ 1377/7/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. تقى صادقى ش ش 767 ، 2. ربابه صادقى 
حسنیجه ش ش 30 ، 3. شهربانو صادقى حسنیجه ش ش 20 ،(فرزندان متوفى)، 4. سکینه 
خاتون میرزائى ش ش 3444 ، (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 932/م الف رئیس شعبه 2 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف مهردشت/3/417
 حصروراثت 

على سقائى داراى شناسنامه شماره 70 به شرح دادخواست به کالسه 315/97 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رضاقلى سقائى 
بشناســنامه 373 در تاریخ 97/2/22 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. عباسعلى ســقائى ش ش 387 ، 2. مهرى سقائى 
ش ش 622 ، 3. على سقائى ش ش 70 ، 4. عزت ســقائى ش ش 56 ، 5. عفت سقائى ش 
ش 1316 ،6. مجید ســقائى ش ش 1080944699 (فرزندان متوفى)، 7. رقیه رجبى چم 
حیدرى ش ش 2149 ، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 930/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/3/418
 حصروراثت 

صدیقه جون بخش نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 105 به شرح دادخواست به کالسه 
314/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
على جون بخش نجف آبادى بشناسنامه 19639 در تاریخ 96/2/14 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. احمد جونبخش نجف 
آبادى ش ش 54 ، 2. حســنعلى جون بخش نجف آبادى ش ش 316 ، 3. حسینعلى جون 
بخش نجف آبادى ش ش 287 ، 4. محمد جــون بخش نجف آبادى ش ش 423 ، 5. جواد 
جون بخش نجف آبادى ش ش 1540، 6. ابراهیــم جون بخش نجف آبادى ش ش 228 ، 
7. صدیقه جون بخش نجف آبادى  ش ش 105(فرزندان متوفى)، 8. خدیجه خانیان نجف 
آبادى ش ش 152 ، (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 929/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/3/419
 مزایده نوبت اول

شماره درخواست 9710463731400005 شماره پرونده 9609983730200576 شماره 
بایگانى شعبه 970404 در پرونده کالســه 970404 اجرایى و به موجب دادنامه صادره از 
شعبه دوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى ســلطانعلى نصیران محکوم است 
به پرداخت 1/207/994/893ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق 
محکوم له و مبلغ 55/000/000 ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق 
اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توســط کارشــناس رسمى 
دادگسترى منتخب آقاى اســداله غیور به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک دستگاه 
هموژن پاستور پاك نوین اســتیل به همراه دیگ و تابلو برق و ســایر لوازم جانبى به مبلغ 
135/000/000 ریال 2. شیر سردکن 500 کیلو استیل مســتعل به مبلغ 105/000/000 
ریال 3. یک دستگاه شیر سردکن اســتیل یک تنى به مبلغ 143/000/000 ریال مجموعا 
383/000/000 ریال ارزیابى گردیده اســت. که باتوجه به مراتب فــوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناســى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف 
آباد درتاریخ 1397/4/5 ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش میرسد. 
برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریــدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده 
از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمــل آورد. 918/م الف مدیر اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/3/420
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139785602030001045 آقاى هوشیار شیاســى فرزند على به استناد دو برگ 
استشهاد محلى شــماره 56190 مورخ 1397/1/26 که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ  پالك ثبتى شماره 87/5480 واقع در بخش 12 
ثبت اصفهان که درصفحه 526 دفتر 32 امالك بموجب سند انتقال اجرایى شماره 44234 
مورخ 1392/3/4 دفترخانه 87 یزدانشهر و به ذیل ثبت شماره 3429 و سند بشماره سریال 
668530-ب 91 به نامش صادر شده اســت و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابه جایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/3/12، 939/م الف- حسین زمانى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/423
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان احمدرضا طوسى با وکالت آقاى مجید محمدى دادخواســتى به خواسته مطالبه و 
خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از 
دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى مهدى کومه به شوراى حل اختالف شعبه 5 

امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 248/97 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 97/4/19 ساعت 9 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه  از تاریخ نشر آگهى 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و 
در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. 935/ م الف شــعبه 5 امیرآباد حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد/3/424
 حصروراثت 

سید احمد افضلى اسفیدواجانى داراى شناسنامه شماره 1807 به شرح دادخواست به کالسه 
318/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید رضا افضلى اسفیدواجانى بشناســنامه 1960 در تاریخ 95/1/4 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سید محمد افضلى ش 
ش 181 ، 2. معصومه افضلى ش ش 17 ، 3. سید احمد افضلى اسفیدواجانى ش ش 1807 
، 4. سید مهدى افضلى ش ش 68 ، 5. زهرا افضلى اســفیدواجانى ش ش 1236 (فرزندان 
متوفى)، 6. فاطمه شهادتى فریدنى ش ش 561 ، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 946/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/3/425
 ابالغ اخطاریه ماده 101 

شماره پرونده: 139604002133000126/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600209 شماره 
آگهى ابالغیه: 139703802133000021 تاریخ صدور: 97/03/08 بدین وسیله به آقاى 
رضا پور نمازیان فرزند رضا مقیم نجف آباد-خیابان منتظرى شــمالى-کوچه شــهید حاج 
اسماعیلى-پالك 9 کدپستى8514954848 بدهکار پرونده اجرائى کالسه 9600209 که 
برابر گواهى مامور مربوطه ابالغ واقعى اخطاریه در آدرس اعالمى بســتانکار به شما امکان 
پذیر نگردیده ابالغ میشــود که در ادامه عملیات اجرایى و طبق گــزارش ارزیابى مورخه 
97/01/28 کارشــناس رسمى تمامت ششــدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى 988/9 واقع 
در قطعه 10 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان ملکى آقاى مهــدى معطرى و خانم زهرا 
انتشارى که قبال در قبال طلب بستانکار و حقوق دولتى بازداشت گردیده به مبلغ سه میلیارد 
و پنجاه میلیون ریال ارزیابى گردیده اســت. لذا طبق ماده 101 آیین نامه اجراى مفاد اسناد 
رسمى الزم االجرا چنانچه نسبت به ارزیابى انجام شــده اعتراض دارید از تاریخ ابالغ این 
اخطاریه به مدت پنج روز فرصت داریــد اعتراض خود را با پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال 
على الحساب بابت دســتمزد تجدید ارزیابى بطورکتبى اعالم نمائید تا برابر مقررات اقدام 
گردد درغیراینصورت ارزیابى قطعى است و به همان قیمت آگهى مزایده منتشر خواهد شد. 
الزم به ذکر است به اعتراض خارج از مهلت مقرر و یا اعتراضى که فاقد پیوست فیش تجدید 
دســتمزد ارزیابى باشد ترتیب اثرداده نخواهدشــد. 937/م الف- فاتحى مدیر واحد اجراى 

اسنادرسمى نجف آباد/3/426
 اخطار اجرایى

شــماره 857/96 بــه موجب راى شــماره 24 تاریــخ 97/1/21 حوزه دوم شــوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه عزت پرکم به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ شــصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
قراردادخواهان و هزینه دادرسى به مبلغ 965/000 ریال و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از 
تاریخ دادخواست مورخ 96/9/4 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل و همچنین محکوم 
علیه به پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد. محکوم له: شرکت 
مهندسى توزین سپاهان (ســهام خاص) به نمایندگى آقاى محمدعلى اسالمیان با وکالت 
آقاى مجید محمدى به نشــانى: اصفهان خ توحید ساختمان الماس طبقه اول واحد 2، ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 936/م الف-شعبه دوم 

شوراى حل اختالف نجف آباد/3/427
ابالغ وقت رسیدگى

 شماره ابالغنامه: 9710103731001470 شماره پرونده: 9509983733000097 شماره 
بایگانى شعبه: 961894 خواهان جهاد کشاورزى شهرستان نجف آباد دادخواستى به طرفیت 
خوانده آقاى اصغر حیدرى به خواســته تغییر کاربرى اراضى زراعى مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9509983733000097 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر 
نجف آباد (101 جزایى سابق) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/05/06 ساعت 9 تعیین 
که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 893/م الف- مدیر دفتر شعبه 1 دادگاه کیفرى 

دو شهر نجف آباد (101 جزایى سابق)/3/421

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکى و خدمات 
بهداشتى درمانى کاشان مشکالت ازدحام بیماران 
براى انجام ســونوگرافى از جمله در بیمارســتان 
نقوى را، ناشــى از کمبود متخصص این رشته در 

شهرستان عنوان کرد.
محمد حاجى جعفرى گفت: اســتفاده از نیروهاى 
متخصص متعهد به خدمت، بخشى از کمبودهاى 
مرکزهــاى درمانى از جمله بیمارســتان نقوى را 
برطرف مى کرد که امسال با پایان تعهد چهار نفر از 

آنها، جایگزینى براى شان وجود نداشت.
وى افزود: این مشکل سال گذشــته پیش بینى 
شده بود و درخواست هایى نیز براى حل مشکل به 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى فرستاده 
شــد که با توجه به کمبود متخصص سونوگرافى، 

هنوز این مشکل برطرف نشده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى کاشان بیان 
کرد: براى رفاه حال بیماران حتى با دادن امتیازهایى 
به ســراغ بخش خصوصى نیز رفتیم که استقبالى 
نشد، اما با توجه به کمبود متخصص سونوگرافى 
در کشور، وضعیت منطقه کاشان قابل قبول است.

مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهــان گفت: پرداخت 
عوارض مالیات بر ارزش افزوده در سال 96 نسبت به سال 
95 با کاهش 10 درصدى همراه بود،اما امسال افزایش 

خواهد یافت.
بهروز مهدلو گفت: هر شهردارى از ما بخواهد، ما اعالم 
مى کنیم که چه مقدار و بابت چه چیزى مبلغى از عوارض 

مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده و در این راه، شفاف 
سازى صورت مى گیرد. وى ادامه داد: مبلغى که در سال 
96 براى شهردارى هاى شرق واریز شده است، نسبت به 

سال 95 با کاهش 10 درصدى روبه رو بوده است، اما در 
مقابل، واریز این هزینه به دهیارى ها افزایش داشته است.
مهدلو با اشاره به واریز عوارض مالیات بر ارزش افزوده در 
سال 97 گفت: واریزى این هزینه امسال منوط به دستور 
استاندارى است و تا شنبه(امروز) مبلغ دیگرى به حساب 
شهردارى ها واریز خواهد شد.وى افزود: پیش بینى مى شود 
واریزى امسال نسبت به سال قبل با افزایش روبه رو شود.  
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان اظهار کرد: زمانى 
که در این استان مأمور بودم، در گزارش خود براى رئیس 
کل امور مالیاتى ذکر کردم که این استان نیازمند دو اداره 
کل است زیرا ظرفیت آن را دارد. وى ادامه داد: تعداد قابل 
توجهى پرونده مالیاتى وجود دارد که به آن رسیدگى نشده 
است و در صورتى که به آنها رسیدگى شود، واریزى سهم 

شهردارى ها هم افزایش مى یابد.
***

مهدلو در بخش دیگرى از ســخنانش افزود: امیدواریم 
امسال 70 درصد از مالیات اصناف بر اساس توافق انجام 
شود.وى افزود: شــرکت هایى که با شهردارى در ارتباط 
هستند، بدهى مالیاتى و عملکردى دارند، اما زمانى استرداد 
خواهیم داشت که پول پرداخت شده باشد و متأسفانه با 
توجه به شرایط رکود، باید دریافت مالیات را هم کاهش 

دهیم.
***

مهدلو با اشاره به معافیت هاى مالیاتى مناطق محروم هم 
گفت: در این باره هیچ مشکلى نداریم تا ورود سرمایه گذار 
به راحتى صورت گیرد، از این رو، در استاندارى مشوق هاى 

مالیاتى هم در نظر گرفته شده است.

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان مطرح کرد؛

افزایش پرداخت عوارض مالیات بر ارزش افزوده 
 کاشان با کمبود متخصص 
سونوگرافى رو به رو است
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نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعــه اصفهان بر 
تاسیس زندان در اردستان تاکید کرد.

آیــت ا... طباطبایى در جشــن گلریــزان و حمایت از 
خانواده زندانیان در سالن جلسات دانشگاه آزاد اسالمى

 اردســتان، با بیــان اینکه خانــواده هــاى زندانیان 
مشــکالت زیــادى همچــون رفــت و برگشــت و
 دورى از شــهر را دارنــد، گفــت: با تأســیس زندان، 
حداقل مشــکالت روحى خانواده ها و زندانیان برطرف 

مى شود.
وى افــزود: بــا ایجــاد و تأســیس زندان مــى توان 
در کنار آن کارگاه هایى ایجاد کرد تا زندانیان براى خود، 

اشتغالى داشته باشند.
رئیس انجمن حمایت از زندانیان شهرســتان اردستان 
نیز  گفت: در جشن گلریزان امســال خیران80 میلیون 
تومان کمک کردند که نســبت به پارســال 30 درصد 

افزایش داشت.
علیرضا بهنام  افزود: در یکســال گذشــته هشت نفر از 
زندانیان اردســتانى با 30 میلیون تومان کمک خیران 

آزاد شده اند.
وى همچنین گفت: درماه مبــارك رمضان 10 میلیون 
تومان بن کاال به 30 نفر از خانواده زندانیان اهدا شــده 

است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى 
گفت: مالیــات فى نفســه موضوع مهمى اســت، اما 
تبعیض هاى مالیاتى سرمایه گریزى را در استان به همراه

 داشته است.
ناهید تــاج الدین نماینــده مردم اصفهــان در مجلس 
شوراى اســالمى اظهارداشــت: واقعیت این است که 
دو مشــکل اساســى در اســتان وجود دارد، اولین آن 
این اســت که اســتان اصفهان را به عنــوان برخوردار 
محســوب مى کننــد و موضــوع بعدى، طــرح جامع 
مالیاتى اســت و شایســته نبوده کــه این اســتان را 
به عنــوان اســتان پایلــوت بــراى این طــرح قرار 

دهند.
وى افــزود: ســاالنه مالیــات اصفهــان افزایــش 
چشــمگیرى داشــته، در صورتــى کــه بایــد 
50 درصــد از ســهم مالیاتــى بــه اســتان بازگردد،
 اما این اتفــاق نمى افتد و این ظلمــى در حق اصفهان

 است.
اســالمى  شــوراى  مجلــس  نماینــده  ایــن 
افــزود: تمامــى اصنــاف از موضــوع مالیــات 
نگران هســتند و فعاالن اقتصادى از تبعیض ها نگران 
مى باشــند و همین منجر بــه ســرمایه گریزى از این

استان شده است.

ضرورت ساخت زندان 
در اردستان

تبعیض هاى مالیاتى منجر به 
سرمایه گریزى از استان شده است

بهره بردارى از زمین چمن 
ورزشگاه«17 شهریور» اردستان 
مدیر اداره ورزش و جوانان شهرستان اردستان گفت: 
پروژه چمن طبیعـى اردسـتان که یکـى از مطالبات 
جوانان بود، تا آبان ماه سـال جارى به بهـره بردارى 

مى رسد.
عباس روحانـى اظهار کـرد: در مکاتباتى کـه با اداره 
کل اسـتان داشـتیم، اعتبـارى بالغ بر یـک میلیارد و 
صدمیلیون تومـان از محـل اعتبارات ملى، اسـتانى 
و تملک بـراى زورخانـه الغدیر اردسـتان تخصیص 
داده شده اسـت. وى افزود: در چند روز آینده مناقصه 
عمومى این پروژه برگزار مى شود و با این اعتبارى که 
در نظر گرفته شـده است، پیشـرفت 70 درصدى در 

زورخانه را شاهد خواهیم بود.
مدیـر اداره ورزش و جوانان شهرسـتان اردسـتان با 
بیان اینکه در سال جارى شـاهد افتتاح چندین پروژه 
ورزشـى در سـطح منطقه خواهیم بود، افـزود: چمن 
مصنوعى ورزشـگاه 17 شـهریور در عید فطر امسال 
با هزینه اى بالغ بر سـه میلیارد ریال بـه بهره بردارى 

خواهد رسید.
روحانـى خاطرنشـان کـرد: پـروژه زمیـن چمـن 
ورزشـگاه اردسـتان نیـز در حـال حاضـر عملیـات 

زیرساخت کشت چمن آن در حال انجام است.

کشف 1650 کیلومواد مخدر 
توسط پلیس اصفهان

فرمانـده انتظامـى اسـتان اصفهـان گفـت: در طرح 
«مرصاد2 » پلیس مواد مخدر اسـتان اصفهان، هزار 
و 650 کیلوگرم مواد مخدر از شـش بانـد قاچاق مواد 

مخدر کشف کرد.
سردار مهدى معصوم بیگى اظهار کرد: پلیس اصفهان 
در ادامه سلسـله طرح هاى مبارزه با مواد مخدر، پس 
از رصدهاى اطالعاتى و پلیسـى الزم، طرح ده روزه 

مرصاد 2 را به انجام رساند.
وى افزود: با اجراى این طرح، هـزار و 650 کیلوگرم 
انواع مواد مخدر شـامل هروئین، حشیش و تریاك از 
شـش باند قاچاق مواد مخدر در ایسـتگاه هاى ایست 
بازرسـى اسـتان، توسـط پلیس مبارزه با مواد مخدر  

کشف شد.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه این مواد 
مخدر از مرزهاى غربى به سمت استان هاى مرکزى 
کشـور انتقال یافته بود، ابـراز کرد: همچنیـن در این 
طرح، درحـدود 984 نفر قاچاقچیان مـواد مخدر اعم 
از خرده فروشـان، عمده فروشـان و معتادان متجاهر 

نیز دستگیر شدند.
وى اضافه کرد: از این تعداد افراد دستگیر شده، 24 نفر 

قاچاقچى عمده مواد مخدر هستند.
 

گنجینه اى از کتاب و اسناد 
تاریخى در خانه تویسرکانى

خانه « مرحــوم دکتر ســید محمد تویســرکانى» 
گنجینه اى فراموش شــده از کتاب و اسناد تاریخى 
ایران و اصفهان اســت.در بخش گنجینه اسناد این 
خانه، اسنادى از حکم ظل السلطان حاکم اصفهان در 
خصوص بخشش مالیاتى سال 1303 قمرى ، مبایعه 
نامه فروش زمین در سال 1292قمرى و مصالحه نامه 
ملک مربوط به سال 1342قمرى مشاهده مى شود. 

همچنیــن در این گنجینــه، نخســتین برگه رأى 
گیرى مربوط به نخســتین انتخابات سراســرى از 
عهد مظفرالدین شاه در ســال 1324قمرى ، مجوز 
پوشیدن لباس روحانیت با حکم وزارت داخله به سال 
1315شمسى، نخستین گذرنامه ایرانى از 110سال 
پیش به زبان فرانسه ، مجموعه عقدنامه هاى نکاح 
با تأیید علما و عکس هــاى مراجع بزرگ اصفهان و 

ایران وجود دارد.
در این خانه، کتابخانه اى با 17هــزار عنوان کتاب 
چاپ سنگى و خطى با موضوعات مختلف تاریخى، 
فلسفى، ادبى، پزشــکى و دایره المعارف و نشریات 

مجلد وجود دارد.
مرحوم محمد تویســرکانى فرزند ســید محمدباقر 
حسینى تویسرکانى، از علماى بنام اصفهان و پیش 
نماز مســجد حاج محمدجعفر آباده اى ونوه آیت ا... 
سیدعبدالغفار حسینى تویسرکانى از مجتهدان بزرگ 
حوزه علمیه اصفهــان دردوم تیــر 1317 در محله 

عبدالرزاق اصفهان به دنیا آمد.

خبر

شهردارى کرکوند به استناد مجوز شماره 97/29 مورخ 97/02/13 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت 
به فروش یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى به مساحت 164 مترمربع واقع در خیابان 36 مترى شهر کرکوند را 
به قیمت پایه کارشناسى به ازاء هر مترمربع 5/300/000 ریال (869/200/000 ریال) از طریق مزایده عمومى اقدام 

نماید. لذا با عنایت به شرایط ذیل افراد واجد شرایط مى توانند در این مزایده شرکت نمایند:
1- شرکت کنندگان باید منع مداخله کارمندان دولت را رعایت نمایند.

2- پیشنهاددهندگان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ 97/03/19 به شهردارى مراجعه و 
پس از واریز مبلغ 545/000 ریال به حساب جارى ملى 3100000331003 بنام شهردارى کرکوند نسبت به دریافت 
مدارك اقدام و پیشنهاد خود را تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/03/29 به دبیرخانه شهردارى تسلیم 

نمایند.
3- پیشنهادات رسیده رأس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 97/03/29 با حضور اعضاء کمیسیون معامالت عالى 

در محل شهردارى باز و قرائت خواهد شد.
4- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى 

رسیده و یا مبهم و یا مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهد داد.
5- کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسى و نتیجه را اعالم مى نماید.

6- هزینه آگهى،هزینه کارشناسى، مالیات و عوارض و کلیه مخارج انتقال سند به عهده برنده مزایده مى باشد و 
شهردارى از این بابت هیچگونه تعهدى نخواهد داشت.

7- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ 
ابالغ کتبى شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت سپرده او به نفع 
شهردارى ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد. چانچه نفر دوم نیز حاضر به انجام قرارداد نشود سپرده او 

نیز به نفع شهردارى ضبط و قرارداد با نفر سوم منعقد خواهد شد. 
تلفن: 52383266 آدرس: شهر کرکوند- انتهاى بلوار امام خمینى (ره)  

حسین احمدى- شهردار کرکوند

آگهى مزایده- نوبت اول 
چاپ اولچاپ اول

شاید براى مشترکان تلفن ثابت در دوره هاى اخیر  پس از 
دریافت قبض تلفن سئواالتى در مورد جزئیات مندرج در آن 
به خصوص آیتم هایى مانند  آبونمان ثابت و متغیر، شبکه 

هوشمند و سرویس هاى چند رسانه اى مطرح باشد.
سواالتى از قبیل اینکه در صورتحساب تلفن ثابت،  شبکه 
هوشمند و سرویس  چند رسانه اى  به چه معناست و  هزینه 

آن در قبض چگونه محاسبه مى شود.
روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان  براى روشن شدن 

موضوع به تشریح برخى موارد پرداخته است.
 آبونمان ثابت و آبونمان متغیر: کلیه  محاســبات 
مرتبط با هزینه هاى آبونمان از ســوى ســازمان تنظیم 
مقررات به عنوان سازمان باالدستى تأیید و براى مشترك 

محاسبه مى شود.
  شــبکه هوشــمند کشــورى: شــماره هاى 
10 رقمى و بدون نیاز به گرفتن کد هســتند که شــش 
رقم اول آنها با xxxx909907  شــروع مى شــود  و 
چهار رقم ســمت راســت متفاوت اســت. این دســته 
از شــماره ها توســط شــرکت هاى مشــاوره اى و در 
زمینه هاى مختلف و مورد نیاز جامعه بوده و  طى قراردادى 
با شــرکت مخابرات، حق المشــاوره خــود را از طریق 
قبوض مشــترکین دریافت مى کنند و روى بعضى از این 

شماره ها نیز فقط سرویس هاى گویا فعال است.
به نرخ تعرفه این سامانه هزینه تماس بین شهرى به ازاى 
هر دقیقه 330ریال بابت تماس بین شهرى اضافه مى شود 
و در صورتى که شماره هوشمند، مربوط به استان اصفهان 
باشد، به جاى 330 ریال 45 ریال بابت تماس داخل استان 

اضافه مى شود.
 شبکه هوشمند استانى: این شماره ها، هشت رقمى 
و با پیش شــماره هاى 5973 مخصوص استان اصفهان 
هستند و امکان تماس از ســایر استان ها یا تلفن همراه با 
این سامانه ها وجود ندارد. ساختار این شماره ها نیز مشابه 

شماره هاى هوشــمند کشــورى بوده و داراى دو هزینه 
حق المشاوره و تماس داخل استانى مى باشد.

 سرویس چند رسانه اى: این سرویس که در یکى 
دو دوره اخیر، بیشترین شکایات را به خود اختصاص داده 
است، عنوان و هزینه ســرویس چند رسانه اى در قبوض 

تلفن ثابت مى شود.
این سرویس در چند نوع مختلف، در صورت برقرارى ارتباط 

براى مشترکان هزینه بر مى شود: 
برخــى از این ســرویس ها با تمــاس تلفنــى با پیش 
شماره هاى 02170 فعال مى شوند و با اولین تماس، هر ماه 
مبلغى به عنوان شارژ سرویس روى قبض مشترك لحاظ 
مى شود. طى ماه، مشــترك هر مقدارکه با سامانه تماس 
داشته و اســتفاده کند، همان هزینه ثابت شارژ شده اخذ 
خواهد شد و به مبلغ اولیه، به جز هزینه تماس بین شهرى با 

سامانه هزینه اى اضافه نمى شود.
یک گروه دیگر از سرویس هاى چند رسانه اى، مربوط به 
تماشاى فیلم و کارتون در سایت شرکت مخابرات ایران 
مى باشد. براى استفاده از این قسمت، مشترك ابتدا باید در 
سایت شرکت مخابرات ایران عضو شود، سپس با مراجعه 
به قسمت چند رسانه اى، فیلم مورد نظر را انتخاب کرده و 
براى تماشــا باید ابتدا تکلیف نحوه پرداخت وجه فیلم را 
مشخص کند که یا نقدى با رمز دوم کارت پرداخت مى شود 
و یا روى قبض تلفن ثابت که مشترك وارد سیستم مى کند، 

دریافت مى شود.
گروه بعدى از ســرویس هاى چند رسانه اى، اپلیکیشن با 
نرم افزارها و یا بات تلگرامى هستند که از طریق اینترنت 
یا تلگرام در دســترس و قابل اســتفاده هســتند و روش 
فعال سازى مانند بند قبلى اســت. بنابراین در این روش، 
حتى اگر تلفن یکطرفه باشــد و مشــترك از تلفن هیچ 
استفاده اى نکرده باشد،  مى تواند سرویس چند رسانه اى را 

فعال کرده و هزینه لحاظ شود. 

پاسخ به سئواالت متداول درباره قبض تلفن هاى ثابت

 بازدید از گرمابه هاى تاریخى، گشت و گذارى در تاریخ 
و فرهنگ یک شهر اســت و در میان این جاذبه هاى 
تاریخى در اصفهان، حمام شیخ بهایى یکى از شاخص ترین 
آنهاست که از عصر صفویه به یادگار مانده است. حمام 
شیخ بهایى در خیابان عبدالرزاق واقع است و اگرچه از 
آمد و شــدهاى قدیم براى رفتن به این گرمابه خبرى 
نیست اما این حمام تاریخى هنوز هم یکى از بناهایى 
است که درست در فاصله میان مسجد جامع و هارونیه در 
بازار کهنه و نزدیکى بقعه معروف به «درب امام» جایگاه 
ویژه اى دارد. چندسالى است که خبر از موزه شدن این 
بناى تاریخى داده مى شود؛ همچنین سال گذشته خبر 
دادند حمام با یک کاربرى فرهنگــى، به نوعى موزه 
معرفى شــیخ بهایى و آثار وى تبدیل مى شود. درست 
از ســال 86مرمت گرمخانه زیر نظر ســازمان میراث 
فرهنگى در حال انجام است با این همه  بخشى از مرمت 
آن توســط اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى استان اصفهان انجام شده و موضوع مرمت 
کامل و همچنین تغییر کاربرى آن براى ســال 97 در 
دســتور کار این اداره  قرارگرفته است. مدیرکل میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان مى گوید: 
مرمت این حمام را در برنامه ریزى هاى امســال قرار 
داده ایم و امیدواریم بودجه خوب و مناسبى در راستاى 
تکمیل مرمت و احیاى حمام شیخ بهایى در سال جارى 
اخذ کنیم. فریدون اللهیارى در ارتباط با امکان بازسازى 
بخش هاى قدیمى حمام مانند بخش هایى که با سیستم 
لوله کشى خاص و توسط شمع، گرماى الزم براى حمام 
را فراهم مى ساخته است نیز ابراز کرد: این حمام در گذر 
زمان آسیب بسیارى دیده اســت چراکه با 400 سال 
فعالیت مداوم تا 30 سال پیش نیز مورد استفاده عموم 
مردم بوده و بر این اساس در طول دوران هاى مختلف 
بخش هاى زاید و زیادى به آن الحاق شده است. او ادامه 
مى دهد: استفاده از این سیستم گرمایشى حداقل در 100 
سال پیش از میان رفته و حمام کامًال تغییر شکل یافته 
است اما امیدواریم در مرحله دوم مرمت به بخش اصلى 
و سیستم طراحى شده توسط شیخ بهایى براى این حمام 
دست پیدا کنیم. این در حالى است که مردم اصفهان از 
دیرباز عقیده داشته اند که ُگلَْخن (آتشخانه) این گرمابه را 
شیخ بهایى چنان ساخته که با شمعى گرم مى شد و در زیر 
پاتیل ُگلَْخن، فضاى تهى تعبیه کرده و شمعى افروخته در 
میان آن گذاشته و آن فضا را بسته بود و شمع تا مدتهاى 
مدید همچنان مى سوخت و آب حمام بدان وسیله گرم 
مى شد. حمام شیخ بهایى مربوط به دوره صفوى است 
و این اثر در تاریخ 29 تیر 1377 با شــماره ثبت 2063 

به عنوان یکى از آثار ملى ایران به ثبت رسیده است. 

به مناســبت هفته ملى بدون دخانیات در کشور (5 تا 11 
خرداد) که امســال با شعار قلیان ســّمى براى سالمت 
خانواده بــوده و 10 خرداد روز جهانى بــدون دخانیات، 
معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان به 
میان خبرنگاران آمد و در زمینه استفاده از قلیان و سیگار، 
مضرات و راهکارهاى مقابله با آن، به مسئوالن و مردم 

هشدار داد. 
رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان در این نشست خبرى 
با انتقاد از استفساریه مجلس شوراى اسالمى در خصوص 
اماکن عمومى و خصوصى عرضه قلیان در قهوه خانه ها 
گفت: بســیارى از اقدامات در حوزه سالمت چند بخشى 
است و همه مسئوالن و ســازمان ها باید کمک کنند و 
رسانه ها نیز مطالبه گرى داشته باشند تا مقوله هایى چون 
دخانیات، قلیان و... که بجّد تاکنون مغفول مانده اســت 

به نتیجه برسد و دخانیات با واکسن قابل کنترل نیست. 
دکتر کمال حیــدرى اظهار کرد: ما در اســتان اصفهان 
440 چایخانــه داریم که از این تعــداد 290 چایخانه در 
سطح شهر اصفهان اســت که اکثر آنها مجوز هم ندارند 
و ما در استان اصفهان از 12 سال گذشته تاکنون، سه بار 
چایخانه هاى عرضه کننده قلیان را تعطیل کردیم، ولى با 
حمایت هاى خاصى که از این صنف شده، امروز دوباره 
شروع به عرضه قلیان کرده اند و در این میان طرح بحث 
استفساریه اماکن عمومى و خصوصى درباره عرضه قلیان 
در قهوه خانه ها جاى تعجب دارد چرا که قهوه خانه را از 
شمول اماکن عمومى خارج مى کند و قهوه خانه اماکن 
عمومى به شمار نمى رود. سئوال اینجاست که آیا مکانى 
خصوصى محسوب مى شود؟ در صورتى که قهوه خانه 
جزو اماکن خصوصى باشد هم کارشناسان بهداشت حق 
ورود به این اماکن را ندارند و این یکى از اشکاالتى است 
که نیاز به اصالح دارد و این اتفاق به علت آن اســت که 
اســتعمال دخانیات در اماکن عمومى ممنوع است اما با 
این اقدام صورت مسئله پاك شده تا بگویند مصرف قلیان 

ممنوع نیست. 
وى با بیــان اینکه مصرف دخانیــات روزبه روز وضعیت 
بدترى پیدا مى کند گفــت: دخانیات، ســیگار و قلیان 
در زیرساخت ها و قوانین مشــکل دارد و حمایت براى 

ممنوعیت آن نیست. 
معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان اظهار 
کرد: براســاس گزارش بانک جهانــى، افزایش میزان 
10 درصد قیمت محصوالت دخانــى از طریق مالیات 
موجب کاهش شیوع مصرف دخانیات تا حدود 4 درصد 
در کشورهاى با درآمد باال و حدود 5 درصد در کشورهاى 

با درآمد متوسط مى شود و وضع مالیات 70 درصدى بر 
مبناى قیمت خرده فروشــى محصوالت دخانى موجب 
پیشگیرى از بروز مرگ ناشى از دخانیات در یک چهارم 
جمعیت کنونى مصرف کننده مواد دخانى است و امروز 
در 58 کشور جهان مالیات بر خرده فروشى سیگار باالى 
70 درصد است. این درحالى است که در کشورمان تا سال 
گذشته مالیات بر خرده فروشى سیگار صفر بوده و یک نخ 
سیگار با کمترین هزینه و به سادگى در دسترس افراد قرار 

مى گرفت. 
حیدرى تأکید کرد: جوانان مطالباتى دارند که باید به این 
مطالبات و نیازها در قالب تفریح، سرگرمى، توانمندى و... 
پاسخ داده شود و حتى ما از مسئوالن خواستیم تمهیداتى 
بیاندیشند تا جوانان از فضاهاى بالاســتفاده آموزش و 
پرورش اســتفاده کنند اما باعث تأسف است که مجلس 
شوراى اسالمى علیرغم همه اینها، استفساریه در مورد 
عرضه قلیــان داده و در حقیقت اماکــن عرضه قلیان را 
خصوصى مى داند بنابراین رسانه ها باید دست هاى پشت 
پرده را شناسایى کنند و با افرادى که در این راستا کوتاهى 

مى کنند برخورد شود. 
حیدرى با بیان اینکه قهوه خانه هاى عرضه کننده قلیان 
به دانشــجویان تخفیف 10 درصدى مى دهند را نوعى 

بزه مى دانــد و مى گوید: حاکمیت موظــف به پرکردن 
اوقات فراغت جوانان اســت. وى از سود 300 درصدى 
چایخانه ها در عرضه قلیان خبر دادو گفت: امروز بخاطر 
دخالت هاى بیجاى برخى مسئوالن و نمایندگان مجلس 
شوراى اسالمى، دوباره عرضه قلیان در چایخانه ها آغاز شده و 
به نظر من ریشه مشکالت ما در بخش سالمت، شیوه زندگى 
بوده که یکى از آنها مصرف دخانیات و قلیان است و کنترل و 
مقابله با مصرف دخانیات باید از استاندارى شروع شود و قوه 
قضائیه، دادگسترى، نیروى انتظامى و... پیگیر باشند و حمایت 

کنند و در کنار آن به نیازهاى جوانان توجه شود. 
 ***

کارشــناس بهداشــت محیط و کنترل دخانیات مرکز 
بهداشت اســتان اصفهان هم با ارائه اعداد و ارقامى در 
میزان شیوع استعمال سیگار و دخانیات گفت: براساس 
گزارش وزارت بهداشت بیش از یک میلیارد و 400 هزار 
نفر در دنیا و حدود ده میلیون نفر در ایران، سیگار مصرف 
مى کنند. این درحالى است که 10 درصد جمعیت باالى 
18 سال در ایران هر روز ســیگار مى کشند و 18 درصد 
جمعیت کشــور نیز به صورت روزانه قلیان و ســیگار 

مصرف مى کنند. 
على عبدا... نژاد اظهار کرد: در کشورمان هفت میلیون 

نفر از جمعیت باالى 15 سال و صد هزار نفر از نوجوانان 
13 تا 15 سال ســیگار مصرف مى کنند. همچنین 15 
درصد جوانان 13 تا 15 ســال در کشور مصرف کننده 
قلیان هستند و در مجموع ســالیانه 35 هزار ُتن تنباکو 

دود مى شود. 
وى ادامــه داد: در کشــورمان ســالیانه 55 میلیارد نخ 
ســیگار مصرف مى شــود که ده هزار میلیارد تومان 
گردش مالى دارد و هزینه هاى ســالمت آن تقریبًا 20 
تا 30 هزار میلیارد تومان است و سالیانه حدود 80 هزار 
میلیارد تومان صرف خرید، هزینه هاى درمان مستقیم 
و غیرمســتقیم بیمارى هاى ناشــى از مصرف سیگار 
مى شــود در حالى که بودجه وزارت بهداشت از محل 
هدفمندى یارانه ها چهارهزار و 800 میلیارد تومان است. 
وى با بیان اینکــه دخانیات حداقل 14 نوع ســرطان 
ایجــاد مى کنــد گفــت: 80 درصــد افــرادى که با 
ســیگارى ها زندگى مــى کنند به ســکته قلبى دچار 

مى  شوند و 69 درصد سیگارى ها افسرده هستند. 
عبدا... نژاد، قلیان را یکــى از تهدیدکننده هاى اصلى 
سالمت مردم در قرن 21 دانست و گفت: در جهان نیز 
همانند ایران، قبح مصرف قلیان کمتر از سیگار است و 

مبارزه با آن ضرورت است. 

ساسان اکبرزاده

 حمام شیخ بهایی
 در رؤیاي موزه شدن

محیا حمزه 3 بار چایخانه ها را بستیم؛ دوباره باز شدند
انتقاد رئیس مرکز بهداشت استان از وضعیت عرضه قلیان در اصفهان


