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عرق سرد نشانه چیست؟طرح ارتقاى ایمنى موتورسواران اجرا مى شودسرى جدید «خنداننده شو» کلید خوردچالش اسکناس 500 یورویى! سقوط مرگبار مرد جوان روى طرفداران فوتبال سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

بابک جهانبخش در تاالر رودکى مى خـــــــــواند

60 هزار کشاورز اصفهانى شاغل مى شوند
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 تماشاى ایران- اسپانیا در کنار 
ستارگان فوتبال اصفهان

امیدوارم «شهرزاد4» ساخته نشود 
چون من در فصل 3 کشته شدم!

اعترافات سارق 
عاشق ماهى و آکواریوم

بازگشت ثبات 
به بازار خودرو  

بدون کاهش قیمت
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قبًال هم گزینه مان 
نمازى بود 

بابک جهانبخش، خواننده جوان موسیقى پاپ، 
در آخرین روز بهار در تاالر رودکى ملک شهر

 به روى صحنه خواهد رفت.
 بابک جهانبخش سال 62 در بوخوم
 آلمان متولد شد و نوازندگى پیانو را 

از پنج سالگى در مدرسه موسیقى آزاد 
بوخوم آغاز کرد.

مراســم معارفه امید نمازى زاده و کادر فنى تیم 
فوتبال ذوب آهن با حضور اعضاى هیئت مدیره 
باشگاه و تعدادى از بازیکنان تیم در جمع اصحاب 

رسانه و هواداران این باشگاه برگزار شد.
سعید آذرى در صحبت هاى خود در این مراسم 
اظهار کرد: انتخاب آقاى نمازى زاده پارامترهاى 
مختلفى داشت و با جرأت مى گویم اگر حمایت 
اعضاى محترم هیئت مدیره و کارخانه نبود 
شاید کار انتخاب ســرمربى تغییر مى کرد 
ولى تالش این عزیزان باعث شــد تا یک 

مربى بین المللى را انتخاب کنیم.
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اوج گرماى تابستان در اصفهان به اوج گرماى تابستان در اصفهان به 4242 درجه مى رسد درجه مى رسد
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استاندار اصفهان: اجراى طرح عملیاتى جامع اشتغال براى آسیب دیدگان خشکسالى در مدت 3 سال اجرا مى شود

حسنى یا رشیدپور؟

کریمى از لیست خرید 

گروه مرگ، منگ مى شود!
ایران مى خواهد گروه مرگ را با تداوم شــگفتى سازى خود دچار سرگیجه و منگى کند و  یک 

مقاومت جانانه در مقابل آتشبار اسپانیا مى تواند این هدف را محقق کند.
 ملى پوشان ایران که مقابل مراکش با تمام جان بازى کردند و توانستند در آخرین دقیقه بازى 
با اشتباه مدافع حریف 3 امتیاز ارزشمند را بگیرند، خودشان را براى دیدار سخت مقابل اسپانیا 

قهرمان جام جهانى 2010 آماده مى کنند. آنها در ادامه رقابت هاى جام جهانى...
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در انتظار مقاومت جانانه ایران در برابر آتشبار اسپانیا

آگهى مزایده عمومى

روابط عمومى سازمان فرهنگى، اجتماعى ورزشى شهردارى شاهین شهر

سازمان فرهنگى، اجتماعى ورزشى شهردارى شاهین شهر با اســتناد مصوبه شماره 3572/ش مورخ 
96/12/27 شوراى محترم اســالمى شــهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده عمومى به صورت 

بهره بردارى به اشخاص حقیقى یا حقوقى به مدت دو سال واگذار نماید. 
1- اجاره ماهانه واحدهاى ادارى- تجارى شماره چهار و پنج در طبقه ششم ساختمان نگارستان شهردارى. 

(نوبت اول)
2- اجاره ماهانه واحدهاى ادارى- تجارى شماره یک و سه در طبقه ششم ساختمان نگارستان شهردارى. 

(نوبت دوم)
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شرایط تا روز شنبه مورخ 97/04/16 به امور قراردادهاى 
سازمان مراجعه و حداکثر تا روز یکشــنبه مورخ 97/04/17 نسبت به تحویل پیشنهاد خود به دبیرخانه 

سازمان واقع در شاهین شهر- میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهردارى- طبقه چهارم اقدام نماید.
سازمان در رد یاقبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت shaah inshahr.ir مراجعه فرمایید.

چاپ اول

آگهى مناقصه عمومى

سید محسن هاشمى- شهردار مبارکه

دستگاه مناقصه گزار: شهردارى مبارکه

توضیح اینکه در صورت استفاده از ماشین آالت شهردارى، اجاره ماشین آالت جداگانه طبق نظریه کارشناس رسمى دادگسترى دریافت خواهد شد.
شرایط متقاضیان:

الف) کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى داراى توان مالى
ب) توانایى ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 508/000/000 ریال و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ارائه ضمانتنامه بانکى یا واریز نقدى بابت سپرده شــرکت در مناقصه به حساب سیباى 0105193396003 بنام 
شهردارى مبارکه (از قرار دادن هر گونه وجه نقد یا چک هاى تضمینى، مسافرتى و غیره جداً خوددارى گردد.)
محل دریافت اسناد مناقصه: مبارکه- میدان انقالب، ساختمان شهردارى، امور قراردادها (52402021- 031)

مبلغ خرید اسناد مناقصه : 500/000 ریال
تاریخ فروش اسناد مناقصه: در ساعات ادارى از تاریخ درج آگهى تا روز شنبه مورخ 1397/04/16 خواهد بود.

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى: مناقصه گران بایستى پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 
مورخ 1397/04/19 به دبیرخانه محرمانه حراست این شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند.

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/04/20
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گردیده است.

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.

نوبت اول

قیمت پایه جهت جمع آورى و حمل پسماند از مجوز شوراعنوان مناقصهردیف
قرار هر کیلوگرم- ریال

برآورد اعتبار براساس حدود 14500 
تن زباله- ریال

جمع آورى و حمل پسماند عادى شهر مبارکه در 1
96/158870010/150/000/000- 1396/12/28شیفت شب همراه با ماشین آالت بخش خصوصى

آگهى تجدید مزایده عمومى

سید محسن هاشمى- شهردار مبارکه

دستگاه مزایده گزار: شهردارى مبارکه

شرایط متقاضیان:
الف) کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى داراى توان مالى، تجهیزا ت، امکانات و سابقه کار مرتبط

ب) توانایى ارائه تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 36/000/000 ریال و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: ارائه ضمانتنامه بانکى یا واریز نقدى بابت سپرده شرکت در مزایده به حساب سیباى 0105193396003 بنام شهردارى 

مبارکه (از قرار دادن هر گونه وجه نقد یا چک هاى تضمینى، مسافرتى و غیره جداً خوددارى گردد.)
محل دریافت اسناد مزایده: مبارکه- میدان انقالب، ساختمان شهردارى، امور قراردادها (52402021- 031)

مبلغ خرید اسناد مزایده: 500/000 ریال
تاریخ فروش اسناد مزایده: در ساعات ادارى از تاریخ درج آگهى تا روز شنبه مورخ 1397/04/16 خواهد بود.

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى: مزایده گران بایستى پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 
مورخ 1397/04/19 به دبیرخانه محرمانه حراست این شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند.

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/04/20
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مزایده درج گردیده است.

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.

نوبت اول

مدت اجاره- ماهقیمت پایه کارشناسى (ماهیانه- ریال)مجوز شوراعنوان مزایدهردیف

96/186960/000/00012- 1396/12/26اجاره بازار روز قهنویه و دهنو1
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پور ی ر ىی

رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن اعتراف کرد 

ــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواند االر رودکى مى 
ى پاپ، 

رر شهر ک
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فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى طى سخنانى 
در همایش بســیج اســاتید گفت: در اداره کشور غیر از 
عرصه دفاع و امنیت، در هیچ عرصه اى تفکر ناب انقالبى 
و جهادى مختص انقالب اسالمى حاکم نبوده و نشده 
است.سردار سرلشکر محمدعلى جعفرى بزرگ ترین مانع 
پیشبرد اهداف انقالب اسالمى در داخل کشور را جریان 
فکرى مقابل جریان اسالمى ناب دانست و افزود: آخرین 
اقدام آنها نامه یکصد نفرى است که جمهورى اسالمى با 
ترامپ مذاکره کند؛ اینها با آمریکا و دشمن مردم همراهى 
کرده و زمینه را فراهم مى کنند. فرمانده سپاه افزود: اگر 
بگوییم این صد نفر مأمور فضاســازى براى مذاکره با 

ترامپ نبودند، حتماً تعداد قابل توجهشان مأمور بودند.
وى خاطرنشــان کرد: رهبر کره شمالى، انقالبى بود اما 
انقالب کمونیستى نه اسالمى و آخر سر هم سازش کرد، 

اما ما دستور سازش نداریم.
فرمانده سپاه با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور مبنى 
بر اینکه «مگر ملت ها و دولت هــا دیوانه اند که بروند با 
آمریکا مذاکره کنند»، گفت: با این بى اعتمادى حاال ما 

نمى دانیم به اینها (صد نفر) دیوانه بگوییم یا چیز دیگر.
سردار  جعفرى خاطرنشان کرد: البته افراد مى توانند اظهار 
نظر کنند و کســى هم با آنها کارى ندارد، اما بدانند که 

اقداماتشان چه تأثیرى دارد. 

سخنگوى ســتاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه 
دو میلیــون و 808 هزار نفــر مصرف کننده مســتمر 
مواد مخدر هستند،گفت: تریاك،گل، هروئین و شیشه 
به ترتیب بیشترین میزان مصرف مواد را در ایران به خود 

اختصاص داده اند.
پرویز افشار تصریح کرد:  على رغم اینکه در دنیا مواد مخدر 
صنعتى جدید مانند شیشه، مارى جوآنا و کوکائین افزایش 
قابل توجهى پیدا کرده است، اما کماکان شایع ترین ماده 
مخدر مصرفى در ایران تریاك و مشتقات آن با حدود 65 
درصد است. وى ادامه داد: دومین تغییرى که در کشور 
داریم این است که مصرف ماده مخدر شیشه که در سال 

90 افزایش قابل توجهى پیدا کرده بود به شدت کاهش 
داشته و به رقم 8 درصد رسیده است. 

افشار تصریح کرد: حدود 2 درصد از دانش آموزان تجربه 
یک بار مصرف مواد در طول زندگى را داشته اند و حدود 
2/6 درصد از جمعیت دانشجوى ما تجربه مصرف مواد 
مخدر را دارند. ســخنگوى ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
خاطرنشــان کرد: قاچاقچیان مواد مخدر سعى کردند 
انتقال مواد را تغییر داده و به سمت مسیر دریایى بروند؛ به 
شکلى که میزان کشفیات تریاك در بوشهر سال گذشته 
100 درصــد افزایش پیدا کرده که این نشــان مى دهد 

تغییرى در مسیر عبور و انتقال مواد ایجاد شده است.  

ما دستور نداریم با آمریکا 
سازش کنیم

«تریاك»، همچنان بیشترین 
ماده مخدر مصرفى است

ممنوعیت براى ایرانى ها
یکــى از نمایندگان    خبرگزارى دانشجو |
کنگره آمریــکا متممى را مطرح کــرده که در صورت 
تأیید، صدور روادید براى ایرانى هاى متقاضى تحصیل 
در رشته هاى مرتبط با انرژى هسته اى و صنعت انرژى 
در آمریکا را ممنوع مى کند. این متمم اتباع ایران که حتى 
روادید دانشگاهى غیرمهاجرتى، فنى و حرفه اى یا تبادل 
دانشــجو یا مجوز کار در ایاالت متحده را هم دارند از 

تحصیل در این رشته ها منع کرده است.

احتمال دیدار ترامپ و پوتین
2 منبع آگاه با اعالم اینکه احتمال مى رود   ایلنا|
وین مکان دیدار «دونالد ترامپ»، رئیس جمهورى آمریکا 
و «والدیمیر پوتین» ،همتاى روس وى باشــد، گفتند 
که ممکن اســت این دیدار پیش از نشست سران ناتو 
برگزار شود. نشست سران ناتو اواخر تیرماه در بروکسل 
برنامه ریزى شده است و ترامپ قرار است در این نشست 
حاضر شــود. دونالد ترامپ جمعه گذشته اعالم کرد که 
احتماًال این تابستان با والدیمیر پوتین دیدار خواهد کرد. 

مسکو این احتمال را رد نکرده است.

هزینه میلیاردى در شاهچراغ 
روزنامه «جمهورى اســالمى»     خبر آنالین |
نوشت: در شرایطى که مشکالت اقتصادى، زندگى را بر 
مردم دشوار کرده، در شیراز کلنگ توسعه حرم شاهچراغ 
با بودجه 11 میلیاردى به زمین زده شــد. از شهردارى 
شیراز نیز خواسته شده براى تأمین بودجه به این طرح 
کمک کند. به دست اندرکاران این طرح توصیه مى کنیم 
به جاى این اقــدام غیرضرورى، ایــن بودجه را صرف 
کمک به فقراى منطقه کنند و از این طریق قلب حضرت 

احمد بن شاهچراغ(ع) را شاد کنند.

وزیر جاسوس
«گونــن ســگوف»، وزیــر انرژى   انتخاب|
ســابق رژیم صهیونیســتى به اتهام جاسوسى براى 
ایران دســتگیر شــد. ســگوف از سوى شــین بث و 
پلیس این رژیم، ماه گذشــته به اتهام جاسوسى علیه 
رژیم صهیونیســتى بازداشت شده اســت. سگوف در 
سال هاى اخیر در نیجریه زندگى مى کرده است و اخیراً 
به گینه ســفر کرده بود که از آنجا به درخواست پلیس 
رژیم صهیونیستى، به تل آویو تحویل داده شد. براساس

یافته هاى ادعایى شــین بث و پلیس،  سگوف در سال 
2012 از ســوى ایران به خدمت گرفته شد و با سفارت 

ایران در نیجریه ارتباط داشته است. 

تشکر نوبخت از على کریمى
محمدباقر نوبخت،    خبرگزارى دانشجو |
سخنگوى دولت در خصوص واکنش دولت به کمپین 
کاالى گران نخرید تا دست دالالن از بازار کوتاه شود که 
توسط على کریمى مطرح شد و مورد حمایت عده اى از 
مردم قرار گرفت، گفت: البته نمى توان یک نسخه کلى 
براى همه این کمپین ها پیچیــد اما در این مورد خاص 
یعنى نخریــدن کاال هاى گران حــرف، حرف منطقى 
است که اگر کسى چیزى را گران عرضه مى کند، نخرید.  
ســخنگوى دولت این اقدام و شکل گیرى این کمپین 
را مصداق ضرب المثل براى گرانفروش بهترین اقدام 
خرید نکردن است، دانست و از على کریمى براى طرح 

این کمپین تشکر کرد.

جنجال علیه طارمى
  آفتاب  نیوز| یک روزنامه رژیم صهیونیستى 
مدعى شد هواداران فوتبال خواهان محرومیت مهدى 
طارمى، مهاجم تیم ملى فوتبال ایران هســتند. این در 
حالى است که طارمى در توییت خود به نقل از حضرت 
آیت ا... خامنه اى نوشته است که «اسرائیل تا 25 سال 
آینده در دنیا وجود نخواهد داشت». طبق ادعاى عجیب 
این روزنامه، بســیارى از متقاضیــان محرومیت این 
بازیکن، ایرانى و برخى ایرانیان مهاجر هســتند! نکته 
جالب اینجاست که این توییت خبرساز طارمى مربوط 
به یکسال پیش مى شود و حاال توســط روزنامه رژیم 

صهیونیستى  بازتاب یافته است.

خبرخوان
ایران – اسپانیا 
پخش مى شود

 ایرنا| سعید نمکى، معاون سازمان برنامه 
و بودجه گفت: براى پرداخت هزینه هاى مرتبط 
با قرارداد ســازمان صدا و ســیما براى پخش 
بــازى هــاى جــام جهانــى فوتبــال هیچ 
دغدغه اى نداریم و با تمهیدات اندیشیده شده، 
بازى تیم هاى ملى فوتبال ایران و اســپانیا در 

موعد مقرر پخش خواهد شد.
 پیش از این یکى از رســانه ها بــه نقل از على 
اصغرپورمحمــدى، قائم مقام معاون ســیما از 
احتمال پخش نشــدن بازى تیم ملى با اسپانیا 
به دلیل مشــکل در تأمین هزینه پرداخت حق 

پخش خبرداده بود. 

بازى را 
تفکیکى مشاهده کنید!

طیبــه سیاووشــى، نماینده   جماران|
مردم تهران در حســاب توییترى خود نوشت: 
مخالفت ها با تماشاى خانوادگى مسابقه ایران و 
اسپانیا (جام جهانى) در استادیوم 12 هزارنفرى 
آزادى کماکان پابرجاســت.  نمى دانم البى ها 
و رایز نى ها به کجا برســد اما گفته اند تماشاى 
تفکیک شــده بازى  (فضاى زنان و مردان جدا 
باشد) اشــکالى ندارد. امیدوارم تا فردا(امروز) 

خبرهاى خوشى برسد.

2 کارت ملى؛ نه
سیف ا... ابوترابى، سخنگوى سازمان    آنا |
ثبت احوال کشــور در پاسخ به ســئوالى مبنى 
بر اینکه اگر فردى به عمد اعــالم کند کارت 
ملى خود را مفقود کرده آیــا مى تواند از کارت 
جدیدى که براى او صادرشده و همزمان از کارت
قدیمى اش در اداره ها و ســازمان ها اســتفاده 
کند، یادآور شــد: زمانى که براى فردى کارت 
هوشمند ملى صادر شود، کارت سابق به صورت 
اتوماتیک فاقد اعتبار مى شود و فرد نمى تواند از 

آن در سازمان ها و اداره ها استفاده کند.

چرا سریال شهید حججى 
ساخته نشد؟

رســول صانعى، نویســنده و    میزان|
کارگردان تلویزیون و ســینما دربــاره آخرین 
وضعیت سریال «شهید حججى» گفت: ما در 
ابتدا از خانواده شهید حججى اعم از پدر، مادر و 
همسر وى رضایت کامل را گرفته بودیم و سپس 
درباره ساخت این سریال اقدام کردیم اما خانواده 
شهید با ریاست صدا و سیما و معاونین سازمان 
تماس گرفته و به شــدت با ساخت اثر مخالفت 
کردند. مسئوالن سازمان نیز ترجیح دادند سریال 
را کنار بگذارند یا با موضوع هم ســنگرى هاى 

شهید حججى این سریال را تولید کنند.

هجوم به بورس
  تسنیم| محمد نهاوندیــان، معاون 
اقتصادى رئیس جمهور با بیان اینکه کســى 
که نگران ارزش ســرمایه اش اســت نباید به 
ســمت بازارهاى پر ریســک مانند مؤسسات 
اعتبارى غیرمجاز برود گفت: در چند روز اخیر بر 
اساس آمار معادل سه سال رجوع به بازار بورس 
داشته ایم البته متقاضیان سهام باید بدانند سهام 

چه شرکت هایى را خریدارى کنند.

چرا خودرو گران شد؟
علیرضا پورحسنى، نمایشگاه دار    ایسنا|
و کارشــناس بازار خودرو درباره دلیل رشــد 
شــدید قیمت ها در این بازار مى گوید: یکى از 
دالیل، خارج شــدن آمریکا از برجام است زیرا 
فروشندگان تصور مى کنند خودروسازان خارجى 
از ایران خارج مى شــوند و تولیــد خودروهاى 
مشترك متوقف مى شود. همین موضوع باعث 

التهاب بازار و رشد شدید قیمت ها شده است.

ارائه ارز مسافرتى با اسکناس 500 یورویى براى مسافرت 
به خارج کشور ایجاد مشکل کرده است و امکان خرد 
کردن این اسکانس وجود ندارد. این در حالى است که 
شعب بانک ها در فرودگاه هاى کشور به متقاضیان ارز 
مسافرتى اســکناس 500 یورویى مى دهند و همراه 
نداشتن پل خرد براى مسافرانى که قصد سفر به خارج 

کشور را دارند تبدیل به چالش شده است. 
بسیارى از این مسافران  نه در فرودگاه هاى ایران و نه 

در فرودگاه هاى مقصد موفق به خرد کردن اسکناس 
خود حتى با خرید کردن نشده اند. همچنین مسافران 
براى تبدیل یورو به ارز هاى دیگر نیز با این اســکناس 
به مشــکل خورده اند و صرافى هاى کشورهاى دیگر 
نیز از تبدیل بخشى از این پول و برگرداندن مابقى آن 

خوددارى مى کنند.
یکى از مسافرانى که به تازگى با ارز مسافرتى از کشور 
خارج شده است با اشاره به عجیب بودن اسکناس500 
یورویى حتى در کشــورهاى اروپایى مى گوید: من در 
فرودگاه مقصد به مشــکل جدى برخورد کردم. براى 
رفتن به هتل به پول خرد احتیاج داشتم که هیچکس 
حاضر به خرد کردن اسکناس 500 یورویى نبود. دیدن 
یک اسکناس 500 یورویى براى خیلى  ها عجیب است 
و برخى فکر مى کنند که شاید این اسکناس دزدى باشد.

اسکناس 500 یورویى درشــت ترین اسکناس حوزه 
اتحادیه اروپ است و خرج کردن آن در کشورهاى مختلف 

و حتى کشورهاى اروپایى به سختى صورت مى گیرد.

عبدالصمــد خرم آبادى، دبیرکارگــروه تعیین مصادیق 
محتــواى مجرمانــه در کانــال شــخصى خــود در 
پیام رســان هاى داخلى مطلبى درباره فیلتر پیام  رسان  
تلگرام و موضوعات بعدى آن در کشور نوشته که از جهتى 

قابل توجه است.
به گزارش پایگاه 598، وى در این مطلب توضیح مى دهد 
که وقتى تلگرام در ایران فیلتر شــد برخى به ســرعت 
براى کمک به این پیام رسان دست به کار شدند. وعده 
پیام رســان بومى به مردم داده شــد که تلگرام طالیى

 را مانند دامى بر ســر این وعــده قرار دادنــد و به آن 
200 ســرور داده شــده و به این وســیله تلگرام زنده 

مانده است.
در مطلب خرم آبــادى آمده: روز عید فطــر وقتى دیدم 
و شــنیدم که برادر بســیجى جناب آقاى میثم مطیعى 
در مراسم قبل از نماز عید ســعید فطر مسائل سیاسى، 
اجتماعى و فرهنگى را در قالب شعر بیان مى کند و مؤثر 
واقع مى شــود به این فکر افتادم کــه موضوع دور زدن 

غیرقانونى فیلتر تلگرام از طریــق «تلگرام طالیى» را 
در قالب چند بیت شعر ذیل (هر چند ناموزون) بیان کنم. 

ان شاءا... که مؤثر واقع شود.
چو فیلتر شد تلگرام روزگارى       

 گروهى فوریش کردند یارى
اگر چه «اپ» آن فیلتر نمودند        

 ولى درهاى ُپشتى اش گشودند
به مردم جنس بومى وعده دادند      

 سپس بر راهشان دامى نهادند
چه دامى! ظاهرش زرد طالیى!    

   ولیکن باطنش هدم و تبـاهى
«تلگرام طالیــى» نام آن دام          

 َورا تیـــمار کردند صبح تا شام
به آن چند هدیه  باحال دادند            

   200 سرور ز بیت المـال دادند
به مردم عرضه شد کاالى رومى     

     به ناِم نامـِى تولیـِد بومى

از ســال ها پیش وقتى خانواده ها براى دریافت کارنامه 
فرزندانشان مراجعه مى کردند، بعد از دیدن کارنامه قبولى و 
نمرات خوب فرزندانشان، اگر تمایل داشتند، یک شیرینى 
به نیروى خدماتى مدرسه مى دادند یا کمکى به مدرسه 

مى کردند. اما از چند سال پیش و با مشکالتى که مدارس 
به دلیل عدم پرداخت سرانه با آن مواجه هستند، آن شیرینى 
داوطلبانه، تبدیل به گروکشى در برخى مدارس شده است.

مادر یک دانش آموز دبستانى به فارس گفت: وقتى براى 

دریافت کارنامه فرزندم به مدرســه مراجعه کردم، گفتند 
چون کمک به مدرسه را ندادید، باید اول کمک به مدرسه 
را تسویه کنید تا کارنامه را بدهیم و من مجبور شدم مبلغ 
صد هزار تومان پرداخت کنم تا کارنامه فرزندم را دریافت 

کنم. مادر دیگرى نیز که  فرزندش در شهرســتان هاى 
استان تهران درس مى خواند، پرداخت 50 هزار تومان را 
به عنوان کمک به مدرسه عنوان کرد و اظهار کرد: تا این 

50 هزار تومان را ندادم، کارنامه فرزندم را ندادند.

پایگاه اطالع رســانى «رویــداد24» نوشــته یکى از 
نمایندگان مجلس لیستى از شــماره تلفن هایى که در 
ایام تصویب الیحه مبارزه با تأمین منابع مالى تروریسم 
پیامک تهدیدآمیز مى فرســتاده را در اختیار این پایگاه 
اینترنتى قرارداده اســت و خبرنگار «رویداد 24» هم با 
یکى از ارسال کنندگان پیامک   به نمایندگان که خانم هم 
بود تماس گرفته و او حاضر شده  پاسخگوى سئواالت 

این سایت خبرى باشد.

خبرنگار «رویداد 24» نوشــت: وقتى پاسخ تلفن را داد 
گمان مى کردم صدایى مردانه از آن سوى خط صحبت 
کند اما یک خانم پاسخگوى ما بود و همان ابتدا تکلیف 
همه چیز را مشخص کرد و گفت امیدوار است این دولت 
و این مجلس تا دو ماه آینده ســاقط شــود چون آنها در 
فکر منافع ملى نیســتند! مى گوید تحصیلکرده است و 
وقتى اصرار مى کنم میزان تحصیــالت خود را اعالم 
کند، مى گوید «در حد دکترا سواد دارم» و درباره انگیزه 
خود از ارسال انبوه پیامک به نمایندگان مجلس مى گوید 

«نگران کشور هستیم».
بعضى از نمایندگان مجلس گفتــه بودند این پیامک ها 
حاوى فحاشى و تهدید بوده اســت اما او که خودش به 
چندین نماینده پیام ارسال کرده، مى گوید «اصًال در فازى 

نیستم که نمایندگان را تهدید کنم».
یکى دیگر از مســائلى که در پیامک هاى ارســالى به 
نمایندگان مجلس مورد توجه بود، ادبیات مشابه آنها بود 
که ما اینگونه توضیح مى شنویم: نمى توانم بگویم ارسال 

این پیامک ها از ســوى یک نهاد باالتر هماهنگ شده 
بود. ولى به هر حال در گروه هاى تلگرامى همفکران ما 

هماهنگ شده بود. 
از او درباره برنامه این گروه تا دو ماه آینده مى پرسم؛ زمانى 
که قرار است الیحه مقابله با حمایت مالى از تروریسم یک 
بار دیگر در مجلس به رأى گذاشته شود. پاسخ مى شنویم: 
امیدوارم تا دو ماه دیگر و تا آن زمان منافقین ریشــه کن 
شوند. اگر یک عده اى آمدند که به میز و درآمد نجومى 
چسبیدند و خون شــهدا را فراموش کردند، اما مردم که 

خون شهدا را فراموش نکرده اند.
مى گویم اگر منظورتــان از منافقین، طرفداران تصویب 
این الیحه در دولت و مجلس هســتند، تا دو ماه آینده 
این افراد هنوز در مسئولیت هاى خود قرار دارند و سقوط 
مجلس و دولت ممکن است به کشور آسیب جدى بزند. 
اما او با صراحت مى گوید این مملکت را امام زمان(عج) 
اداره مى کند و در صورت مرگ ایــن افراد، هیچ اتفاقى 

نخواهد افتاد. 

مذاکره مستقیم با آمریکا نسخه اى است که برخى 
فعاالن سیاســى براى برون رفت از شرایط موجود 
پیچیده اند. اصولگرایان اما به هیچ وجه این راهکار را 
نمى پسندند. یحیى آل اسحاق از جمله کسانى است 
که حتى این نامه را چندان جدى هم نمى گیرد. او در 
گفتگو با «نامه نیوز» گفت: هر موضوع تجربه شده 
را دوباره تجربه کردن با خسارت همراه است. بعد از 
این همه تالش دولت و آقاى ظریف و همکارانش به 
چه نتیجه اى رسیدیم غیر از بدعهدى آمریکا که حاال 

سراغ مذاکره مستقیم برویم؟
عضو شــوراى مرکزى جمنا با تأکید بر اینکه این 
موضوع یک بحث عقلى اســت خطــاب به امضا 
کننــدگان نامه گفت: مگر تعقل نمــى کنید، مگر 
نمى بینید. یک بار، دو بار، ده بار؛ مؤمن که بیش از 

یک بار از جایى گزیده نمى شود.
آل اســحاق ادامه داد: رفتار آمریکا با کره شمالى یا 
یار غارش کانادا را ببینید. اینها اصًال قرارشان بر این 
نیست که حرف کسى را گوش کنند. با کسى که فقط 

حرف خود را مى زند نمى توان صحبت کرد. 

امیر خجسته، نماینده مردم همدان و رئیس فراکسیون 
مبارزه با مفاســد اقتصادى در مجلس شوراى اسالمى 
در گفتگو با پایگاه 598 به مسئله قاچاق در کشور اشاره و 
موارد تکان دهنده اى را مطرح کرده است. بخش هایى از 

اظهارات او را بخوانید: 
 قاچاق امروز عارضه کشور ما شده است و از زمین و دریا 
و آسمان قاچاق وارد کشور مى شود. آیا این وضع برخورد 
با قاچاق اســت؟ وقتى ما مى بینیم مســئولین مربوطه، 
مسئولین تخصصى گمرکات به شدت در حال هماهنگى 
واردکردن قاچاق هســتند و کسانى که متصدى هستند 
کسانى که در کشور مسئول هستند سکوت کرده اند، این 

سکوت چه معنایى دارد؟
 واردات 3500 خودروى قاچاق به کشور را من اعالم 
کردم اما با مقاومت برخى افراد که این موضوع درســت 
نیست مواجه شــدم؛ بازهم 6481 خودرو وارد شد و من 
بازهم اعتراض کردم و گفتند که درســت نیست، وقتى 
اسناد را رو کردم همه ســکوت کردند و مجبور شدند که 
اعتراف کننــد و در نهایت هم ایــن موضوع در مجلس 

بررسى و اثبات شد.
 قاچاق یک مافیــاى ابَرقدرت دارد کــه در حال نابود 
کردن کشور است و همه چیز را در معرض خطر قرار داده 
اســت، تولید داخل را از بین برده است؛ معلوم نیست چه 
کسى کشــور را مدیریت مى کند درحالى که این مسائل 

را مى شنوند.
 برخى قاچاق ها از مبادى رسمى وارد کشور مى شود، 
قاچاق از همان ســامانه جامع قاچاق کاال وارد مى شود؛ 
تا چه زمانى باید شــاهد این اتفاقات باشیم و مسئولین 

سکوت کنند؟

 این باندهاى قاچاق چه کسانى هستند؟ بارها گفته ایم 
کنترل کنید اما همه سکوت کرده اند. دست هایى از خارج 
کشور در کار اســت که دهان همه را بسته است تا کسى 
حرف نزند تا نظام آســیب ببیند و برخــى بگویند نظام 

ناکارآمد است درحالى که آن آقایان ناکارآمد هستند.
 طبق اسنادى که به ما رسیده است مدیریت گمرکات 
را خریدوفروش مى کنند و از طرفى کسى که مدیریت را 
خریدوفروش مى کند آیا مى تواند در گمرك سالم کار کند؟

 برخى ها دالر 4200 را گرفته اند و خارج از کشــور در 
حال معامله و تجارت هستند  و هیچ کاالیى را وارد کشور 
نمى کنند و تنها با اسناد صورى این مسائل را مخفى نگه 

مى دارند.

پشت پرده تکان دهنده پدیده قاچاق به نقل از رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادى

مسئولین در حال هماهنگى واردات قاچاق هستند!

شعرخوانى آقاى مسئول در مذمت تلگرام! چالش اسکناس 500 یورویى! 

گفتگو با یکى از ارسال کنندگان پیامک تهدیدآمیز به نمایندگان:

امیدوارم تا 2 ماه دیگر دولت و مجلس ساقط شود!
یک بار، دوبار، ده بار...

شیرینى یا پول اجبارى در ازاى دریافت کارنامه؟!
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میانه هاى راه براى سریال «شهرزاد 3» شخصیتى به داستان 
اصلى این سریال اضافه شد که شــاید تا آن لحظه هیچکس 
انتظار ورودش را نداشت. مجید سعیدى، بازیگر با سابقه سینما 
در این ســریال در کاراکتر «الیاس» حضورى قدرتمند داشت 
و در انتها به یکى از کاراکترهاى کلیدى «شــهرزاد 3» مبدل 
شــد. ســعیدى فعالیت خود در عرصه بازیگرى را از آموزش 
در کارگاه هاى امین تــارخ آغاز کرد. از جملــه کارهاى وى 
مى توان به سریال «کهنه سوار» به کارگردانى اکبر خواجویى، 
«هویت» به کارگردانى مهدى ودادى، «پس از ســال ها» به 
کارگردانى اکبر خواجویى، «ارمغــان تاریکى» به کارگردانى 
جلیل سامان، ســریال «پرانتز باز» به کارگردانى کیومرث پور 
احمد و مجموعه تلویزیونى «میکائیل» به کارگردانى سیروس 
مقدم اشاره کرد. وى کار خود را از عرصه تئاتر با نمایش «شبى 
در تهران» به کارگردانى گالب آدینــه و «فوالد هرگز زنگ 
نمى زند» بــه کارگردانى زرى اماد آغاز کرد کــه این دو اثر از 
کارهاى شــاخص وى در عرصه بازیگرى تئاتر محسوب مى 
شود. به دلیل درخشش دوباره ســعیدى در فصل سوم سریال 
«شهرزاد»، خبرگزارى میزان در گفتگویى تفصیلى با سعیدى 
به شرح و بررسى چگونگى ایفاى نقش «الیاس» در «شهرزاد3» 

پرداخته است که بخش هایى از اظهارات او را مى خوانید.

■    سریال «شــهرزاد» دو فصل رؤیایى را پشت سر گذاشته 
بود و خوشبختانه اســتقبال مردم از این اثر بسیار خوب بود و 
وقتى صحبت بر سر ســاخت فصل ســوم این اثر شد، بدون 
شک هر بازیگرى دلش مى خواســت در این سریال به ایفاى 
نقش بپردازد. سریال «شهرزاد» نه تنها در ایران بلکه در میان 

ایرانیان خارج از کشور نیز بازتاب فوق العاده اى را داشت پس به 
همین واسطه بازى در این اثر در ابتدا به امر براى من افتخارى 

بزرگ بود.

■    بازیگرى از نظر من یک شانس است و من هم تماسى از دستیار 
کارگردان سریال «شهرزاد» داشتم مبنى بر اینکه نقشى کوتاه در 

این سریال وجود دارد و از من به عنوان بازیگر مهمان دعوت شد.

■    من براى حضور در سریال «شهرزاد 3» ریسک بزرگى کردم 
زیرا بعد از 25 سال سابقه بازیگرى مى خواستم در چند سکانس 
کوتاه به ایفاى نقش بپردازم که شاید در سریال «شهرزاد» با آن 
وسعت دیده نمى شد اما من این ریسک را پذیرفتم زیرا به لحاظ 
روانشناسى حسن فتحى را مى شناختم و مى دانستم وى فردى 
بسیار باهوش است و اگر من کارم را به درستى انجام دهم قطعًا 
حضورم در اثر پررنگ تر خواهد شد که اینگونه هم شد. ابتدا قرار 
بود در پنج سکانس از «شهرزاد 3» به ایفاى نقش بپردازم ولى این 
پنج سکانس در انتها به 25 سکانس تبدیل شد و من خوشحالم از 

اینکه این ریسک درست را انجام دادم.

■    ریسک من براى بازى در نقشــى کوتاه و به عنوان بازیگر 
مهمان جواب داد و در انتها دیدیم که شــخصیت «الیاس» به 
یکى از کاراکترهاى قوى و کلیدى در کنار امیر جعفرى تبدیل 
شد. این موفقیت تا حدى بود که بسیارى این روزها مى پرسند 
شما چرا در قســمت هاى قبلى این ســریال نبودید. این بدان 
معناســت که من کارم را انجام داده ام و همین بهترین هدیه 

براى من است.

■    آنچه از بازتاب ها و نظرات مردمى دریافت مى شود آن است 
که مردم به شدت از پایان «شهرزاد 3» ناراضى هستند. البته نظرات 
متفاوت است اما من در صفحه مجازى خودم پیام هاى بسیارى را 
دریافت کردم که مى گفتند دوست داشتیم سریال بهتر تمام مى شد. 
نظرات متنوع و البته در نوع خود جالب بود. بسیارى مى خواستند که 
شخصیت «شهرزاد» و «قباد» در انتهاى داستان به یکدیگر برسند 

اما در واقع اینطور نشد.

■    تصور کنید که سریالى با سه ســال زمان ساخت و تولید چه 
انرژى فراوانى را از گروه مى گیرد. کل گروه خسته شده بودند و باالخره 
این سریال باید به نحوى تمام مى شد و مطمئن باشید هرجور تمام 
مى شد بسیارى شاکى مى شدند اما من به شخصه پایان «شهرزاد» را 

دوست داشتم زیرا از بچگى دوست داشته ام که قهرمان قصه بمیرد.

■    «الیاس» در ابتدا قرار نبود تا پایان راه «شهرزاد» باقى بماند اما 
اصل مطلب این است که من نگذاشتم نقش به راحتى از دستم برود. 
حسن فتحى هم وقتى دید که من براى این نقش تالش مى کنم 

مرا تا پایان در داستان حفظ کرد.

■    فکر نمى کنم «شهرزاد4» ساخته شود. «شهرزاد 4» ساخته 
نمى شــود مگر اینکه بخواهند قصه را بدون شهاب حسینى ادامه 
دهند. به عنوان مثال شــاید در «شهرزاد4» شــاهد بزرگ شدن 
شخصیت «ساالر» باشیم که شبیه پدرش «قباد» است. اگر قرار بر 
ساخت «شهرزاد4» باشد مى تواند به زندگى بچه «قباد» بپردازد. 
البته امیدوارم «شهرزاد4» ساخته نشــود چون من در فصل سوم 

کشته شدم و دیگر در فصل بعد نخواهم بود.

بازیگر نقش «الیاس» در سریال «شهرزاد»:

امیدوارم «شهرزاد4» ساخته نشود 
چون من در فصل 3 کشته شدم!

خشایار الوند، نویسنده سریال «پایتخت» درباره فصل ششــم این سریال گفت: هنوز درباره شروع 
نگارش فصل ششم سریال «پایتخت» تصمیم و اقدامى از سوى سیروس مقدم صورت نگرفته است.
وى در خصوص اینکه آیا مجموعه «پایتخت» کشش ادامه را دارد یا خیر افزود: قصه «پایتخت 5» 
قصه سینمایى «پایتخت» بود که مى خواستیم در سینما آن را تولید کنیم اما براى سریال استفاده شد، 
بنابراین باید بگردیم و قصه خوب، جذاب و پرکشش دیگرى پیدا کنیم تا سریال را ادامه دهیم اما اگر 
نتوانیم قصه اى پر کشــش پیدا کنیم صرفًا براى اینکه مردم آن را دوست داشتند و موفق شده است 

ادامه «پایتخت5» را نخواهیم ساخت.
الوند ادامه داد: اینکه «پایتخت6» قدمى رو به جلو باشــد به معناى این نیست که پروداکشن هاى 
عظیم تر و حوادث عجیب و غریب تر نسبت به سرى پنجم داشته باشد بلکه باید خود قصه کشش و 
پتانسیلى داشته باشد که نسبت به «پایتخت 5» جلو باشد. اگر قصه اى با این ویژگى ها پیدا شود هر 
لوکیشن و پروداکشنى که قصه نیاز داشته باشد اعم از تهران، شمال و خارج از کشور بستگى به متن 

دارد و پیاده خواهد شد.
نویسنده سریال «پایتخت» در خصوص فعالیت جدید خود خاطرنشان کرد: در حال حاضر با محسن 

تنابنده روى قصه دیگرى کار مى کنیم تا به تولید برسد.
بنا بر این گزارش، به نظر مى رسد موضوع و روایت 

قصه براى عوامل ســریال «پایتخت» در فصل 
ششم بسیار مهم و حائز اهمیت است و با توجه 
به محبوبیت پنــج فصل قبلى این ســریال، 
مسئولیتى ســنگین بر دوش سیروس مقدم و 

الهام غفورى اســت و هر قصه و موضوع دم 
دستى را نمى توانند به مخاطب 

ارائه دهند.

برنامه  «من و شما» که از سال گذشته با اجراى آرش ظلى پور و تهیه کنندگى هادى قندى روى آنتن شبکه شما رفته بود، 
این روزها براى شروع فصل جدید خود در انتظار انتخاب مجرى است.

شنیده ها حاکى از آن است که قرار است اجراى این برنامه برعهده فرزاد حسنى یا رضا رشیدپور دو مجرى توانمند تلویزیون 
باشد.

در حال حاضر سازندگان برنامه «من و شما» براى شروع فصل جدید خود در انتظار تصمیم مدیران رسانه ملى براى انتخاب 
یکى از این دو مجرى سرشناس هستند. 

پیش از این هادى قندى، تهیه کننده برنامه «من و شــما» در گفتگو با «صبا» از انتخاب چند مجرى براى شروع فصل 
جدید این برنامه خبر داده بود.

فیلم سینمایى «قانون مورفى» آخرین ساخته رامبد جوان این روزها در 
مرحله پست پروداکشن قرار دارد.

رامبد جوان، بازیگر، تهیه کننده و کارگردان سینما و تلویزیون درباره 
آخرین وضعیت ساخت فیلم سینمایى «قانون مورفى»  گفت: این فیلم 
در مرحله ساخت موسیقى و صداگذارى قرار دارد و فکر مى کنم نسخه 
نهایى آن تا کمتر از یک ماه آینده آماده شود. وى در خصوص اکران و یا 
حضور «قانون مورفى» در جشنواره ملى فیلم فجر بیان کرد: ترجیح ما 
اکران فیلم است اما باید ببینیم وضعیت اکران به چه صورت خواهد بود. 
در «قانون مورفى» بازیگرانى چون امیر جدیدى، امیر جعفرى، هادى 
کاظمى و سروش صحت بازى مى کنند. رامبد جوان نیز به ایفاى یکى 
از نقش ها مى پردازد. «قانون مورفى» را رامبد جوان کارگردانى مى کند 

و محمد شایسته تهیه کنندگى آن را بر عهده دارد.

رضــا رفیع، مجــرى برنامه هــاى «منبــع موثق» و 
«قندپهلو» از تولید و پخش دوباره این برنامه ها سخن 

گفت.
رضا رفیع درباره شروع دوباره «منبع موثق» که از شبکه 
4 سیما پخش مى شد بیان کرد: پخش این برنامه از شنبه 
دوم تیر دوباره شروع مى شــود و تغییراتى در استودیو 
و دکور خواهد داشــت.  این مجرى که در این برنامه به 

خبرها و اتفاقات رویکردى طنز دارد درباره حساسیت ها 
نسبت به این برنامه عنوان کرد: هیچکس از خودم بیشتر 
به ظرایف کار آشنایى ندارد و من خط قرمزها را به خوبى 
مى دانم بنابراین حساسیتى در سازمان نسبت به برنامه 
وجود ندارد تنها ممکن است گاهى بیرون از سازمان روى 
خبرى حساسیت هایى وجود داشته باشد. وى اضافه کرد: 
با توجه به اینکه برنامه زنده اســت و کسى در انتخاب 

خبرها دخالتى ندارد ما این حساسیت ها را بعد از پخش 
برنامه مى بینیم. البته فضاى تحمل پذیرى جامعه خیلى 

نسبت به گذشته بهتر شده است.
رفیع در پایان دربــاره برنامه «قندپهلــو» نیز تصریح 
کرد: امیر قمیشــى تهیه کننده برنامه تماس گرفت و از 
من دعوت شد که ســرى جدید «قندپهلو» را در شبکه 

آموزش بسازم. 

اقدامى براى نگارش فصل ششم «پایتخت» 
صورت نگرفته است

حسنى یا رشیدپور؟

«منبع موثق»
بـه زودى 

پخش مى شود

فیلمبردارى سرى جدید مسابقه 
«خنداننده شو» آغاز شد.

سرى جدید مســابقه «خنداننده 
شو» از دیروز سه شنبه 29 خرداد 
با حضور شرکت کنندگان و داوران 
این دوره (حســن معجونى، ژاله 
صامتى و سروش صحت) در حال 

ضبط شدن است. 
پیش از این رامبد جــوان اولین 
دوره «خنداننده شــو» را در فصل 
چهارم «خندوانــه» تجربه کرد و 
این برنامه توانســت توجه عده 
زیادى از مخاطبان را به خود جلب 

کند.
برنامــه «خندوانــه» بــا اجرا و 
کارگردانى رامبد جوان و به تهیه 
کنندگى سیدعلى احمدى هر هفته 
شب هاى چهارشــنبه، پنج شنبه 
و جمعــه ســاعت 23 روى آنتن 

مى رود.

سرى جدید
 «خنداننده شو»
 کلید خورد

در حالى که از ســال گذشــته 
خبرهایى در مورد اولین ساخته 
ســینمایى همایون غنى زاده، 
کارگــردان موفــق تئاتــر در 
رســانه ها منتشر شــده بود، 
همزمــان بــا اعــالم آغــاز 
فیلمبردارى «مســخره باز»، 
بازیگران این فیلم معرفى شدند 
که از چهره هاى سرشناس سینما 

هستند.
«مسخره باز» به کارگردانى 
و  غنــى زاده  همایــون 

تهیه کنندگى على مصفا 25 خرداد ماه کلید خورد. على نصیریان، هدیه تهرانى،  فرهاد اصالنى،  صابر 
ابر، بابک حمیدیان، محسن حسینى، مهدى کوشکى، خسرو بامداد، ایرج ذبیحى، در «مسخره  باز» 

به ایفاى نقش مى پردازند.
در خالصه داستان «مسخره باز» آمده است: «تو پرورشــگاه صدام مى کردند مسخره باز! اما من 

مشت محکمى حواله صورت یکیشون کردم تا داستان رو شروع کنم.»
همایون غنى زاده، نمایش هایى مانند «آگاممنون»، «در انتظار گــودو»، «ملکه زیبایى لى نین»، 
«کالیگوال» را به روى صحنه برده است. نمایش  «مى سى سى پى نشسته مى میرد» به کارگردانى 
غنى زاده سال 1395 به فروش دو میلیارد تومان ظرف 50 اجرا در تاالر وحدت دست پیدا کرد که در 

این بازه زمانى کماکان رکورددار فروش در تئاتر ایران محسوب مى شود.

«قانون مورفى» على نصیریان و هدیه تهرانى، هم بازى شدند
تیرماه آماده نمایش مى شود
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مراســم معارفه امید نمازى زاده و کادر فنى تیم فوتبال 
ذوب آهن با حضــور اعضاى هیئت مدیره باشــگاه و 
تعــدادى از بازیکنان تیــم در جمع اصحاب رســانه و 

هواداران این باشگاه برگزار شد.
سعید آذرى در صحبت هاى خود در این مراسم اظهار 
کرد: انتخاب آقاى نمــازى زاده پارامترهاى مختلفى 
داشت و با جرأت مى گویم اگر حمایت اعضاى محترم 
هیئت مدیره و کارخانه نبود شاید کار انتخاب سرمربى 
تغییر مى کرد ولى تالش این عزیزان باعث شد تا یک 

مربى بین المللى را انتخاب کنیم.
وى اضافه کرد: مهدى رجب زاده امسال در کنار «مک 
آلینن» و وحید رضایى، نمازى زاده را همراهى خواهد 
کرد. از ســال 83 تاکنون که من در ذوب آهن هستم 
شاهد افتخار آفرینى هاى مهدى رجب زاده در باشگاه 

ذوب آهن بوده ام که باید قدردان او باشیم.  
■■■

شاهرخ شهنازى، رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن 
هم در ادامه این مراســم گفت: روزهاى خوب و شور 

انگیزى را پشت سر گذاشــتیم و باشگاه به بخش هاى 
بسیارى از اهداف خود رســید. در جلسه اى که با آقاى 
یزدى زاده، مدیر عامل شرکت ذوب آهن داشتم حمایت 

کامل خود را از برنامه هاى باشگاه عنوان کردند.
وى افزود: ما به دنبال یک حرکت نو در باشــگاه ذوب 
آهن هستیم، فوتبال همیشه پیشانى باشگاه بوده و آقاى 
یزدى زاده خواستند که در دیگر رشته ها نیز فعالیت را 

ادامه بدهیم.
رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن تصریح کرد: در 
سال گذشته به انتخاب نهایى آقاى نمازى زاده رسیده 
بودیم اما امکان همکارى مهیا نشــد، از زحمات آقاى 
قلعه نویى تشکر مى کنم که سال خوبى باهم داشتیم. 
ذوب آهن خوش استقبال و خوش بدرقه است و اگر مى 
بینید کادر فنى سال گذشته ما به تیم رفیق و رقیب رفته 
اند و در آرامش این اتفاق افتاد، خواص رفتار باشــگاه 

ذوب آهن است.
شهنازى با اشاره به جوانگرایى در باشگاه 
ذوب آهن، تأکید کرد: هیچ فشــار 
روحى یا روانى بــه کادر فنى وارد 
نمى کنیم اما توجــه ویژه به جوانان 

را ســرلوحه کار خود قرار دهند که باید در همه رشته ها 
اینگونه باشد، چرا که حیات و بقاى باشگاه به تولید است.

وى خاطر نشــان کرد: از آقــاى نمــازى زاده و کادر فنى 
مى خواهم از سرمایه ها و نیروى انسانى جوان استفاده کنند.

رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن اظهار کرد: ما به 
دنبال این نیســتیم که به هر قیمتى قهرمان شویم ما 
به دنبال رفتار و فوتبال شــرافتمندانه هستیم، قدردانى 
از گذشتگان احترام به آیندگان اســت و این اقدام باید 
تدوام داشته باشــد. ما حمایت ها را انجام مى دهیم و 
منابع مالى را تأمین مى کنیم تــا همه در آرامش به کار 

خود ادامه دهند.

 آذرى تماس گرفت و سریع مذاکره کردیم
در همین حال ســرمربى جدید تیم فوتبال ذوب آهن 
گفت: به باشــگاهى آمدم که واقعًا حرفه اى است و کار 
درســت را انجام مى دهد، به همین دلیــل در انتخاب 

ذوب آهن هیچ شکى نداشتم.
امید نمازى، ســرمربى جدید تیم فوتبال ذوب آهن در 
گفتگو با ایمنــا درباره انتخاب ذوب آهــن اظهار کرد: 
آمدن من به ذوب آهن به سال پیش باز مى گردد؛ قبل 

از اینکه فصل آغاز شــود مذاکراتى انجام شد و تقریبًا 
کارمان تمام بود.

وى افزود: من از جام جهانى زیر 21 سال در کره جنوبى 
که همراه با تیم ملى آمریکا بودم مستقیم به ایران آمدم 

اما  قسمت نبود و کار به آقاى قلعه نویى سپرده شد.
وى ادامه داد: امســال وقتى قلعه نویى به سپاهان رفت 
پس از تماس آقاى آذرى خیلى سریع روند مذاکرات را 
پیش بردم چون پیش از این فکر کرده بودم و مى دانستم 
به باشگاهى مى روم که واقعًا حرفه اى است و کار درست 

را انجام مى دهد.
نمازى دربــاره همکاران خــود در کادر فنى ذوب آهن 
تصریح کرد: مک آلینِن(مربى دروازه بان ها) یک مربى 
ایرلندى است که سال ها در آمریکا فعالیت کرده و زیر 
نظر مربیان بزرگى مثــل «دالیچ»و «توماس دال» کار 
کرده اســت. او همچنین براى تیم الهالل عربستان و 
در آمریکا نیز براى تیم هــاى ام ال اس (لیگ حرفه اى 
آمریکا) کار کرده است. در کل او سابقه خیلى خوبى دارد 

که به ما اضافه شده است.
نمازى درباره وضعیت مهدى رجب زاده و اینکه آیا او از 
فوتبال خداحافظى کرده است یا خیر، گفت: در سفر قبلى 

که من براى عقد قرارداد آمده بودم با رجب زاده صحبت 
کردم، مى خواســتم بدانم که آیا او دوست دارد به بازى 
ادامه دهد یا خیر، چون من فکر مى کنم هنوز به وجود او 

در زمین احتیاج است.
وى اضافه کــرد: من تصمیم در این مــورد را بر عهده 
رجب زاده گذاشتم و به او گفتم مى توانى بازیکن باشى، 
مى توانى بازیکن- مربى باشــى و همچنین مى توانى 
فقط مربى باشــى که در صحتبى که با یکدیگر داشتیم 
او تصمیم گرفت فقــط در کادر مربیگرى فعالیت کند و 

بازى را کنار بگذارد.
وى در خصوص جــذب بازیکنان جدید خاطرنشــان 
کرد: اکنون چهار بازیکن خیلى باکیفیت یعنى محسن 
مسلمان، حســن زاده، ابراهیم زاده و هادى محمدى را 
جذب کردیم و بازیکنى از لیگ یک به نام صفرزاده به ما 
اضافه شده است که کیفیت خیلى باالیى دارد. همچنین 
در مذاکره با بازیکنان دیگرى هســتیم که در چند روز 
آینده حتمًا وضعیت جذب آنها مشخص مى شود. پست 
آنها مشخص اســت اما اکنون نمى خواهم چندان وارد 
جزئیات شــوم. همچنین دو بازیکن خارجى هم به ما 

اضافه مى شوند.

قبًال هم گزینه مان نمازى بود قبًال هم گزینه مان نمازى بود 

مهاجم سابق فوالد خوزســتان در لیگ هاى 
یازدهم و دوازدهم به این تیم بازگشت.

«لوســیانو پریرا»(شــیمبا) مهاجــم برزیلى 
فصل قبل فوالد خوزستان با انتشار ویدئویى 
با پیراهن فوالد از بازگشــتش بــه تیم فوالد 

خوزستان خبر داد.
 وى در این ویدئو گفت: به واســطه سال هاى 
خوب، امسال در خدمت فوالد هستم، با تشکر 

از هواداران آبادانى.
پیش از او میثم دورقى به تیم فوالد پیوســته 
است و حضور شــاهین شــفیعى، «فرناندو 
دخســوس»، بختیار رحمانى و محمد صادق 

بارانى در فوالد محتمل است.

 

USA TODAY در مکاتبه اى با شرکت نایکى 

از محروم شدن بازیکنان تیم   ملى فوتبال ایران 
از کفش هاى این شرکت جویا شد.

شرکت نایکى در ایمیلى به این سایت اعالم کرد 
که تحریم هاى آمریکا به این معنا است که این 
شرکت به عنوان یک کمپانى آمریکایى نمى تواند 
به بازیکنان تیم   ملى فوتبال ایران کفش بدهد 
و ندادن کفش یک انتخاب براى این شــرکت 
نبوده اســت،  بلکه قانونى است که سال هاست 

وجود دارد.
 در هفته هاى اخیر انتقادات زیادى از شــرکت 
نایکى شده است و حتى سرمربى تیم   ملى فوتبال 
ایران و بازیکنان به این مســاله اعتراض کردند 
و آن را بى احترامى نایکى بــه تیم   ملى فوتبال 

ایران خواندند.
 USA TODAY شرکت نایکى در ایمیل خود به 
هم چنین اظهار کرده است که این تصمیم تغییر 
ناگهانى در قوانین این شرکت در قبال ایران نبوده 

است و اخبار منتشر شده منحرف کننده بودند.
کمپانى نایک اعالم کرده اســت که اقدامش 
در قبال تیم   ملى فوتبال ایــران به دلیل قانون 
گذارى هاى ترامپ نیست،  بلکه تحریم ها علیه 
ایران از ســال ها قبل وجود داشته است. نایکى 
اعالم کرده اســت که هر بازیکنــى مى تواند 
محصوالت این شرکت را خریدارى کند و حتى 
این کمپانى مى تواند  اسپانسر ورزشکاران ایرانى 
که در خــاك ایران زندگى نمى کنند، باشــد. 9 
بازیکن تیم   ملى فوتبال ایران در این کشور بازى 
مى کنند و دیگر بازیکنان این تیم در باشگاه هاى 

خارجى فعالیت دارند.

بال تیم ملى فوتبال آلمان در مورد تیم تحت هدایت کارلوس کى روش و شکست ژرمن ها مقابل 
مکزیک اظهارنظر کرد.

یولیان برانت در پى شکست یک بر صفر یکشنبه شــب تیم ملى فوتبال آلمان مقابل مکزیک 
در گروه F مسابقات جام جهانى 2018 در گفت وگو با تسنیم گفت: ما نتیجه این بازى را واگذار 
کردیم و اشتباهات زیادى مرتکب شدیم. مکزیک هم تیم بهتر میدان بود و به همین خاطر به 
پیروزى رســید. با این حال به نظرم ما تیم خوبى داریم و مى توانیم در دو بازى بعدى مان مقابل 
سوئد و کره جنوبى به برترى برســیم. در حال حاضر هم باید از عهده فشار موجود برآییم و به 
نظرم در نهایت مى توانیم از مرحله گروهى صعود کنیم. ما در این دیدار مقابل مکزیک بدشانس 

بودیم و سعى مى کنیم در بازى هاى بعدى از شانس مان براى رسیدن به پیروزى استفاده کنیم.

وى در خصوص صدرنشینى تیم ملى ایران در گروه B این رقابت ها در حضور تیم هاى قدرتمند 
اسپانیا و پرتغال و احتمال صعود شاگردان کارلوس کى روش از گروه خود نیز اظهار داشت: ایران 
تیم خوبى دارد و در حال حاضر هم صدرنشین گروه خودش است و امکان دارد از گروه B صعود 
کند. در واقع هر تیمى شــانس صعود به دور بعد را دارد و از آنجایى که ایران از بازى اول خود 3 

امتیاز کسب کرده است، شانس راهیابى اش به دور بعد وجود دارد.
بال 22 ساله تیم ملى فوتبال آلمان در خصوص هواداران ایرانى که در جام جهانى 2018 از تیم 
ملى آلمان هم حمایت مى کنند، خاطرنشان کرد: پیش از هر چیزى مى خواهم از هواداران ایرانى 
که از ما حمایت مى کنند، تشــکر و قدردانى کنم. امیدوارم به خاطر هواداران ایرانى مان هم که 

شده بازى بعدى مان را با برد به پایان ببریم.

برانت در خصوص ســتاره هاى پیشین تیم 
ملى فوتبال ایران از جمله على دایى، وحید 
هاشیمان، مهدى مهدوى کیا و على کریمى 

که سابقه بازى در رقابت هاى بوندس لیگاى 
آلمان را دارند، تأکید کرد: از بازیکنان فعلى ایران 

خیلى شــناخت ندارم، اما بازیکنانى را که نــام بردید، به خوبى 
مى شناســم. وقتى که من کودك  بودم، بازى هاى بوندس لیگا را 
زیاد تماشا مى کردم و بازى هاى على کریمى و وحید هاشمیان را 

به یاد دارم.

امیرقلعه نویى براى نهایى کردن لیســت خود براى لیگ 
هجدهم، تمرکز خود را حاال روى بازیکنان خارجى و لیگ 

برترى گذاشته است.
ســپاهان تاکنون ابراهیم صالحى، خالد شفیعى، مهدى 
کیانى، محمد ایرانپوریان، پیام نیازمند، کى روش استنلى، 
سجاد شهباززاده و شــهاب عادلى را به خدمت گرفته که
 6 تاى اول در میان ســهمیه هاى لیگ برترى به شمار

 مى روند. طبق قوانین هر تیم مى تواند در پنجره تابستانى 
6 خرید لیگ برترى داشــته باشــد و با این وصف 
امیرقلعه نویى دیگر نمى تواند بازیکنى از لیگ 

برتر را به تیم خود اضافه کند.
از همین رو بیشتر تمرکز این سرمربى پس 
از اضافه شــدن نفرات باال، روى انتخاب 
بازیکنــان خارجى و البتــه بازیکنان لیگ 
یکى خواهد بود. قلعه نویى در پست هافبک 
تهاجمى به دنبال اســتخدام بازیکن خارجى 
اى اســت که بتواند برخالف بازیکنان خارجى 
طالیى پوشان طى سه ســال اخیر، 
شرایط را در این پست تغییر 

دهد.

بازگشت شیمبا 
به فوالد

نایک:   فقط نمى توانیم 
اسپانسر ایران باشیم

آلمان بخاطر ایرانى ها صعود مى کند!

نگاه سپاهانى ها به 
خارج و لیگ یک

باشگاه پرسپولیس از خرید هافبک 
فصل گذشته سپاهان اصفهان صرف نظر کرد.

على کریمى که به دلیل مصدومیت نتوانســت تیم ملى فوتبال 
ایران را در جام جهانى 2018 روسیه همراهى کند از سپاهان اصفهان هم 

کنار گذاشته شد تا تکلیف تیم باشگاهى اش در فصل آینده در ابهام قرار بگیرد.
از تراکتورسازى تبریز و پرسپولیس به عنوان جدى ترین مشترى هاى کریمى نام 

برده مى شد اما برانکو ایوانکوویچ سرمربى پرسپولیس قید این بازیکن را براى حضور 
در پرسپولیس زده است.

سرمربى سرخپوشان پایتخت به مدیریت باشگاه اعالم کرده است با توجه به تمدید 
قرارداد کمال کامیابى نیا نیازى به على کریمى ندارد و این بازیکن 

را نمى خواهد. 
حال باید دید کریمى چه تصمیمى درباره تیم فصل 

آینده خود خواهد گرفت. آیا او به تراکتورسازى 
مى رود یا منتظر پیشنهاد جدید از باشگاه 

لیگ برترى خواهد ماند.

ید برانکو خارج شد
ریمى از لیست خر

  ک

رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن اعتراف کرد رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن اعتراف کرد 

آلینن و وحید رضایى، نمازى زاده را همراهى خواهد 
3کرد. از ســال 83 تاکنون که من در ذوب آهن هستم 
شاهد افتخار آفرینى هاى مهدى رجب زاده در باشگاه 

ذوب آهن بوده ام که باید قدردان او باشیم.  
■■■

شاهرخ شهنازى، رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن 
هم در ادامه این مراســم گفت: روزهاى خوب و شور

قلعه نویى تشکر مى کنم که سال خوبى باهم داشتیم.
ذوب آهن خوش استقبال و خوش بدرقه است و اگر مى
بینید کادر فنى سال گذشته ما به تیم رفیق و رقیب رفته
اند و در آرامش این اتفاق افتاد، خواص رفتار باشــگاه

ذوب آهن است.
شهنازى با اشاره به جوانگرایى در باشگاه
ذوب آهن، تأکید کرد: هیچ فشــار
روحى یا روانى بــه کادر فنى وارد
نمى کنیم اما توجــه ویژه به جوانان

ــتان در لیگ هاى 
م بازگشت.

ا) مهاجــم برزیلى 
ن با انتشار ویدئویى 
تش بــه تیم فوالد 

واســطه سال هاى 
با تشکر  الد هستم،

یم فوالد پیوســته 
شــفیعى، «فرناندو 
نى و محمد صادق 

ت.

شیمبا 
الد

باشگاه پرسپولیس
فصل گذشته سپاهان اصفه
که به دلیل مصدوم على کریمى
8 را در جام جهانى 2018 روسیه ایران
کنار گذاشته شد تا تکلیف تیم باشگاهى
از تراکتورسازى تبریز و پرسپولیس به عن
برده مى شد اما برانکو ایوانکوویچ سرمربى

در پرسپولیس زده است.
سرمربى سرخپوشان پایتخت به مدیریت
قرارداد کمال کامیابى نی

را نمى خواهد. 
حال باید دید ک
آینده خود خو

مى رود یا منتظ
لیگ برترى خ

  کریمى از

 ســتاره هاى پیشین تیم 
ز جمله على دایى، وحید 
مهدوى کیا و على کریمى 

 رقابت هاى بوندس لیگاى 
بازیکنان فعلى ایران ید کرد: از

ارم، اما بازیکنانى را که نــام بردید، به خوبى
ى که من کودك  بودم، بازى هاى بوندس لیگا را
م و بازى هاىعلىکریمى و وحید هاشمیان را

6 خرید لیگ برترى داشــته باشــد و با این وصف 
لیگ امیرقلعه نویى دیگر نمى تواند بازیکنى از

برتر را به تیم خود اضافه کند.
از همین رو بیشتر تمرکز این سرمربى پس 
از اضافه شــدن نفرات باال، روى انتخاب 
بازیکنــان خارجى و البتــه بازیکنان لیگ 
یکى خواهد بود. قلعه نویى در پست هافبک 
تهاجمى به دنبال اســتخدام بازیکن خارجى 
اى اســت که بتواند برخالف بازیکنان خارجى
طالیى پوشان طى سه ســال اخیر،

شرایط را در این پست تغییر 
دهد.
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نصــف جهــان  در 
تمام ماه هاى نزدیک به جام 
جهانى غالب نظــرات حول این 
محور مى چرخید که تیم ایران در مرحله گروهى 
هر سه مســابقه خود را با شکست پشت سر خواهد 
گذاشت یا در خوشــبینانه ترین حالت با کسب یک 
امتیاز احتمالــى مقابل حریــف آفریقایى اش جام 
بیست و یکم را ترك خواهد کرد. البته برخى نیز با 
استدالل هاى فنى و در نظر گرفتن جزئیات به این 
نکته اشاره مى کردند که امکان پیروزى مقابل 
قهرمان آفریقا وجود دارد و در چنین شرایطى با 
توجه به برگزارى این مسابقه در روز نخست 
دیدارهاى گروه، شــرایط تغییر خواهد کرد 
و امیدوارى براى مأموریت بزرگ و تا اینجا 
غیرممکن تاریخ تیم ملــى یعنى صعود به 

مرحله حذفى بیشتر خواهد شد.
حاال  تیم ملــى بازى با مراکــش را برده و 
باتوجه به نتیجه رودرروى دو غول اروپایى 
گروه، صدرنشین روز اول گروه مرگ است 
و شــانس صعود دارد. حاال آن گروه اندك 
امیدوار آنقدر بزرگ شده اند که با ناامیدها 
و عده اى که همچنان معتقدند شانســى 
براى صعــود نداریم برابــرى مى کنند اما 
منطق فوتبال چه مى گوید؟ منطق فوتبال 
و آنچه از اسپانیا و پرتغال در مصاف نخستشان 
دیده ایم حقایقى را پیش چشم هایمان آشکار مى کند 
که مى تواند موقعیت را براى تیم ملى و دوستدارانش تا 

حدودى باز تعریف کرده و شرح دهد.

آنچه از اســپانیا دیدیم تیم با صالبت، فوق العــاده هماهنگ، صاحب 
اســتراتژى و داراى بازیکنان تعییــن کننده بود که بــا وجود اتفاقات 

عجیب و غریــب تغییر در رأس کادر فنــى آن هم دو روز 
پیش از مسابقه نخستشــان – که مى توانست 

هر مجموعه اى را دچار بحران کند – سرپا 
به نظر مى رسید و همچنان در قامت 

یک مدعى جلوه مى کرد. هر چند 
مشکالت داخلى اســپانیا آثار 
ســوئى مثًال روى دروازه بان 
این تیم - که یکى از بهترین 
دروازه بان هاى دنیا به شــمار 
مى آید- گذاشته یا تا حدودى 
روند طبیعى این تیم در حفظ 
نتیجه را دچار اختالل کرده بود 

اما به نظر مى رسید اسپانیا همان 
تیم بزرگى است که ماه ها درباره اش 

فکر مى کردیم و ظاهراً اندکى از توان 
فنى و قدرتش کاسته نشده است.

پرتغال نیز با وجود اتکاى بیش از حد به «کریستیانو 
رونالدو» مجموعه اى هماهنگ و منسجم به نظر مى رسید که 

به لحاظ روانى کامًال آماده مقابله با اسپانیاى مدعى شده بود و با وجود 
عقب افتادن از حریف بازى را برگرداند و به حداقل امتیاز رسید تا شروعى 
امیدوار کننده داشته باشد. این تیم تحت هدایت «سانتوس» در کنار فرد 
محور بودن و اتکاى فوق العاده به رونالدو یک گروه منضبط و منسجم 

است و با توجه به خصلت مربیگرى سانتوس با ترکیبى از قدرت انفرادى 
رونالدو و کار گروهى منســجم همانگونه که در یورو به خواســته اش 
رسید انگار رمز موفقیت در مســابقات بزرگ را پیدا کرده و با 
قدرت استثنایى فوق ســتاره خود مى تواند اهداف 
بزرگى را در این جام جهانى براى خود ترسیم 

کند.
تیم ایــران و کادر فنــى اش البته با 
آگاهى کامل از دو حریف اروپایى 
خود به مصاف هر دو تیم خواهند 
رفت اما همچنان مسئله صعود 
موضوعى اســت که مى توان 
دربــاره آن بحــث کــرد و به 
نتیجه اى نرســید. واقعیت این 
است که با وجود گام بزرگ تیم 
ملى در این راه همچنان صعود از 
مرحله گروهى با توجه به قرار گرفتن 
کنار دو تیم فوق العــاده قدرتمند اروپایى 
دشوار به نظر مى رسد و تنها باید با استراتژى 
مناســب براى هر مسابقه و چشــم دوختن به نتایج 
دیگر امیدوار به صعود ماند. ماجراى داشتن استراتژى براى صعود 
که تا هفته قبل خنده دار به نظر مى رســید حاال در دسترس و باورپذیر 
شده اما همچنان فوق العاده دشوار و پیچیده خواهد بود. تیم ملى ایران 
مى تواند با تساوى مقابل اسپانیا مســیر صعود را تا حدود زیادى هموار 
کند اما گرفتن امتیاز از قهرمان سابق جهان و تیمى که به عنوان مدعى 

قهرمانى پا به این مسابقات گذاشته هرگز آسان نخواهد بود. همچنین 
تیم ملى و دوســتدارانش مى توانند امیدوار باشند با وجود نبوغ و قدرت 
ماورایى رونالدو، مراکش زخم خورده در بازى دوم موفق به متوقف کردن 
حریف اروپایى اش شود که اگر به صورت موازى این دو اتفاق رقم بخورد 
شانس صعود تیم ایران بیشتر هم خواهد شد.  حتمًا همه خوشبین ها و 
بدبین ها در یک مســئله اتفاق نظر دارند که کسب امتیاز مقابل اسپانیا 
حتمًا دشوار تر و پیچیده تر از آن چیزى اســت که مقابل مراکش اتفاق 
افتاد. این بار حتمًا باید تیم بهتر، منسجم تر و هوشیارترى باشیم ضمن 
اینکه حتماً چاشنى شانس برایمان کارکردى کمتر خواهد داشت چرا که 
به طور مثال چنانچه مثل بازى با مراکش در 20 دقیقه ابتدایى مسابقه 
آنطور تحت تأثیر بازى حریف باشیم و تحت فشار قرار بگیریم، با توجه 
به کیفیت نیروى تهاجمى حریف امکان دریافت گل بسیار بیشتر خواهد 
بود و هر مربى و فوتبالدوستى مى داند گل خوردن مقابل تیم هاى بزرگ 
و قدرتمند در دقایق ابتدایى چه عواقب تلخى خواهد داشت و مى تواند 

چقدر کشنده و دردناك باشد.
بدون شک تیم ملى ایران باید براى مدیریت دقایق بازى مثل آنچه چهار 
سال قبل مقابل آرژانتین انجام داد تدبیر مؤثرتر و کارآمدترى داشته باشد 
که درباره جزئیات فنى این ماجرا هم مى شود بحث کرد. هر چند یقین 
داریم بعد از پشت سر گذاشتن مسابقه نخست و از بین رفتن بخشى از 
استرس بازیکنان بى تجربه تیم ملى، شــرایط روانى آنها در بازى دوم 
کامًال متفاوت خواهد بود اما بزرگى اسپانیا و رودررویى با نام هاى بزرگى 
همچون اینیستا، آلبا، بوسکتس، ایسکو، دخیا، کارواخال، راموس، پیکه، 
کوکه، کاستا و سیلوا مى تواند باز هم فشار را روى تیم ایران بیشتر کند. 
از این جهت تیم ملى ابتدا باید به لحاظ روانى آماده این نبرد بزرگ شود 
که البته پیروزى در مقابل مراکش این اتفاق را تسهیل کرده و سرعت 
مى بخشد. حاال دیگر بحث احتمال صعود تیم ملى ایران خنده دار نیست. 
چه لذتى دارد که امشب از اســپانیا امتیاز بگیریم و دوباره با یک انرژى 

ویژه خود را براى مقابله با پرتغال آماده کنیم. 

 نصف جهان ایران مى خواهد گروه مرگ را با تداوم شــگفتى سازى خود 
دچار سرگیجه و منگى کند و  یک مقاومت جانانه در مقابل آتشبار اسپانیا 

مى تواند این هدف را محقق کند.
 ملى پوشان ایران که مقابل مراکش با تمام جان بازى کردند و توانستند 
در آخرین دقیقه بازى با اشتباه مدافع حریف 3 امتیاز ارزشمند را بگیرند، 
خودشان را براى دیدار سخت مقابل اســپانیا قهرمان جام جهانى 2010 
آماده مى کنند. آنها در ادامه رقابت هاى جام جهانى، امشــب (چهارشنبه) 
ساعت 22و30دقیقه در ورزشــگاه کازان آره نا به مصاف الروخا خواهند 

رفت.
تیم ملى پس از پیروزى مقابل مراکش تمرین هاى خودش را دنبال کرد تا 
با آمادگى هرچه بیشتر مقابل الروخا قرار بگیرد. کادر فنى تیم ملى در چند 
روز اخیر همواره اعالم کرده که برنامه ویژه اى براى اسپانیا در نظر دارد و 
همین مسئله فوتبالدوستان ایران را امیدوار کرده است که اسپانیا هم مانند 

مراکش در تله «کارلوس کى روش» گیر بیافتد.
ســرمربى تیم ملى فوتبال ایران پس از پیروزى مقابل مراکش تعریف و 
تمجید زیادى از تیمش کرد و در گفتگو با سایت رسمى AFC عنوان کرد 
که ایران همچنان مى خواهد صدرنشــین گروه مرگ بماند و این رتبه نه 
فروشى است و نه اجاره داده مى شود. او همچنین اعضاى تیمش را قادر به 

انجام «ابَرکارها» دانسته است.
با این حال طبق گزارش خبرگزارى ها، خبر بدى از اردوى تیم ملى مخابره 
شد؛ روزبه چشمى، مدافع تیم ملى فوتبال ایران که مقابل مراکش بازى 
درخشانى از خود به نمایش گذاشت با مصدومیت، ادامه رقابت هاى جام 
جهانى را از دست داد تا کى روش دوباره به دنبال زوج جدید براى پورعلى 

گنجى در خط دفاعى بگردد.
البته این خبر ناخوشــایند در مقابل اتفاقاتى که در اردوى اسپانیا پیش 
از جام جهانى رخ داد، هیچ قلمداد مى شــود. اسپانیایى ها دو روز پیش 

از جام جهانى، «لوپتگى»، ســرمربى خودشان را اخراج 
کردند تا «هیرو» جانشین او شود. هیرو در روزهاى 

اخیر تمجید فراوانى از خط دفاعى ایران کرده است.
اسپانیایى ها در نخســتین بازى شــان در دیدارى 

ر دشــوار مقابل پرتغال متوقف شــدند.  د
این بازى «کریستیانو رونالدو» مرد 

اول زمیــن بود و توانســت مقابل 
«دیوید دخیا» که در فصل اخیر 

بهترین دروازه بــان دنیا بود، 
هت تریک کند.

تزلزل دخیا درون دروازه 
تیم ملى اسپانیا طرفداران 
این تیم را نگران کرد که 
در ادامــه جــام دوباره 

هد  شــا

اشتباهات این دروازه بان مطرح باشــند. البته این اشتباه ها امیدوارى تیم 
ملى ایران را هم باال مى برد تا بتواند مقابل این دخیاى نا آماده دســت پر 

از زمین خارج شود.
با تمامى این اوصاف، همه فوتبالدوستان ایران مى دانند که نه تنها پیروزى 
بلکه گرفتن یک امتیاز از تیم ملى اسپانیا که یکى از شانس هاى قهرمانى 
در جام جهانى 2018 روســیه است کار آسانى نیســت و نباید توقعات از 

ملى پوشان ایران باال برود.
 اما به یک نکته دیگر در مورد این دیدار اشــاره کنیم. محرومیت عزت 
اللهى  به پایان رسیده و او مى تواند بنا به صالحدید کادر فنى در این میدان 
حاضر شــود. همانطور که در دیدار قبلى دیدید از اتفاقات غافلگیرکننده 
بازى تیم ملى مقابل مراکش درخشــش غیرمنتظره و بیش از اندازه امید 
ابراهیمى بود. فرمانده میانه میدان اســتقالل در فصل گذشــته، پس از 
بهبود مصدومیتش، سرانجام جانشین سعید عزت اللهى محروم شد و در 
ترکیب اصلى تیم ملى هم قرار گرفت. او پیــش از این چند بار دیگر هم 
با پیراهن تیم ملى به میدان رفته بود اما هرگز نتوانســته بود همان امید 
استقالل باشد. با این حال ماجراى بازى روز جمعه متفاوت بود و او یکى 
از بهترین بازى هاى دوران فوتبالى اش را ارائه داد. جنگندگى، دوندگى، 

ارسال پاس هاى سالم و مفید و تکل هاى جانانه، 
بارزترین نکات بازى ابراهیمى بود. در توصیف 

نمایش خوب او همین بس که بهترین 
موقعیت گل مراکــش در نیمه 

دوم که با شــیرجه بلند 
بیرانوند از دست 

رفت در غیاب ابراهیمى و درست در لحظاتى به دست آمد که او به دلیل 
مصدومیت در بیرون از زمین مشغول مداوا بود. مصدومیتى که اجازه نداد 

او تا پایان بازى در زمین بماند.
با این نمایــش خیره کننده حاال مى تــوان او را یکى از بازیکنان 

فیکس تیم کارلوس کى روش دانست. مصدومیت او هم 
برطرف شده و به بازى امشب مقابل اسپانیا خواهد 

رسید. اما سئوال اصلى اینجاســت که با پایان 
محرومیت ســعید عزت اللهى، آیا ابراهیمى 
که جانشین او شده بود بعد از آن درخشش 
فوق العاده، دوبــاره به نیمکــت برخواهد 

گشت؟
ســعید عزت اللهــى از بازیکنــان مــورد 
عالقه کارلوس کى روش اســت. او درست 
مثل مرتضــى پورعلى گنجــى از بازیکنان 
بى جانشین کى روش اســت و سرمربى تیم 
ملى در هیچ شــرایطى بازیکن دیگرى را به 

او ترجیح نمى دهد. شــاید بزرگ ترین دغدغه کى روش در راه 
آماده سازى تیم ملى پر کردن جاى 
خالى عزت اللهــى و پیدا کردن 
یک جانشــین مناسب براى او 
بود. در این راه بازیکنان زیادى 
تست شــدند. کمال کامیابى نیا، 
اکبر ایمانى، احمد عبــدا... زاده، 
على کریمى، امیــد ابراهیمى و... 

در مقاطع مختلف در اردوى تیم ملى حاضر شــدند و مورد آزمایش قرار 
گرفتند، حتى احســان حاج صفى هم یکى از بازیکنانى بود که پیش بینى 
مى شــد به جاى عزت اللهى در ترکیب اصلى تیم ملى قرار بگیرد اما در 
نهایت فقط این امید ابراهیمى بود که توانســت اعتماد کى روش را جلب 
کند و مقابل مراکش از ابتدا به میدان برود. حاال اما بازى با مراکش تمام 
شده و عزت اللهى مى تواند مقابل اسپانیا به ترکیب اصلى تیم ملى برگردد. 
گزینه هاى پیش روى کى روش البته زیاد اســت و بــا توجه به غیرقابل 
پیش بینى بودن او، واقعًا حدس زدن ترکیب تیم ملى مقابل اسپانیا دشوار 
است و باید جنبه هاى مختلفى را در این باره در نظر گرفت.اولین گزینه، 
بازگشــت عزت اللهى به ترکیب اصلى و نیمکت نشینى جانشین او یعنى 
امید ابراهیمى است. این ساده ترین و دم دســتى ترین تغییرى است که 
مى تواند رخ دهد. با این تغییر، اتفاق دیگرى در ترکیب 
تیم ملى رخ نخواهد داد و ســایر 
بازیکنانى کــه مقابل مراکش از 
ابتدا به میدان رفتنــد در مقابل 
اسپانیا هم در ترکیب اصلى قرار 
خواهند گرفت. گزینه دوم، اعتماد 
دوباره به امیــد ابراهیمى و ادامه 
نیمکت نشینى عزت اللهى است. 
ابراهیمى ذاتــًا بازیکنى جنگجو 
اســت و با اتفاقات بازى مراکش، 
انگیزه هــاى بیشــترى هــم براى 
درخشــش پیدا کرده اســت و شاید در 
مقایســه با عزت الللهى گزینه بهترى براى 
بازى با اسپانیا باشــد. اما یک راه سوم هم وجود 
دارد و آن استفاده همزمان از عزت اللهى و ابراهیمى است. 
اگر تصمیم کى روش این باشد، باید یکى از نفرات فیکس بازى با مراکش 
از ترکیب اصلى خارج شــود و احتماًال قرعه به نام وحید امیرى یا مسعود 
شجاعى خواهد افتاد که شانس نیمکت نشینى شجاعى بیشتر است. جدا 
از نمایش خوب امیرى مقابل مراکش و بازى نه چندان دلچسب شجاعى، 
به نظر مى رسد در مقابل اسپانیا تیم ملى به بازیکنانى جنگجوتر و دونده تر 
نیاز دارد و این چیزى است که بیشــتر در ترکیب عزت اللهى، ابراهیمى و 
امیرى به چشم مى خورد.  از این موضوع عبور کنیم. یادمان نرود اسپانیا 
تیمى است که اگر در روز خوبش باشد، ایستادگى مقابل آن بسیار دشوار 
خواهد بود. با وجود اینکه تنها ســه بازیکن از بارسلونا در فهرست نهایى 
اسپانیا براى جام جهانى حضور دارند اما این تیم هنوز هم با تیکى تاکایى 
هرچند کمرنگ تر از گذشــته به مصاف حریفانش مى رود. اگر چند سال 
پیش مقابل اســپانیا بازى مى کردیم به احتمال زیاد هیچ شانسى براى 
گرفتن امتیاز این تیم نداشتیم اما امشــب وضعیت کمى متفاوت است. 
پرســینگ دقیق در میانه زمین، برنامه هاى تاکتیکى اســپانیا را مختل 
مى کند و از کارایى بازیکنانش کم مى کند. در چند بازى گذشته این تیم 
هم نشانى از دفاع محکم دیده نشــده و حاال دیگر گل زدن به تیمى که 
پیکه، راموس و دخیا را دارد غیرممکن نیست. هر چند ما رونالدو نداریم 
ولى در دیدار اسپانیا- پرتغال این موضوع کامًال ثابت شد. به نظر مى رسد 
در مقابل اسپانیا، هافبک هاى تیم ملى نقشى کلیدى تر از دیگر بازیکنان 
داشته باشند. بازى بدون اشتباه و محکم آنها مى تواند مانع فشار زیاد روى 
دروازه ما شــود و البته بازیکنى مثل جهانبخش هم مى تواند با فرارها و 
نفوذهایش مانع پیشروى خط دفاع اسپانیا و حضور پرتعداد بازیکنان این 

تیم در زمین ما شود.
یکى از مشــکالت ما در بازى با اسپانیا، عادت نداشــتن به بازى مقابل 
حریفانى اینچنینى است. تیم ملى در ســال هاى اخیر کمتر با تیم هایى 
که سبک بازى شــان مثل اسپانیاســت بازى کرده و همین مى تواند 
نگرانى هایى را ایجاد کند. شــاید نزدیک ترین تیم به اسپانیاى فعلى، 
آرژانتین چهار سال پیش باشــد. این بازى احتماًال بهترین مثال براى 
توصیف شرایط بازى با اسپانیاست و البته کم نیستند کسانى که معتقدند 

اسپانیاى امروز ضعیف تر از آرژانتین چهار سال پیش است.

گروه مرگ، منگ مى شود!

مدافع ازبکستانى اســتقالل هنوز براى 
تمدید قرارداد به ایــران نیامده 

اســت تــا حضــور او 
براى فصل آینده 

در  همچنــان 
هاله اى ابهام 

قرار بگیرد.
«سرور جپاروف» 
بعــد از پایان 
قبل  فصل 
از ســفر به 

ازبکستان براى 
تمدید قرارداد با 
استقالل به توافق 

رسیده بود ولى هنوز 
بــراى نهایــى کردن 

قــراردادش وارد ایران 
نشده است.

ماجــرا از ایــن قرار اســت 
که جپاروف بــراى حضور در 

ایران به مدیران استقالل اعالم 
کرده اســت که باید اول پول فصل 

گذشته او را تســویه کنند و بعد براى 
مذاکره وارد ایران مى شود؛ جپاروف 
از فصل گذشــته حــدود 130 هزار 
دالر از اســتقالل طلبکار است و او به 
مدیران باشــگاه اعالم کرده است که 

بعد از پرداخت کامل این مبلغ به ایران مى 
آید تا براى تمدید قرارداد با مدیران باشگاه 

مذاکره کند.
اما در این بین مدیران اســتقالل پول او را 
فراهم کــرده اند ولى مى خواهنــد آن را در 
تهران به او پرداخت کنند تا این بازیکن نتواند 
بر خالف توافق اولیه در هنگام تمدید قرارداد 

مبلغ قرارداد فصل آینده خود را باال ببرد.
جپــاروف یکــى از مؤثرتریــن بازیکنــان 
فصل گذشته اســتقالل اســت که مدیران 
باشــگاه در تــالش هســتند قــرارداد او را 
ماننــد فرشــید باقــرى، امیــد ابراهیمى، 
وریــا غفــورى و «مامــه تیــام» تمدیــد 

کنند.

نصف جهان ســومین ویژه برنامه « فوتبال به 
وقت اصفهان» با حضور جمعى از ســتارگان و 

پیشکسوتان برگزار مى شود.
«فوتبال بــه وقت اصفهــان» نام سلســله

 برنامه هایى است که براى ایجاد فصلى نو در 
عرصه فعالیت هاى فرهنگى- ورزشــى شهر 
برپا شده اســت، این ویژه برنامه ها با محوریت 
پخش دیدارهاى مهــم و جذاب فوتبال داخلى 
و بین المللى همچون رقابت هاى جام جهانى، 
لیگ برتر ایران، جام ملت هاى اروپا و آسیا، لیگ 
قهرمانان اروپا و آسیا، دیدارهاى مهم و حساس 
لیگ هاى معتبر اروپا به همراه آیتم هاى جذاب 
دیگر، میزگردهاى ورزشى و تحلیل و بررسى 
بازى ها با حضور ســتارگان و بزرگان فوتبال 

برگزار مى شود.
معاونت فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
منطقه 2 اصفهان قصد دارد سومین ویژه برنامه 
« فوتبال به وقت اصفهان» را با حضور محمود 
یاورى، امیر قلعه نویى، حســن حاج رسولیها 
و حسین طالکش(پیشکســوتان ذوب آهن و 
سپاهان) بررسى و تحلیل کند و در ادامه نیز دیدار 
تیم ملى ایران و  اسپانیا را در محل فرهنگسراى 

اسوه واقع در خیابان صمدیه لباف برگزار کند.
این برنامه ساعت 21  امشــب چهارشنبه 30 

خرداد آغاز مى شود.
اولین برنامه «فوتبال به وقت اصفهان» به منظور 
بررسى و تحلیل دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا 
در تاریخ 5 خردادماه ســال جارى برگزار شد و 
دومین برنامه آن نیز بــه پخش و تحلیل دیدار 
تیم هاى ملى ایران و مراکش اختصاص داشت.

مدافع فصل قبل تیم ذوب آهن در لیگ هجدهم شاگرد مهدى تارتار شد.
محمد ستارى، مدافع فصل قبل ذوب آهن با عقد قرارداد یکساله به تیم 
پارس جنوبى جم پیوست و شــاگرد تارتار در لیگ هجدهم شد. پیش از 

او فرشید پاداش، رحمان احمدى و پویا زارعى به این تیم پیوسته بودند.
همچنین حامد نورمحمــدى مدافع فصل قبل این تیــم قراردادش را 
براى یک فصــل دیگر تمدید کــرد، قبل از او  احســان تأییدى، میثم 

نقى زاده، ســعید محمدى فر، حســین پورامینى، روح ا... سیف اللهى، 
مهدى زبیدى و محمد نورى قراردادشــان با این تیــم را تمدید کرده 

بودند.

چرا قرارداد جپاروف 
تمدید نمى شود؟

 تماشاى ایران- اسپانیا 
در کنار ستارگان 
فوتبال اصفهان

ستارى از ذوب آهن رفت

در انتظار مقاومت جانانه ایران در برابر آتشبار اسپانیا

 امتیاز گرفتن از اسپانیا لذتى وصف ناشدنى دارد

 صعود حاال دیگر خنده دار  نیست!

ب ینر و ب ر رو ین ر و ى ن چ ن یر
او همچنین اعضاى تیمش را قادر به  فروشىاست و نه اجاره داده مى شود.

انجام «ابَرکارها» دانسته است.
با این حال طبق گزارش خبرگزارى ها، خبر بدى از اردوى تیم ملى مخابره 
شد؛ روزبه چشمى، مدافع تیم ملى فوتبال ایران که مقابل مراکش بازى 
درخشانى از خود به نمایش گذاشت با مصدومیت، ادامه رقابت هاى جام 
جهانى را از دست داد تا کى روش دوباره به دنبال زوج جدید براى پورعلى 

گنجى در خط دفاعى بگردد.
البته این خبر ناخوشــایند در مقابل اتفاقاتى که در اردوى اسپانیا پیش 
از جام جهانى رخ داد، هیچ قلمداد مى شــود. اسپانیایى ها دو روز پیش 

از جام جهانى، «لوپتگى»، ســرمربى خودشان را اخراج
شود. هیرو در روزهاى کردند تا «هیرو» جانشین او
است. اخیر تمجید فراوانى از خط دفاعى ایران کرده

اسپانیایى ها در نخســتین بازى شــان در دیدارى 
ر دشــوار مقابل پرتغال متوقف شــدند.  د

این بازى «کریستیانو رونالدو» مرد 
زمیــن بود و توانســت مقابل اول
«دیوید دخیا» که در فصل اخیر 

بهترین دروازه بــان دنیا بود،
هت تریک کند.

تزلزل دخیا درون دروازه 
تیم ملى اسپانیا طرفداران 
اینتیم را نگران کرد که 

ى و ى ر ىشر و ن ور ى زى ن ر ه ز
ارسال پاس هاى سالم و مفید و تکل هاىجانانه،
بارزترین نکات بازى ابراهیمى بود. در توصیف

نمایش خوب او همین بس که بهترین 
موقعیت گل مراکــش در نیمه 

دددلند دوم که با شــیرجه ب
بیرانوند از دست 

ر ر ىروش ن ر زر ى ح ر و
آماده سازى تیم ملى پر کردن جاى 
خخخخخالى عزت اللهــى و پیدا کردن 
ییکیییکیکییییکیکیکیک جانشــین مناسب براى او 
بود. در این راه بازیکنان زیادى 
تست شــدند. کمال کامیابى نیا، 
اکبر ایمانى، احمد عبــدا... زاده، 
على کریمى، امیــد ابراهیمى و... 

اگر تصمیم
ترکیب از
شجاعى خ
از نمایش
مى به نظر
نیاز دارد و
امیرى به

تیمى است
خواهد بود
اسپانیا برا
هرچند کم
پیش مقاب
گرفتن امت
پرســینگ
مى کند و
نشانى هم
پیکه، رامو
ولى در دید
مقابل در
داشته باش
دروازه ما

نفوذهایش
تیم در زمی
یکى از مش
حریفانى

که سبک
نگرانى ه
آرژانتین
توصیف
اسپانیاى

همه 
فوتبالدوستان ایران 

مى دانند که نه تنها پیروزى بلکه 
گرفتن یک امتیاز از تیم ملى اسپانیا 

که یکى از شانس هاى قهرمانى در 
جام جهانى 2018 روسیه است کار 

آسانى نیست و نباید توقعات از 
ملى پوشان ایران
 باال برود

نصــف جهــان  در
جام  تمام ماه هاى نزدیک به
این حول نظــرات جهانى غالب

محور مى چرخید که تیم ایران در مرحله گروهى 
هر سه مســابقه خود را با شکست پشت سر خواهد 
گذاشت یا در خوشــبینانه ترین حالت با کسب یک 
امتیاز احتمالــى مقابل حریــف آفریقایى اش جام 
بیست و یکم را ترك خواهد کرد. البته برخى نیز با 
استدالل هاى فنى و در نظر گرفتن جزئیات به این 
نکته اشاره مى کردند که امکان پیروزى مقابل 
قهرمان آفریقا وجود دارد و در چنین شرایطى با 
توجه به برگزارى این مسابقه در روز نخست 
دیدارهاى گروه، شــرایط تغییر خواهد کرد 
و امیدوارى براى مأموریت بزرگ و تا اینجا 
غیرممکن تاریخ تیم ملــى یعنى صعود به 

مرحله حذفى بیشتر خواهد شد.
حاال  تیم ملــى بازى با مراکــش را برده و 
باتوجه به نتیجه رودرروى دو غول اروپایى 
گروه، صدرنشین روز اول گروه مرگ است 
و شــانسصعود دارد. حاال آن گروه اندك 
امیدوار آنقدر بزرگ شده اند که با ناامیدها 
معتقدند شانســى و عده اى که همچنان

براى صعــود نداریم برابــرى مى کنند اما 
منطق فوتبال چه مى گوید؟ منطق فوتبال 
و آنچه از اسپانیا و پرتغال در مصاف نخستشان 
دیده ایم حقایقى را پیش چشم هایمان آشکار مى کند 
که مى تواند موقعیت را براى تیم ملى و دوستدارانش تا 

حدودى باز تعریف کرده و شرح دهد.

آنچه از اســپانیا دیدیم تیم با ص
اســتراتژىو داراىبازیکنان تع
عجیب و غریــب تغییر در رأس
–پیش از مسابقه نخستشــان –

هر مجموعه اى را دچار بحران ک
به نظر مى رسید و همچنان در
یک مدعى جلوه مى کرد. هر چ
مشکالت داخلى اســپانیا آثار
ســوئى مثًال روى دروازه بان
این تیم - که یکى از بهترین 
دروازه بان هاى دنیا به شــمار

مى آید- گذاشته یا تا حدودى 
روند طبیعى این تیم در حفظ 
دچار اختالل کرده بود نتیجه را

اما به نظر مى رسید اسپانیا همان
تیم بزرگىاست که ماه ها درباره
فکر مى کردیم و ظاهراً اندکى
فنى و قدرتش کاسته نشده است
پرتغال نیز با وجود اتکاى بیش از
رونالدو» مجموعه اى هماهنگ
به لحاظ روانى کامًال آماده مقابل
عقب افتادناز حریف بازى را برگ
امیدوار کننده داشته باشد. این تیم
و اتکاى فوق العاده محور بودن

مدافع ازبکستانى اســتقالل هنوز براى 
تمدید قرارداد به ایــران نیامده 

اســت تــا حضــور او
براى فصل آینده 

در  همچنــان 
هاله اى ابهام

قرار بگیرد.
«سرور جپاروف» 
بعــد از پایان 
قبل  فصل 
از ســفر به

ازبکستان براى 
تمدید قرارداد با 
استقالل به توافق

رسیده بود ولى هنوز 
بــراى نهایــى کردن

قــراردادش وارد ایران 
نشده است.

ماجــرا از ایــن قرار اســت 
حضور در  که جپاروف بــراى

ایران به مدیران استقالل اعالم 
کرده اســت که باید اول پول فصل 

گذشته او را تســویه کنند و بعد براى 
مذاکره وارد ایران مى شود؛ جپاروف 
از فصل گذشــته حــدود 130 هزار 
دالر از اســتقالل طلبکار است و او به 
مدیران باشــگاه اعالم کرده است که 

بعد از پرداخت کامل این مبلغ به ایران مى 
آید تا براى تمدید قرارداد با مدیران باشگاه 

کند. مذاکره
اما در این بین مدیران اســتقالل پول او را
فراهمکــرده اند ولى مى خواهنــد آن را در

تهران به او پرداخت کنند تا این بازیکن نتواند 
قرارداد  هنگام تمدید بر خالف توافق اولیه در

مبلغ قرارداد فصل آینده خود را باال ببرد.
جپــاروف یکــى از مؤثرتریــن بازیکنــان
فصل گذشته اســتقالل اســت که مدیران
باشــگاه در تــالش هســتند قــرارداد او را
ماننــد فرشــید باقــرى، امیــد ابراهیمى،
وریــا غفــورى و «مامــه تیــام» تمدیــد

کنند.

مدافع فصل قبل تیم ذوب آهن در لیگ هجدهم شاگرد مهدى تارتار شد.
محمد ستارى، مدافع فصل قبل ذوب آهن با عقد قرارداد یکساله به تیم 
پارس جنوبى جم پیوست و شــاگرد تارتار در لیگ هجدهم شد. پیش از 

چرا قرارداد جپاروف 
تمدید نمى شود؟

 صع

ر ن ر ر یم ین
در ادامــه جــام دوباره 

هد شــا
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امروزه با توجه بــه نوع تغذیه و ســبک زندگى مردم، شــاهد افزایش بیمارى هاى قلبى هســتیم. 
کم تحرکى و مصرف غذاهــاى چرب و مضر، از عوامــل تأثیرگذار در ابتال به نارســایى هاى قلبى 

هستند. 
 در ادامه نکاتى مفید براى مبتالیان به بیمارى هاى قلبى بیان مى کنیم.

* رژیم غذایى کم چرب و پر فیبر باشد.
* به طور روزانه از پنج وعده میوه و سبزى استفاده کنید.

* گیاهان فیبردار مانند جو، نخود و لوبیا و مرکبات استفاده کنید.
* از انواع ماهى ها مانند ماهى آزاد، قزل آال و تن، هفته اى دو بار استفاده کنید.

* روزانه 30 دقیقه ورزش کنید. ورزش قلب را تقویت مى کند و میزان کلسترول خوب خون را افزایش 
مى دهد و کاهش وزن را نیز میسر مى سازد.

*عوامل خطر بیمارى قلبى
افزایش سن، جنســیت (مرد بودن)، ارث: افرادى که در خانواده، بیمار قلبى دارند، مصرف دخانیات: 
مصرف دخانیات تا 50درصد ابتال به سکته هاى قلبى را افزایش مى دهد، باال بودن کلسترول خون، 
پرفشارى خون، کم تحرکى، اضافه وزن: با کاهش نیم کیلوگرم از وزن اضافى بدن، خطر حمله قلبى 

نیز کمتر مى شود، دیابت و استرس.

عرق سرد مى تواند نشانه یک بیمارى یا آسیب دیدگى جدى 
باشد که باید تشخیص داده شود و درمان الزم صورت پذیرد 

تا عالیم از بین برود.
تعریق شبانه یا عرق سرد، اشاره به عرق کردن ناگهانى که 
در اثر گرما یا فعالیت نباشد، دارد. عرق سرد معموًال به علت 

واکنش بدن به استرس رخ مى دهد. 

عالیم عرق سرد کدام است؟
عرق ســرد معموًال در رابطه با ســایر عالیم رخ مى دهد. 
این عالیم مى تواند بســته به علل عرق سرد و هر بیمارى 
زمینه اى متفاوت باشد. عالیم شــایع عبارتند از استرس یا 
اضطراب، درد یا خارش، سرگیجه، لرز، پوست رنگ پریده، 

ضعف و تهوع یا استفراغ.

علل عرق سرد چیست؟
عرق سرد معموًال به عنوان یک نتیجه از مبارزه و پاسخ بدن در 
هنگام برخورد با استرس رخ مى دهد. این یک واکنش طبیعى 

به شرایط زیر است:

1- درد
یک بیمار مبتال به درد شدید به دلیل شکستگى، قطع عضو و یا 

حتى یک میگرن مى تواند عرق سرد را تجربه کنند.

2-استرس، اضطراب و یا ترس
ترس و اضطراب در هر کسى، به خصوص در سبک زندگى و یا 
نگرانى بر امور مالى، شغل یا روابط اجتماعى مى تواند استرس 

زا باشد. در پاسخ به استرس، بدن عرق سرد مى کند.

3- کمبود اکسیژن
اکسیژن کمتر در جریان خون مى تواند ناشى از تنگى نفس 
شدید باشد. این باعث مى شــود که مغز به دنبال اکسیژن 
بیشترى باشد و یک پاسخ اســترس در سراسر بدن از جمله 

عرق سرد رخ مى دهد.

4- قند خون پایین
کاهش قند خون در بیماران دیابتى و همچنین در افرادى که 
ســوء تغذیه دارند و به اندازه کافى و یا اغلب غذا نمى خورند، 

رخ مى دهد. این افت میزان قند خون، سبب عالیمى شامل 
سرگیجه، لرزش، تارى دید و عرق سرد مى شود.

5- فشار خون پایین
فشــار خون طبیعى 80/120 میلیمتر جیــوه در نظر گرفته 
مى شــود. اما زمانى که آن به 60/90 و یا حتى پایین تر افت 
پیدا کند، این فشار خون پایین است. تعدادى از علل افت قند 
خون مانند سوء تغذیه، از دست دادن خون و کم شدن آب بدن 
و... وجود دارد که عبارت است از پوست رنگ پریده، سرگیجه 

و عرق سرد. 

6-شوك
هنگامى که جریان خون به مغز و سایر اندام هاى حیاتى به 
طرز خطرناکى کاهش یابد، این منجر به رفتن بدن به شوك 
مى شــود. شــوك، یک بیمــارى تهدید کننــده زندگى 
اســت و معموًال به دلیل آسیب دیدگى شــدید یا بیمارى 
حاد است و نیاز به توجه فورى پزشکى دارد. عرق سرد از عالیم 

شایع شوك است.

7- میگرن
این تکرار سردرد مزمن است که به طور معمول در یک طرف 
سر آغاز مى شــود و مى تواند با تعدادى از علل از جمله رژیم 
غذایى و استرس شروع شود. عالیم این بیمارى شامل تهوع، 

سرگیجه و عرق سرد است.

8-داروها
عرق ســرد مى تواند در اثر مصرف داروهاى خاص رخ دهد. 
آنتى بیوتیک ها و داروهاى فشار خون مى توانند باعث ایجاد 
عرق سرد در برخى از افراد شود. برخى از داروهاى بدون نسخه 
خاص و مکمل هاى گیاهى نیز مى تواند سبب عرق سرد شود.

9- حمله قلبى
یکى از شــدیدترین علل عرق ســرد، حمله قلبى است که 
در آن جریــان خون به قلب، در اثر انســداد عــروق خونى
 کاهش مى یابــد. درد قفســه ســینه، درد بــازو و عرق 
کردن بیش از حد و یا عرق سرد، نشــانه هایى از یک حمله 

قلبى است. 

محققان دریافته اند که بى خوابى باعث مى شود تا مغز با انجام برخى تغییرات خود را بخورد.
خواب عالوه بر ذخیره انرژى در بدن ما، باعث مى شود تا مغز براى پاکسازى سموم تولیدشده، از فعالیت هاى عصبى که در طول روز 

آزاد شده اند، تغییراتى را انجام دهد.
محققان مى گویند اگر به اندازه کافى نخوابید، مغز با پاکسازى نورون ها و اتصاالت سیناپسى، شروع به خوردن خود مى کند. محققان 
دریافته اند که نورون ها همانند سلول هاى دیگر بدن، به طور مداوم در حال بازسازى هستند و پاکسازى مغز از نورون ها، باعث آسیب 

به مغز مى شود.
پیش از این، تحقیقاتى رابطه کم خوابى و بروز بیمارى هاى قلبى را به اثبات رسانده بود. همچنین مطالعه اى دیگر نشان داده است که 
با داشتن خواب کمتر از شش ساعت در شب، خطر مرگ هاى ناگهانى و ابتال به ســندروم متابولیک (ترکیبى از دیابت،  فشار خون و 

چاقى) افزایش مى یابد.

رئیس پژوهشــکده سالمت 
کودکان گفــت: عفونت هاى 
دستگاه گوارشــى که خیلى 
سریع، کودکان را مبتال مى کند، 
از شــایع ترین بیمارى ها در 

فصل گرما به شمار مى آید.
عبــدا... کریمــى افــزود: 
عفونت هاى دستگاه گوارشى 
شــامل ویروس ها، انگل ها و 
باکترى هایى است که به دلیل 
عدم رعایت بهداشت فردى 

و خوردن میوه و ســبزیجات 
نشسته، سریعاً به کودکان نفوذ 
مى کند و حتى مى تواند منجر به 

مرگ شود.
وى اظهــار کرد: آمــارى در 
خصوص میزان ابتالى کودکان 
به این عفونت ها در کشــور 
موجود نیست، ولى هر سال در 
فصل گرما بیشــترین مراجعه 
کنندگان را به مراکز درمانى و 
بیمارستان ها تشکیل مى دهد. 

کریمــى ادامــه داد: خوردن 
میوه و ســبزیجات نشسته با 
دســت هاى آلــوده و یا آب 
آلوده به ویــژه در فصل گرما، 
میکروب ها، انگل ها و ویروس ها 
را وارد بدن مى کند و به همین 
دلیل، والدین باید به سالم بودن 
مواد غذایى و بهداشت کودکان 

خود توجه کنند.
رئیس پژوهشــکده سالمت 
کودکان تصریــح کرد: فردى 

که دچار عفونت هاى گوارشى 
مى شــود، باید تغذیه ساده 
داشته باشــد و از آنجا که در 
این بیمارى، فرد آب زیادى از 
دست مى دهد حتما باید آب و 
امالحــش را تامین کند تا این 

مواد در بدن او کم نشود.
کریمى خاطرنشان کرد: بیمار 
بهتر است از مصرف غذاهاى 
سنگین پرهیز کند و تغذیه اى 

سبک داشته باشند.

عالیم میگرن گاهى قبل از شروع حمله میگرن مشاهده 
مى شوند. شناخت عالیم میگرن مى تواند به پیشگیرى 

از دردهاى شدید کمک کند.
گاهى که دچار سردرد مى شــوید، ممکن است عالیم 
اولیه و هشــدار دهنده میگرن را در خود مشاهده کنید. 
این عالیم در افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است و چند 
ســاعت یا چند روز قبل از بروز میگرن، در خود مشاهده 
مى کنید. سعى کنید به عالیم خود قبل از هر بار میگرن 

دقت کنید و این عالیم را براى خود یادداشت کنید.

رایج ترین عالیم میگرن
نشانه هاى میگرن همیشه یکسان نیست و برخى از این 
نشانه ها بیشتر از بقیه مشاهده مى شوند. به عنوان مثال، 
زیاد خمیازه مى کشید یا به طور مکرر نیاز به دستشویى 
رفتن دارید. بیشــتر از حد معمول، بعضى خوراکى هاى 
شــیرین، به ویژه شــکالت را مى خورید. اگر مقدارى 
شکالت بخورید و بعد دچار حمله میگرن شوید، ممکن 
است تصور کنید شــکالت علت آن بوده است، اما این 
در حقیقت یک هوس بوده که هشــدار دهنده شــروع 

میگرن است.

 تغییرات خلقى
برخى افراد در روزها یا ســاعت هاى قبــل از میگرن، 
تحریک پذیر یا افسرده مى شوند. از طرف دیگر، برخى 

مبتالیان قبل از میگرن احساس شادى مى کنند.

خواب
ممکن است قبل از میگرن، احساس خستگى غیر عادى 
داشته باشید. خواب زیاد یا خواب کم مى تواند منجر به 
میگرن شود. به ارتباط بین خواب و بروز عالیم میگرن 
دقت کنید. به این ترتیب مى تواند عوامل شروع کننده 

میگرن و احتمال بروز آن را در خود تشخیص دهید.

 مشکالت گوارشى
گاهى در معده خود احساس ناراحتى مى کنید یا دچار یبوست 
یا اسهال مى شوید. پزشک مى تواند در رفع این عالیم به شما 

کمک کند، اما از بروز میگرن پیشگیرى نمى کند.

 حساسیت به نور یا صدا
از رایج ترین نشانه هاى قبل از میگرن، حساسیت به نور 
یا صداست و اغلب در مرحله سردرد و بعد از آن هم ادامه 
پیدا مى کنند. نور یا سر و صداى زیاد، حتى مى تواند باعث 

حمله میگرنى مجدد شود.

  تغییر در بینایى
هر چه به شروع میگرن نزدیک تر مى شوید، بینایى شما 
مشکل بیشترى پیدا کرده و تارى دید شما بیشتر مى شود. 
به عالوه ممکن است نقاط کور یا نورهاى خیره کننده یا 
اشکالى را در منطقه دید خود مشاهده کنید. این مشکالت 
به تدریج بدتر مى شوند، اما معموًال بیشتر از یک ساعت 

طول نمى کشند.

مردم لکه هاى سفید روى دندان را به عنوان وضعیتى 
نامطلوب در نظر مى گیرند، اما به ندرت نیاز به یافتن 
دلیلى جدى براى رفتن به دکتــر براى این موضوع 

پیدا مى کنند.
«فلوئوروزیس دندانى» شایع ترین دلیل لک شدن 
دندان اســت. اغلب در ســنین پایین، بیش ازحد از 
فلوراید اســتفاده مى کنند و ایــن وضعیتى بى خطر 

محسوب مى شود. 
«فلوئوروزیــس دندانى» تغییر رنگ شــدید دندان 
در اثر «فلوئور» اضافى موجود در آب آشــامیدنى، 
هنگام تشکیل دندان اســت. فلوراید اضافى موجود 
درآب آشامیدنى، هنگام تشــکیل میناى دندان در 
کودکان بر روى سلول هاى میناساز تأثیر مى گذارد 
و مرحله معدنى شــدن مینا را دچار اختالل مى کند، 
به گونه اى که بافت زیرســطحى مینا دچار تخلخل 
مى شود. فلوراید اضافه شــده به آب و خمیردندان ها 
براى کاهش ضریب پوسیدگى نیز ممکن است باعث 

فلوئوروزیس شوند.
هیپوپالزاى (توسعه ناقص یک بافت یا ارگان) میناى 

دندان نیز مى تواند در بروز لکه هاى سفید روى دندان 
مؤثر باشد. میناى دندان به درستى شکل نمى گیرد و 

خطر پوسیدگى افزایش پیدا مى کند.
اما برخى درمان ها مى تواند علیه لکه هاى سفید مفید 

واقع شود:
الیه بردارى بســیار ظریف از میناى دندان، یکى از 
راه حل هاى پیشنهادى اســت تا دندان ها به صورت 

یکنواخت ظاهر شوند.
ســفید کردن دندان مى تواند بــه کاهش ظاهرى 
لکه هاى سفید و البته دیگر لکه ها کمک کند. بسیارى 
از سفیدکننده ها، بدون نســخه در بازار موجود و در 

دسترس است.
روکش حرفه اى دندان نیز مى تواند به عنوان راه حل 
بعدى مطرح شود که البته پرهزینه هم هست و فقط 

باید توسط دندان پزشک  انجام شود.
فلوراید موضعى توســط دندان پزشک هم مى تواند 
ضمن ممانعــت از پوســیدگى، به افــراد مبتال  به 
«هیپوپالزاى» مینــاى دندان کمــک کند. براى 

لکه هاى سفید بزرگ این روش مطلوب است.

سطوح کافى منیزیم براى عملکرد مغز، قلب و عضالت بسیار مهم است و ترکیب آن با ویتامین هاى 
K و D منجر به تقویت ســالمت استخوان ها مى شــود. کمبود این ماده معدنى پنج عالمت جدى 

هشداردهنده به همراه دارد:

1-کاهش شنوایى و شنیدن صداى زنگ در گوش 
مطالعات نشان داده سطوح کافى منیزیم منجر به مبارزه با رادیکال هاى آزادى مى شود که علت کاهش 
شنوایى هستند. در واقع کمبود منیزیم یکى از علل اصلى کاهش شنوایى و شنیدن صداى زنگ ثابت 

در گوش است.

2-گرفتگى عضالت یا لرزش
 منیزیم براى حفظ سالمت عضالت ضرورى است و با تحریک بازجذب کلسیم به حفظ عضالت قوى 
و جلوگیرى از گرفتگى کمک مى کند. همچنین منیزیم میزان جذب پتاسیم را که یک عنصر ضرورى 
براى عملکرد مناسب عضالت است، افزایش مى دهد. به عالوه منیزیم با مسدود کردن گیرنده هاى 
درد در مغز و سیســتم عصبى به کاهش درد ماهیچه ها کمک مى کند. اگر شــما زیاد دچار گرفتگى 
عضالنى مى شوید حتمًا میزان منیزیم بدنتان را مورد بررســى قرار دهید. ممکن است کشش مکرر 

عضالت مخصوصاً کشش چشم، ناشى از کمبود منیزیم باشد.

3-افسردگى 
ارتباط بین سطوح پایین منیزیم و ابتال به افسردگى سال هاست که ثابت شده است. مطالعات محققان 
نشان داده که سطوح بســیار پایین منیزیم در بین بیمارانى که قصد خودکشى دارند، دیده شده است.  
اگر شما به طور ناگهانى و بدون هیچ دلیلى احساس افسردگى، بى حالى، بى قرارى و زودرنجى کردید

 مى تواند به دلیل کمبود تغذیه اى مانند کمبود منیزیم باشــد. منیزیم به حفظ آرامش و خونســردى 
کمک مى کند.

4-عملکرد غیر طبیعى قلب 
 همانطور که گفته شد سطوح پایین منیزیم بر عملکرد عضالت در سراسر بدن تأثیر مى گذارد و این 
شامل عضالت قلب نیز مى شود. منیزیم ناکافى شرایطى تحت عنوان آریتمى قلبى را ایجاد مى کند و 

افزایش خطر ابتال به عوارضى مانند حمله قلبى یا سکته مغزى را به دنبال دارد.

5-سنگ کلیه 
بسیارى از مردم بر این باورند که سنگ کلیه به علت انباشت کلسیم در کلیه ها ایجاد مى شود در حالى 
 که کمبود منیزیم عامل اصلى سنگ کلیه است. منیزیم مانع تشکیل سنگ هاى کلیوى از طریق مهار 
اتصال کلسیم با اگزاالت مى شود؛ دو ترکیبى که عامل ســنگ کلیه هستند. در واقع مصرف منیزیم 

کافى، راهى براى پیشگیرى از سنگ کلیه است.
فراموش نکنید که منابع غذایى از جمله باقال، دانه آفتابگردان، دانه کدو تنبل، بادام، لوبیا، سویا، حبوبات 

و اسفناج از منابع طبیعى منیزیم هستند.

عرق سرد نشانه چیست؟
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نکته هاى طالیى براى بیماران قلبى

5 هشدار جدى فقر منیزیم

قبل از شروع میگرن، این عالیم را تجربه مى کنید

بیمارى شایع فصل گرما

دلیل لکه هاى سفید روى دندان چیست؟

بى خوابى مغز را مى خورد
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سوسک زنده اى که هنگام خواب وارد گوش مردى شده بود، 
با عمل جراحى خارج شد.

مردى چینى به دلیل درد گوشــش به پزشک مراجعه کرد. 
پزشکان پس از معالجه و عکسبردارى از گوش این شخص 
متوجه شدند که یک سوسک وارد گوش وى شده است، پس 
مجبور شدند که این سوسک زنده را از محل نفوذ خارج کنند. 
این فرد پس از معالجه به پزشکان گفت احتمال مى دهد زمان 
خواب این سوســک به گوش او رفته و جا خوش کرده باشد. 
پزشکان پس از فراهم آوردن شــرایط، وى را به اتاق عمل 
بردند و براى بیرون کشیدن سوسک زنده از گوش آقاى «لى» 

مجبور شدند آن را به تکه هاى کوچک تقسیم کنند.

پیرمردى که در خیابان دماوند مغازه ساندویچى داشت، با ضربات چاقو 
به قتل رسید.

به گزارش تسنیم، ساعت 2 بامداد روز دوشنبه مأموران کالنترى 128 
تهران نو در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم کردند مرد 
73 ســاله اى که هدف ضربات چاقو قرار گرفته بود، پس از انتقال به 

بیمارستان بوعلى به علت شدت جراحات به کام مرگ فرورفته است.
دقایقى بعد از اعالم این خبر سید سجاد منافى آذر، بازپرس ویژه قتل 
پایتخت به همراه اکیپ تشخیص هویت آگاهى و کارشناسان پزشکى 
قانونى در بیمارستان حاضر شده و مشغول تحقیقات درباره این پرونده 
شدند. بررسى هاى اولیه نشان داد مقتول با چند ضربه چاقو هدف قرار 

گرفته اما ضربه کارى به سینه وى وارد شده است.
پسر مقتول در اظهارات اولیه به بازپرس گفت: «من و پدرم در خیابان 

دماوند مغازه ساندویچى داریم و منزلمان باالى مغازه قرار دارد، پدرم 
حدود دو هفته قبل با مرد جوانى به علت نامشخصى درگیر و زخمى شده 
بود و حدود ساعت 12 شب گذشته(یک شنبه) نیز در حال بستن مغازه 
بودیم که من به خانه رفتم و زمانى که به مغازه بازگشتم دیدم پدرم غرق 
در خون روى زمین افتاده اســت؛  احتمال مى دهم همان فردى که دو 

هفته قبل پدرم را زخمى کرده، وى را به قتل رسانده باشد.»
پسر مقتول مشخصات متهم را به کارآگاهان و بازپرس اطالع داد که 
حدود ســاعت 3 بامداد مأموران کالنترى حین گشتزنى در محدوده 
استحفاظى اعالم کردند مرد جوانى با مشخصات اعالم شده سوار بر 
موتورسیکلت است که با دستور بازپرس امور جنایى تهران مأموران وى 
را بازداشت کردند همچنین در بررسى موتورسیکلت متهم، یک قبضه 
چاقوى خونى کشف شد. متهم پس از انتقال به کالنترى به بازپرس 

گفت: «برادرم زمانى که 11 سال ســن داشت (20 سال قبل)، توسط 
پیرمرد کشته شده، به قتل رسیده بود و من نیز با پیرمرد اختالف داشتم، 
سال ها در خارج از کشور زندگى مى کردم و مدتى پیش به ایران آمدم 
تا به پدرم سر بزنم اما پیرمرد را نکشتم و فقط مدتى قبل با وى درگیر 
شده بودم.» وى مدعى شد زمانى که بازداشت شده براى هواخورى به 
محل حادثه رفته و منزلشان در تهرانپارس قرار دارد. متهم پس از این 

اظهارات با دستور  سید سجاد منافى آذر، بازپرس ویژه قتل 
پایتخت بازداشت شد و براى ادامه تحقیقات 

در اختیار مأموران اداره آگاهى 
قرار گرفت. همچنین 

چاقوى کشــف 
از  شــده 

متهم براى بررسى به پزشــکى قانونى فرستاده شد تا 
مشخص شود لکه هاى خون روى چاقو 

با خون مقتول مطابقت دارد 
یا خیر.

رئیس جمعیــت هالل احمر شهرســتان 
نور اســتان مازندران گفت:  بــا همکارى 
امدادگــران و نیروهاى مردمى دســتکم 
پنج نفــر از افــرادى که هفته جــارى در 
جنگل هاى این منطقه گمشده بودند، پیدا

 شدند.
على اصغر خاکپور روز ســه شنبه در گفتگو 
با ایرنا افــزود: دو نفر با خــودروى کمک 
دار با گــذر از جاده هاى ســختگذر دو روز 
پیــش وارد جنــگل هــاى «واز» از توابع 
بخش چمســتان مى شــوند که به علت 
وضعیت نامناســب جاده در زمان بازگشت 
دچار مشکل شده و در جنگل ماندند و چنین 

اتفاقى باعــث نگرانى خانــواده هاى آنان 
شد. 

وى اظهــار کــرد: ایــن افــراد کــه 
غیربومى و جــوان نیز بودند بــا همکارى 
مردمــى  نیروهــاى  و  امدادگــران 
پــس از یــک شــبانه روز جســتجو پیدا 

شدند.
 رئیس جمعیت هالل احمر نور گفت:  مورد 
دیگر نیز اعضاى یک خانواده سه نفره بودند 
که در میان جنگل هاى بین نور و چمستان 
مفقود شــده بودند که این افراد هم پس از 
یک شــبانه روز با همکارى امدادگران پیدا 

شدند.

مرد جوانى که به دزدیــدن آکواریوم هاى قیمتى جنون 
دارد، مى گوید از بچگى عاشق آکواریوم بوده و چون پول 

خریدن آن را نداشته، دست به سرقت زده است.
رئیس کالنترى 108 نواب، از بازداشت این سارق سریالى 
آکواریوم هاى تهران خبــر داد و گفــت: متهم که مرد 
جوانى اســت پیش از این نیز به اتهام سرقت آکواریوم با 

موتورسیکلت و کیف قاپى بازداشت شده بود.
سرهنگ مسلم قاســم آبادى با بیان اینکه در سه ماهه 
اخیر، چند فقره ســرقت از آکواریوم هاى جدید که لوازم 
آنتیک و گرانقیمتى در آنها وجود داشــت، به کالنترى 
108 نواب گزارش شده بود، اظهار کرد: در بررسى هاى 
به عمل آمده از سوى پلیس و بازنگرى تصاویر به دست 
آمده از دوربین هاى مدار بسته، مأموران متوجه مى شوند 
فردى حدوداً 28 ســاله که از لحاظ جسمى قدرتمند به 
نظر مى رســد در ابتدا به مغازه ها مراجعه و اقدام به طرح 
پرسش هایى درباره ماهى ها مى کند و زمانى که مغازه ها 
کمى شلوغ مى شدند، این فرد از فرصت استفاده کرده و 
نسبت به سرقت اقدام مى کرد. وى افزود: بررسى تصاویر 
نشان مى دهد این فرد در بیشتر موارد زمان غروب را براى 
سرقت هایش انتخاب مى کرده و به وسیله موتورسیکلت 
هونداى مشــکى رنگ خود آکواریوم ســرقت شده را از 

محل دور مى کند.
سرهنگ قاسم آبادى با بیان اینکه متهم در اعترافاتش 
به پلیس اعالم کرده که آکواریوم هــا را حدوداً به قیمت 
دو میلیون تومان به مالخر مى فروخته و برخى از آنها را در 
محل زندگى اش نگهدارى مى کرده است، تصریح کرد: 
پس از دســتگیرى وى به دست مأموران هنگام سرقت، 
یک آکواریوم آنتیک ســرقتى در منزلش کشف شدکه 
یکى از ماهى هایى که در این آکواریوم وجود داشــت دو 
میلیون تومان تخمین زده شده و در مجموع این آکواریوم 
15میلیون تومان قیمت دارد. وى افزود: این فرد با ســه 
فقره ســابقه ســرقت به دنبال جلب رضایت شاکیانش 
آزاد شد، اما دو هفته بعد از آزادى مجدداً دست به سرقت 
مى زند و از سوى پلیس دوباره تحت تعقیب قرار مى گیرد 
و پس از دستگیرى اعتراف مى کند که پس از آزادى دست 
به شش فقره سرقت دیگر زده اســت. رئیس کالنترى 
108 نواب تأکید کرد: بررســى ها نشان مى دهد این فرد 
داراى جنون به آکواریوم اســت و زمانى که او را دستگیر 
کردند مجدداً چند دســتگاه آکواریوم از منزل او کشف 

شد. تحقیقات از متهم دستگیر شــده براى کشف دیگر 
سرقت هایش ادامه دارد.

■■■
اما روایت رئیــس کالنتــرى 108نواب کــه ماجراى 
سرقت هاى این سارق خاص(!) را تشریح کرده در حالى 
هفته گذشته توســط رسانه هاى کشــور منتشر شد که 
گفتگوى دیروز خبرگزارى «میزان» با این ســارق ابعاد 
جدیدى از یکى از عجیب ترین پرونده هاى سرقت در سال 

جارى را افشا مى کند.
چند وقت است که آکواریوم سرقت 

مى کنى؟
از بچگى عاشق آکواریوم بودم، چند بار هم تالش کردم 

که آکواریوم استثنایى داشــته باشم اما هر بار یک اتفاقى 
مى افتاد تا اینکه سال گذشته تصمیم گرفتم براى داشتن 
یک آکواریوم خــاص آن را به جاى خریدن بدزدم. همان 
پارسال هم نقشــه ام را عملى کردم که تا امسال و زمان 

دستگیر شدنم ادامه داشت.
چرا دزدى مى کردى؟

من که پول خرید ابزار و لوازم گرانقیمت آن را نداشتم و از 
طرفى هم ماهى هایى را مى خواستم بخرم که قیمتشان 

شدیداً گران بود و همین شد که به فکر سرقت افتادم.
چطور سرقت مى کردى؟

به ســراغ مغازه هاى آکواریوم فروشى در نواب مى رفتم و 
درباره ماهى هایى که اطالعات داشتم از مغازه دار سئوال 

مى پرســیدم. معموًال در این مغازه ها وقتى مشترى زیاد 
مى شود، فروشنده حواسش پرت مى شود و جلوى مغازه 
که اصًال نمى تواند کنترلى روى آن داشــته باشد. من نیز 
به همین دلیل به سراغ آکواریوم هاى بیرون مى رفتم و به 
سادگى آنها را بلند مى کردم و با موتورم به سرقت مى بردم. 
نواب هم همیشه شلوغ است. از کوچه پس کوچه ها فرار 

مى کردم.
قیمت آکواریوم هایى که سرقت کردى 

چقدر بود؟
گران ترین آکواریومى که دزدیدم پنج میلیون تومان قیمت 
داشت، چون عالوه بر ماهى هاى زینتى گیاه هاى آب شور 
هم داشت. براى دزدیدنش هم خیلى استرس کشیدم، اما 

بدون دردسر موفق شدم که سرقتش کنم.
چند آکواریوم دزدیدى؟

یادم نیست بین هشت تا 12 تا را شک دارم.
کسى شک نمى کرد که آکواریوم به آن 

بزرگى را سرقت کردى؟
نه مغازه هاى ماهى زینتى فروشى همیشه پر از مشترى 
است. هر کسى که به ماهى هاى زینتى عالقه دارد مى داند 
که نگهدارى از ماهى ها آب شور و آب شیرین چقدر سخت 
اســت. براى همین هم باید با دقت به حرف هاى صاحب 
مغازه گوش بدهــد. من هم، چــون عالقه مند بودم اول 
بحث مشترى ها و صاحب مغازه را داغ مى کردم؛ همین که 
صحبت آنها باال مى گرفت به بهانه صحبت کردن با موبایل 
از مغازه بیرون مى آمدم و آکواریوم هایى که بیرون مغازه بود 
را در نهایت آرامش و بدون تابلوبازى ترك موتورسیکلتم 

قرار مى دادم و فرار مى کردم.
این همه ماهى و آکواریوم که سرقت 

کردى چه بالیى سرشان آمد؟
بهترین ها را براى خودم جمع کردم و نگه داشــتم که از 

خانه ام پیدا کردند. بقیه را هم فروختم.
چقدر فروختى؟

یک ماهى زینتى آب هاى شور را سه میلیون فروختم. هفته 
بعدش هم مى خواســتم یک ماهى دیگر بفروشم، چون 
نگهداریش واقعًا سخت بود اما خب بازداشت شدم. دو تا 

از آکواریوم ها را هم بین500 تا 800 هزار تومان فروختم.
خودت هم آکواریوم دارى؟

بله. اصًال چون آکواریوم و ماهى ها را دوست داشتم به سراغ 
این سرقت ها مى رفتم. از بچگى عاشق ماهى و آکواریوم 
بودم و همیشه دوست داشــتم آکواریوم پر زرق و برقى 
داشته باشم، اما حیف پولش را نداشــتم. به همین دلیل 
وقتى به این سن رسیدم به ســرم زد و تصمیم گرفتم که 

آنها را سرقت کنم.
چند سالت است؟

28 سال.
سابقه دارى؟

بله چند بار به جرم دخل زنى و کیف قاپى زندان رفتم.
چرا بعــد از آزادى دوباره به ســراغ 

سرقت رفتى؟ تنبیه نشده بودى؟
وقتى سابقه دار شدم دیگر کار پیدا نکردم براى اینکه بیکار 

نباشم باز هم سرقت مى کردم.

اعترافات سارق عاشق ماهى و آکواریوم

دادستان عمومى و انقالب شهرستان رى 
مطالب منتشر شده مبنى بر کشته شدن یک 
زن ایرانى توسط چند افغانى به دلیل ضرب 
و شتم در منطقه شهررى را تکذیب کرد و از 
ارسال پرونده به پزشکى قانونى براى تعیین 

علت فوت خبر داد.
 حجت االسالم و المســلمین ملکوتى در 
گفتگو با میزان با تکذیب خبر کشته شدن 
یک زن ایرانى توســط چند افغانى اظهار 
کرد: این خانم با چند نفــر از افاغنه که با 
هم همسایه بودند مشاجره لفظى مى کنند 
در حالى که هیچگونه زد و خوردى نداشته 
اند. وى بیان کرد: فرداى آن روز حال این 
خانم نامساعد مى شــود و بعد از انتقال به 
بیمارستان فوت مى کند که هیچ آثارى از 

ضرب و جرح نیز در وى دیده نشده است.
دادستان عمومى و انقالب شهرستان رى 
افزود: با شــکایت خانواده متوفى از افاغنه 
پرونده قضائى تشــکیل شــد و چند نفر 
دستگیر شدند، همچنین علت فوت بعد از 
اعالم نظر پزشــکى قانونى اطالع رسانى 

خواهد شد.

تکذیب کشته شدن 
زن ایرانى 

توسط چند افغانى

جنگلبانى که با هدف کسب شهرت قصد گرفتن ســلفى با یک مار پیتون غول پیکر را داشت 
ناگهان با چالشى دلهره آور مواجه شد.

شاید اداى پهلوان ها را در آوردن براى مدت اندکى جواب بدهد اما ممکن است فرد را با چالشى 
اساسى مواجه سازد، به خصوص اگر پاى یک مار پیتون  در میان باشد. این مسئله حتى براى یک 

فرد حرفه اى نیز یک ریسک محسوب مى شود مانند یک جنگلبان ایالت بنگال غربى هندوستان.
ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از آنکه خبر رسید یک بز توسط یک مار پیتون غول پیکر شکار شده 

است این جنگلبان به همراه همکارانش راهى محل حادثه شدند. 
آنها این پیتون 6 مترى را که حدود 40 کیلوگرم وزن داشت در نزدیکى  روستاى «جالپاى گور» 
در 600 کیلومترى کلکته شکار کردند. طبیعتاً این مار غول پیکر باید در یک محفظه حمل و در 
جنگلى دورافتاده رها مى شد اما این جنگلبان براى کسب شهرت و تهیه فیلم و عکس تصمیم 
گرفت آن را روى شانه هاى خود در میان مردم حمل کند.این تصمیم عجیب جنگلبان چیزى 
نمانده بود زندگى اش را با خطرى جدى مواجه کند. ویدئوى منتشره از این صحنه نشان مى دهد  
این مار ناگهان شروع به لولیدن مى کند و به دور گردن جنگلبان مى پیچد. مرد دیگرى که به نظر 
مى رسد همکار جنگلبان باشد با دیدن این صحنه بالفاصله وارد عمل مى شود و با گرفتن دم 

مار به کمک او مى شتابد.

پیدا شدن پیدا شدن 55 گمشده در جنگل هاى نور  گمشده در جنگل هاى نور 

پیچیدن مار پیتون به دور گردن جنگلبان! 

تارنماى روزنامه انگلیسى «مترو» خبر داد که در پى سقوط یک مرد روس برهنه 
از طبقه ششم یک ساختمان، پنج هوادار تیم ملى فوتبال آرژانتین مجروح شدند.

این حادثه زمانى رخ داد که هواداران آرژانیتن روز شنبه و پس از تماشاى تساوى 
1 - 1 تیم محبوبشان در برابر تیم ملى ایســلند در حال بازگشت به هتل خود در 

خیابان واسیلیوسکایاى مسکو بودند.
«مترو» به نقل از شاهدان نوشت که این جوان روس پیش از سقوط بر لبه پنجره 
ایستاده و به رهگذران فحاشى و توهین مى کرد. وى هنگامى که آرژانتینى ها در 
حال عبور از نزدیکى ساختمانش بودند تعادلش را از دســت داده و بر سر آنها 
سقوط کرد. گردن یکى از مجروحان به شدت مجروح شده و پاى دیگرى زخمى 

شده است.
به نوشته مترو، این مرد در بخش آى سى یو بیمارستان درگذشت و پیش بینى مى 
شود که مجروحان آرژانتینى پیش از بازى بعدى تیمشان از بیمارستان مرخص 

شوند.

سقوط مرگبار مرد جوان روى 
طرفداران فوتبال

مفقود شدن 61 نفر در 
پى واژگونى یک کشتى 

خارج کردنقتل پیرمرد ساندویچ فروش با ضربات چاقو
 سوسک زنده از گوش!

یک کشتى مسافربرى روز دوشنبه در آب هاى 
اندونزى واژگون شد که در پى آن دستکم یک 

نفر کشته و ده ها تن دیگر مفقود شدند.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، این کشتى 80 
مسافر داشــته اســت که از میان آنها تاکنون 
18 نفر نجات یافته و یــک تن هم جان باخته 
است. محل حادثه، دریاچه توبا واقع در استان 
سوماتراى شمالى در یکهزار و 300 کیلومترى 
شمال غربى جاکارتا، پایتخت اندونزى، است. 
پس از انتشــار گزارش هاى اولیه، قایق هاى 
نجات به محل حادثه اعزام شــدند اما به گفته 
مقام هاى محلــى، عملیات نجــات به علت 
وضعیت بد هــوا و همزمان با غــروب آفتاب 
متوقف شــده اســت. هنوز علت وقوع حادثه 
مشخص نشــده اما مقامات مى گویند که به 
نظر مى رسد این کشتى مجوز فعالیت نداشته 
است. این حادثه همزمان با تعطیالت عید فطر 
مســلمانان اندونزى و در یکى از مناطق مورد 

اقبال گردشگران رخ داده است.

رئیس پلیس فتا استان مازندران از شناسایى و دستگیرى 
متصدى یکى از آرایشــگاه هاى زنانه که اقدام به انتشار 
تصاویر خصوصى مشــتریان خود به عنوان مدلینگ در 

فضاى مجازى مى کرد خبر داد.
به گزارش ایسنا، حســن محمدنژاد در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: در پــى مراجعه فردى به پلیس فتا اســتان 
مازندران مبنى بــر اینکه در شــبکه  اجتماعى، تصاویر 

شــخصى همســرش به عنوان مدلینگ، منتشر شده، 
موضوع در دســتور کار کارشناســان ایــن پلیس قرار 

گرفت.
 وى افزود: کارآگاهان پلیس فتا با بررسى هاى همه جانبه 
و اقدامات اطالعاتى بر روى صفحه شخصى منتشر کننده 
تصاویر همسر شــاکى موفق به شناسایى متهم که مالک 
یکى از آرایشــگاه هاى زنانه در این اســتان بود شدند. 

محمدنژاد تصریح کرد: پــس از هماهنگى هاى قضائى 
متهم دســتگیر و در بازجویى هاى به عمل آمده به انتشار 
تصاویر خصوصى برخى از مشتریان خود به عنوان مدلینگ 
در صفحات خود در فضاى مجازى به عنوان تبلیغ و براى 
کسب درآمد بیشتر اعتراف کرد. وى یادآور شد: متهم ضمن 
اظهار ندامت با تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده به مرجع 

قضائ ى معرفى شد.

انتشار تصاویر 
مشتریان براى 
کسب درآمد
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گروهى خدارا به امید بخشــش پرســتش کردنــد، که این 
پرســتش بازرگانان اســت و گروهــى او را از روى ترس 
عبادت کردند که این عبادت بردگان اســت و گروهى خدا 
را از روى سپاسگزارى پرستیدند و این پرستش آزادگان 

موال على (ع)است. 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده

هیأت مدیره شرکت

شرکت پارسیان لیزر اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 33209 
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت پارسیان لیزر اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 33209 دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شرکت که رأس ساعت 

10:00 مورخ 97/04/10 روز یکشنبه به آدرس: خیابان شیخ مفید نبش کوچه 17 حاج نایب طبقه فوقانى نمایندگى تویوتا کدپستى 8164968986 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه

- انتخاب اعضاى هیأت مدیره 
- انتخاب بازرسان  

- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

آگهى مزایده

مهدى غالمى – شهردار گلدشت

شهردارى گلدشت به استناد مصوبه شماره 97/163/ش مورخ 97/3/9 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد 
نسبت به فروش ماشین آالت به شرح ذیل و به قیمت کارشناسى (پایه) از طریق آگهى مزایده اقدام نماید. متقاضیان 
مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت مدارك شرکت در آگهى تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 

97/4/17 به شهردارى مراجعه نمایند. 

نوبت اول

مدلشماره انتظامىنام خودروردیف

231385- 829 ج 38کامیونت نیسان تیپ 12400

231384- 329 ج 24کامیونت نیسان تیپ 22400

131383- 678  ب29وانت مزدا دوکابین تیپ 32000

HC 8513-غلطک دوچرخ آهنى4

231383- 535ج13سوارى پژو پارس5

231384- 847ج24سوارى پراید6

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

آیا مى دانید براى اینکه بهتر دیده شوید باید ابتدا 
خدمات و تولیداتتان را به مردم معرفى کنید؟

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما.

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 

طى آیین ویژه اى در آستانه عید سعید فطر با حضور مسئولین راه آهن استان 
اصفهان و ذوب آهن ا ولین محموله ریل ملى تولید شــده در این شرکت 
تحویل راه آهن جمهورى اسالمى گردید تا رسماً ایران به جمع کشورهاى 
تولید کننده ریل بپیوندد  . این محموله ، 500 تن ریل U33 است که مطابق 
با آخرین تکنولوژى هاى روز دنیا در ذوب آهن اصفهان تولید شده و کامًال 

منطبق بر استاندارد اروپایى EN13674  مى باشد .
شرکت فرانسوى بیرووریتاس به عنوان ناظر ، ریل هاى تولید شده در ذوب 

آهن را با آزمون هاى مختلف بررسى و تایید نموده است . 
مهندس سیدرضا سادات حسینى مدیر کل راه آهن اصفهان در این آیین و 
در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت : تحویل اولین محموله ریل ملى ، نوید 
این را مى دهد که دغدغه راه آهن جمهورى اسالمى براى تامین ریل رفع 

مى گردد و این امر با افزایش تولید حاصل مى شود .
وى با بیان اینکه تولید ریل با استقبال راه آهن جمهورى اسالمى همراه بوده 
است ، گفت : این سازمان به تعهدات خود در قبال ریل ملى عمل مى کند تا 

گام مهمى در جهت توسعه حمل و نقل ریلى برداشته شود .
مدیر کل راه آهن اصفهان گفت : طبق برنامه ششم توسعه ، خطوط راه آهن 
ایران باید به 25 هزار کیلومتر برسد و هر 10 کیلومتر نیاز به 500 تن ریل دارد . 

این آمار نشانگر میزان زیاد ریل مورد نیاز کشور است .
مهندس سادات حسینى یادآور شد : تست ریل هاى تولید شده در ذوب آهن ، 
مطابق یک روند کارشناسى صورت گرفته و قابل اطمینان است . کیفیت این 

محصوالت پس از نصب بهتر مشخص مى گردد .
مهندس یزدى زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ضمن ابراز خرسندى از 
به ثمر نشستن تالش هاى این مجتمع عظیم صنعتى در جهت خود کفایى 
ایران اسالمى در تولید ریل در سال حمایت از کا الى ایرانى گفت : توسعه 
حمل و نقل ریلى ، یکى از نیازهاى اساسى کشور است و در این بین تامین 
ریل از اهمیت استراتژیک برخوردار است . در شرایط کنونى که با تحریم هاى 
ظالمانه طرف هستیم ، تامین ریل در داخل کشور ، پشتیبانى بسیار موثرى در 

جهت توسعه حمل و نقل ریلى محسوب مى گردد .
وى افزود : در امر تولید ریل ، کیفیت نقش بسیارى دارد و ذوب آهن اصفهان 

از بدو تاسیس در مورد کیفیت محصوالت خود حساسیت ویژه داشته است . 
به همین دلیل هر محصولى در این شرکت تولید شده ، تبدیل به برند گردیده 

و مشتریان اطمینان ویژه اى به این محصوالت دارند .
مدیرعامل ذوب آهن گفت : در تولید ریل نیز ، رضایت مشــترى براى ما 
حائز اهمیت فراوان است و لذا تولید ریل بر اســاس جدید ترین استاندارد 
اروپایى EN13674 صورت گرفته و شرکت بیرووریتاس به عنوان ناظر 

خارجى این محصوالت را تایید کرده است .
وى اظهار داشت : تیرآهن ومیلگرد ذوب آهن اصفهان که از کیفیت باالیى 
برخوردار است و به کشورهاى اروپایى نیز صادر مى شود در امنیت ساختمان 
و ریل ذوب آهن در امنیت حمل و نقل ریلى نقش دارند و لذا کیفیت برتر آنها 

حائز اهمیت فراوان است .
مهندس یزدى زاده با بیان اینکه تولید این ریل ، چهار سال پیش بر اساس 
استاندارد هاى آن زمان بسیار ســاده تر بود ، گفت :  تولید ریل بر اساس 
جدیدترین اســتاندار اروپایى بسیار ســخت و پیچیده بود اما تحمل این 
سختى ها به تولید این کاالى مهم و خودکفایى کشور مى ارزد و خوشحالیم 
که امروز مشکالت تولید دیگر انواع ریل از جمله UIC60 نیز برطرف شده و 

آمادگى الزم براى تولید انواع ریل وجود دارد . 
مدیرعامل ذوب آهن افزود : این شرکت با امکان تولید 400 هزارتن ریل در 
سال ،  قادر به تامین کامل نیاز راه آهن جمهورى اسالمى به ریل مى باشد و 

مازاد آن نیز صادر خواهد شد.
مهندس اردشیر افضلى معاون بهره بردارى ذوب آهن نیز ، تولید ریل را یک 
اقدام مهم در راستاى شکوفایى ذوب آهن و خودکفایى کشور توصیف نمود و 
گفت : در کارگاه تولید ریل ذوب آهن اصفهان که نورد 650 نام دارد ، امکان 
تولید تیرآهن هاى H30و IPE500 نیز مى باشد که تیر آهن H30 تولید شده 
 IPE500 است و نقش مهمى در ارتقاء صنعت ساختمان کشور دارد . تیرآهن

نیز به زودى تولید مى گردد .
معاون بهره بردارى ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه این شرکت داراى یکى 
از پیشرفته ترین سیستم هاى کنترل کیفى مى باشد گفت : ریل تولید شده 
در ذوب آهن آزمون هاى UT ، ادى کارنت ،راستایى ، تخت بودن و سایر 

پارامترهاى  استاندارد اروپایى EN13674  را گذرانده است و و در واقع این 
محصول مطابق با آخرین تکنولوژى هاى روز دنیا تولید شده است.

 در آستانه عید سعید فطر صورت گرفت

ریل هاى تولیدى ذوب آهن قابل اطمینان است

تحویل اولین محموله ریل ملى ذوب آهن اصفهان به راه آهن جمهورى اسالمى
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هواى اصفهان پایدار مى ماند
کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: بررسى نقشه هاى هواشناسى در دو 
روز آینده، بیانگراســتقرار جّو آرام و پایدار بر استان 

خواهد بود.
فاطمه زهرا ســیدان اظهارکرد: به دلیــل پایدارى 
جّوى، تا چند روز آینده پدیده جوى خاصى در استان 

پیش بینى نمى شود.
وى اظهار کرد: براین اساس، وضعیت جوى در بیشتر 
مناطق اســتان به صورت صاف تا قسمتى ابرى، در 
بیشتر مناطق استان پیش بینى مى شود که در ساعات 

بعدازظهر، گاهى همراه با وزش باد خواهد بود.

دانشگاه اصفهان، هشتمین 
دانشگاه جامع کشور شد

براســاس رتبه بندى پایگاه اســتنادى علوم جهان 
اســالم (ISC)، «دانشــگاه اصفهان» رتبه هشتم
 دانشگاه هاى جامع کشور و «دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان» در رتبه ششم دانشگاه هاى علوم پزشکى 

قرار گرفت.

 
زمین هاى طرح تعریض 

جاده سامان به تیران آزاد شد
شهردار تیران گفت: آزاد سازى زمین هاى باغى طرح 
تعریض جاده این منطقه به سامان با 300 میلیارد ریال 

اعتبار انجام شد.
پیمان شکرزاده افزود: دو هکتار زمین باغى به منظور 
تعریض جاده تیران به سامان خریدارى شد و در حریم 

جاده قرار گرفت.
وى بیان کــرد: مناقصه تعریض جاده انجام شــده 
وپس از انتخاب پیمانکار، اجراى این پروژه راهسازى 
عملیاتــى مى شــود که شــهردارى تیــران براى 
سرعت بخشى به انجام پروژه، با راهدارى و حمل و 

نقل جاده اى همکارى مى کند.
شــهردار تیران با بیان اینکه بــراى تعریض جاده 
ســه ســال فرصت نیاز اســت، خاطرنشــان کرد: 
در صورت واگذارى تعریض این طرح به شهردارى، 
بهره بردارى از این پروژه تا حداکثر دو ســال انجام 

خواهد شد.

 
آغاز مرحله شهرستانى 

مسابقات سراسرى قرآن کریم
مرحله شهرستانى مســابقات سراسرى قرآن کریم 
شهرســتان هاى نجف آباد، تیران و کرون و نایین 

آغاز شد.
دراین دوره از مســابقات، 2000شــرکت کننده در 
رشته هاى حفظ پنج جزء، ده جزء، 15 جزء، 20 جزء، 
حفظ کل، قرائت، اذان، دعاخوانى ویژه بزرگساالن 
باالى 18 سال، هم ســرایى و همخوانى به رقابت 
مى پردازند و افــراد برتر به مرحله اســتانى چهل و 
یکمین دوره از مسابقات سراسرى قرآن کریم معرفى  
مى شوند. حجت االســالم رضا صادقى، مدیر کل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: اختتامیه این 
دوره از مسابقات، اول تیر با معرفى برترین ها در هر 

رشته برگزار مى شود.

اعتراض دستفروشان 
و دوره گردان در حسن آباد

صبــح دیــروز تعــدادى از دستفروشــان و 
دوره گردان مقابل شــهردارى حســن آباد تجمع 

کردند.
این تحصن در اعتراض به محل جدیدى اســت که 
شهردارى، براى برپایى بازار هفتگى (دوشنبه بازار) 
در شهر حسن آباد به این صنف اختصاص داده است.

معترضان اعالم کردنــد که مکان جدیــد خارج از 
محدوده و بافت مسکونى شهر است و از زمان حضور 
در این محل، تعداد مشتریانشــان به شدت کاهش 

یافته است.
معترضان همچنین محل فعلى (باغ بانوان) را به علت 
مجاورت با بلوار اصلى شهر و تردد تریلرهاى حمل 
سنگ و ماشین سنگین در این محور، بسیار خطرناك 

مى دانند.

خبر

مدیرعامل انجمن ترویج فرهنگ اهداى خون گفت: مرکز 
جامع انتقال خون، با توجــه به کمبود فضاى فیزیکى براى 

انتقال خون در استان اصفهان راه اندازى خواهد شد.
محمدمهدى حریرى با اشاره به شروع فعالیت این انجمن 
از سال گذشــته، افزود: هیئت مدیره این انجمن از اعضاى 
شوراى شهر، پزشکان و مسئوالن شهر هستند و چهار کمیته 
شامل کمیته هاى ترویج اهداى خون، علمى، ارتباطات و 

توسعه در این انجمن فعال هستند.
وى در خصوص اهمیت فعالیت کمیته توسعه، اظهارکرد: در 
این کمیته، پیش بینى شده فضاهاى فیزیکى انتقال خون در 
استان توسعه یابد تا خدمات کیفى و کّمى بهترى به بیماران 

ارائه شــود.حریرى در خصوص فعالیت هــاى فرهنگى و 
توسعه اى انجمن گفت: در استان اصفهان با کمبود فضاهاى 
فیزیکى انتقال خون روبه رو هستیم که براى این امر، تنها 
یک مرکز خواجو در اصفهان موجود است و در نظر داریم با 
کمک خیران این حوزه، مرکز جامع انتقال خون را به عنوان 
یکى از کامل ترین مراکز انتقال خون کشــور در اصفهان
راه اندازى و احداث کنیم. وى با ابراز امیدوارى از احداث این 
مرکز در آینده اى نزدیک در خیابان مشتاق دوم، تصریح کرد: 
این مرکز با دارا بودن تمام بخش ها مى تواند نقش مهمى 
در افزایش فضاى فیزیکى و باال بردن دانش علمى در انتقال 

خون داشته باشد.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: تاکنون استانداردى 
براى پمپ و مخزن ذخیره آب و چگونگى اســتفاده از آنها 
تعریف نشده است.  غالمحسین شفیعى بیان کرد: براى تعریف 
استاندارد پمپ و مخزن ذخیره آب، الزم است که اداره هاى 
مرتبط با آن، از جمله شرکت آب و فاضالب اقدام کنند تا بتوان 
پیش نویسى براى استانداردسازى آن تهیه کرد. وى افزود: 
تعریف استاندارد براى هر وسیله مصرفى مى تواند به ارتقاى 
کیفیت و بهره ورى آن و رضایت بیشتر مشترى منجر شود. 
وى همچنین درباره رســیدگى به موضوع آسانســورهاى 
غیر استاندارد در اماکن عمومى و دولتى هم گفت: اداره کل 
اســتاندارد اصفهان در رایزنى با ستاد مدیریت بحران استان 

خواسته است که نسبت به استانداردسازى همه آسانسورهاى 
موجود در اماکن عمومى و دولتى اقدام شــود. شفیعى گفت: 
براین اساس، ازهمه دســتگاه هاى اجرایى استان اصفهان 
خواسته شده است تا نسبت به استانداردسازى آسانسورهاى 
خود اقدام کنند. وى خاطرنشان کرد: 70 درصد از آسانسورهاى 
اماکن دولتى و عمومى در استان اصفهان غیراستاندارد هستند 
که بیشتر آنها قبل از سال 85 نصب شده اند یا حتى فاقد مجوز 
پایان کار هســتند.وى با بیان اینکه در زمان حاضر در بیشتر 
مراکز دولتى و خصوصى از آسانسور استفاده مى شود، افزود: از 
سال85، آسانسور مشمول قوانین و مقررات استاندارد اجبارى 

شده است.

70درصد آسانسورهاى اماکن دولتى 
و عمومى غیراستاندارد هستند 

مرکز جامع انتقال خون 
راه اندازى مى شود

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل در اصفهان 
با پیش بینى اینکه تا یک مــاه آیند،ه با ثبات قیمت 
خودروهاى داخلى، دیگر افزایشى نخواهیم داشت، 
گفت: در حــال حاضر به دلیل نوســانات نرخ دالر، 
واردکنندگان قادر به واردات خودرو نیســتند و اگر 
این خودروها در کشور گران تر نشود، به یقین ارزان 

نخواهد شد.
حمیدرضا قندى در خصوص افزایش بى رویه قیمت 
انواع خودروهاى داخلى طى هفته گذشــته تاکنون، 
اظهارکرد: خوشبختانه آشــفته بازار افزایش قیمت 
خودروها طى دو روز گذشته اندکى متوقف شده است 

و شاهد ثبات قیمت ها هستیم.
وى با بیان اینکه در ســه روز گذشــته قیمت برخى 
خودروها کاهــش یافت، افزود: بــا افزایش عرضه 
خودرو به بــازار، اندکى قیمــت برخى محصوالت 
ایران خودرو کاهش یافت، از ســوى دیگر، برخى 
مصرف کنندگان که براى ســرمایه گذارى اقدام به 
خرید خودرو کرده بودند، اکنون سرمایه خود را براى 

فروش وارد بازار کرده اند.

وى با بیــان اینکه بیشــترین افزایــش قیمت در 
خودروهاى استپ وى، ساندرا و رنو بود، اظهارکرد: 
این خودروها در مدت چند روز بین 25 تا 30 میلیون 
تومان گران شد، به عنوان مثال خودروى 50 میلیون 
تومانى ســراتو، 30 میلیون تومــان افزایش قیمت 

داشت.

قندى با پیــش بینى اینکه تا یک مــاه آینده قیمت 
خودروها اندکى کاهــش مى یابد و بــازار به ثبات 
مى رسد، گفت: به عنوان نمونه خودرویى که 30 تا 
50 میلیون تومان گران شده بود، احتمال دارد تنها ده 
میلیون تومان ارزان شود، اما قیمت ها همانند گذشته 

نخواهد شد.

بابک جهانبخش، خواننده جوان موسیقى پاپ، در 
آخرین روز بهار در تاالر رودکى ملک شهر به روى 

صحنه خواهد رفت.
 بابک جهانبخش سال 62 در بوخوم آلمان متولد شد 
و نوازندگى پیانو را از پنج سالگى در مدرسه موسیقى 
آزاد بوخوم آغاز کرد. جهانبخش بعد از بازگشت به 
ایران، موسیقى شرقى را دنبال کرد و سال 76 وقتى 
که 14 سال داشت، مجوز رسمى خود را از صدا و 

سیما دریافت کرد.
بابک جهانبخش اولین آلبومش را در سال 84 با نام 
«چى شده» منتشــر کرد. او با انتشار آلبوم «من و 
بارون» وارد مرحله جدیدى از فعالیت هنرى خود 
شد. ترانه «من و بارون» از این آلبوم به همراهى 
رضا صادقى خوانــده شده اســت. وى در ادامه، 
آلبوم هاى «بى اسم»، «احساس»، «زندگى من»، 
«من و بارون»، «اکسیژن»، «مدار بى قرارى» و 

تک آهنگ هاى بسیارى را منتشر کرد.
کنســرت بابک جهانبخش 31 خردادماه ساعت 
18 تــا 23 در تــاالر رودکى ملک شــهر برگزار 
مى شــود. عالقه  مندان براى دریافت اطالعات 
بیشــتر و تهیه بلیت مى توانند به نشانى اینترنتى 

iranconcert.com  مراجعه کنند.

با تصمیم جدید ارزى دولــت، مرگ تدریجى صنعت 
نســاجى آران وبیدگل، قطب تولید فرش ماشینى در 

کشور آغاز مى شود.
مهدى نوروزپــور، مدیرعامل شــرکت تعاونى فرش 
ماشینى شهرستان آران و بیدگل با تأکید بر مشکالت 
موجود حاصل از تصمیم ارزى دولت به ویژه در واردات 
و تولید فــرش گفت: قبل از تبدیل ارز شــرکت هاى 
فرش ماشینى و حتى ریســنده ها شیفت کامل کارى

 بدون یک رینگ تعطیلى فعالیت داشتند، ولى اکنون 
با قطــع ورود نخ، همه صنف تولید فرش در کاشــان
 و آران و بیــدگل 50 درصد تولیــدات خود را کاهش 

داده اند.
نوروزپور افزود: از 83میلیون مترمربع فرش ماشــینى 
که ساالنه در کشور تولید مى شود سهم آران و بیدگل  

45میلیون مترمربع است.
 وى همچنیــن مشــکالت خریــد نــخ از داخل و 
خارج کشــور را یادآور شــد و گفــت: تعرفه باالى 
15 درصدى گمــرك، 2 درصــد کارمــزد و هزینه 
9درصد ارزش افــزوده، گرانى مواد اولیــه و افزایش 
قیمــت آن به ویــژه در داخــل در مقایســه با قبل
 از مســئله تبدیــل ارز، از چالــش هــاى اصلــى

 براى تولید کنندگان فرش ماشینى است.
وى  گفت: شرکت تعاونى تولیدکنندگان فرش ماشینى 
شهرستان آران و بیدگل به عنوان نماینده بیش از 500 
شــرکت تولیدکننده فرش ماشــینى و هزاران کارگر 
شاغل در این شــرکت ها، درخواســت کارشناسى و 
بازنگــرى در تعرفه گمرکى واردات نــخ آکریلیک و 

تصحیح تعرفه حداقل براى نخ هاى ظریف را دارد.

فرماندار خوانسار گفت: کتابخانه تخصصى کودك و 
نوجوان غرب اســتان، با کمک خیرین در خوانسار به 

بهره بردارى رسید.
حسن شفعتى افزود: با کمک «پروین امینى» کتابخانه 
تخصصى کــودك و نوجوان ظرف مدت یکســال با 

اعتبار پنج میلیارد ریال احداث شد.
فرماندار خوانســار گفت: هر ماه با کمک خیران و یا 
کمک دولتى، در شهرستان یک پروژه به بهره بردارى 

مى رســد، اما این پروژه یک پروژه مردمى در راستاى 
انسان سازى از سنین کودکى است.

وى تصریــح کــرد: کتابخانــه «صدرالواعظیــن» 
تنهــا کتابخانه تخصصــى کــودکان و نوجوانان در 
غرب اســتان اســت کــه در فضایى به مســاحت
 258 مترمربع احداث شد که شامل فضاهاى آموزشى، 
هنرى، ساخت صنایع دســتى و محل بازى کودکان 

است.

حیدرعلــى عابــدى، نماینده مــردم اصفهــان در 
مجلس شــوراى اســالمى با بیــان اینکــه دولت 
بایــد از مــردم اصفهــان در مــورد کوتاهى هایى 
کــه در خصــوص آب داشــته عذرخواهــى کنــد، 

گفت: مــا نگــران وضعیــت ذخیــره آب اســتان 
هســتیم و باید به تمام سرشــاخه هاى زاینده رود، با 
توجه بــه مصوبــات شــوراى عالى آب و شــوراى

 هماهنگى توزیع عادالنه آب رسیدگى شود.

حدود 1000 ُتن گیاه دارویى از رویشگاه هاى طبیعى 

استان اصفهان برداشت شد.
رئیس بهره بردارى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
اســتان اصفهان گفت: برداشــت تره کوهى،آویشن 
شیرازى و کرفس کوهى یا کلوس، از اردیبهشت آغاز 

شده و تاکنون ادامه دارد.
میرطالبى افزود: از 114 هزار هکتار رویشــگاه هاى 

طبیعى، هزار تن از این سه گیاه دارویى برداشت شد.
وى گفت: شهرســتان هاى فریدونشــهر، چادگان، 
ســمیرم، بویین میاندشــت، خور و بیابانک و نایین از 

رویشگاه هاى این گیاهان دارویى هستند.

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان گلپایگان گفت: از 30 هزار هکتار اراضى 
کشاورزى این شهرستان، 5000 هکتار به ســامانه آبیارى تحت فشار 

مجهز شده است.
حیدرعلى گل محمــدى گفت: با توجه بــه کاهش بارندگى ها، کشــت 
گل محمدى، کشت هاى گلخانه اى و گیاهان دارویى با شرایط خشکسالى 
سازگار هستند که با ترویج فرهنگ کشت در بین کشاورزان، 80 هکتار از 

اراضى کشاورزى شهرستان به کشــت گل محمدى و 60 هکتار به کشت 
زعفران اختصاص دارد.

وى بیان کرد: شهرســتان گلپایگان قطب تولید محصوالت کشــاورزى 
و دامى اســت، اما بــا توجه بــه خشکســالى هاى اخیــر، از 30 هزار 
اراضى قابل کشت، 10 هزار هکتار از زمین هاى زراعى بدون استفاده مانده 

است. 

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: عملیات مرمت و بهبود کیفیت 
بیش از 500 اثر تاریخى استان، تا پایان نیمه اول سال 

جارى انجام مى شود.
فریدون اللهیارى افزود: با توجــه به تخصیص بودجه 
مرمتى و نزدیک شدن به پایان سال مالى، پروژه هاى 
مرمتى در ســال 97 با ســرعت عمل و دقت بیشترى 

انجام مى شود.
وى با اشــاره بــه اینکه ســال گذشــته در مجموع
بیــش از 600 طــرح مرمتى در اســتان انجام شــد، 
اضافه کــرد: بهبود کیفیــت عملیــات مرمتى بیش 
از 500 پروژه تاریخى استان در ســال جارى، با توجه 
به اهمیت آن در دســتور کار این اداره کل قرار گرفته 

است.
وى با اشــاره به اهمیت توجــه به کّمیــت و کیفیت 
اجراى طــرح هاى مرمت آثار تاریخــى گفت: نظارت 
بایــد حرفــه اى تــر از گذشــته صــورت بگیــرد 
و آموزش ناظران و پیمانکاران به روز باشــد و انتخاب 
پیمانکاران کیفى نیز بیش از گذشــته مورد توجه قرار 

گیرد.
وى ادامه داد: بیش از 600 طرح مرمت آثار تاریخى در 
سال گذشته توســط اداره کل میراث فرهنگى استان 
اصفهان اجرا و از ابتداى امســال نیز 380 طرح جدید 

مرمتى در استان آغاز شده است.

مرمت 500 اثر تاریخى
 در نیمه نخست سال جارى در استان 

بابک جهانبخش 
در تاالر رودکى مى خواند

بازگشت ثبات به بازار خودرو  بدون کاهش قیمت

10 هزار هکتار از اراضى زراعى  گلپایگان بدون استفاده شد

مرگ تدریجى صنعت نساجى آران وبیدگل 

افتتاح کتابخانه تخصصى کودك و نوجوان 
غرب استان

نماینده مردم اصفهان :

دولت از مردم اصفهان عذرخواهى کند

 پایان برداشت3 گونه گیاه دارویى از رویشگاه هاى استان

مدیر عامل سازمان اتوبوســرانى کاشان گفت: براى 
کاهش آالینده هاى زیســت محیطى، اتوبوس هاى 
شهرى کاشان از این به بعد از گازوئیل یورو 4 استفاده 

مى کنند.
مجتبى ولى پناه با اشاره به اینکه طى سال هاى اخیر 
با افزایش خودرو در شهر کاشان، نیاز به توسعه حمل 
و نقل عمومى احســاس مى شد، اظهار کرد: در همین 
راستا، شهردارى کاشان استفاده بیشتر از حمل و نقل 
عمومى را در بودجه ساالنه خود در دستور کار قرار داد و 
بنابر این تصمیم، به کارگیرى اتوبوس هاى با سوخت 

استاندارد اجرایى مى شود.
وى بیان کرد: یکى دیگر از اهداف ما در راستاى کاهش 
آلودگى در شهر کاشان، اســتفاده از سوخت استاندارد 
بوده اســت که با رایزنى هاى صورت گرفته با شرکت 

پخش فرآورده هاى نفتى، این مهــم نیز در روزهاى 
اخیر به نتیجه رسید.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانى کاشــان ادامه داد: با 
تعامل شهردارى کاشان و شرکت پخش فرآورده هاى 
نفتى این ناحیه، از این به بعد اتوبوس هاى درون شهرى 
شــهر کاشــان مى توانند از گازوئیل یورو 4 استفاده 

کنند.
وى با بیان اینکه استفاده از سوخت یورو 4 در بلندمدت 
مشکالت زیست محیطى کاشــان را برطرف خواهد 
کرد، گفت: با توجه به اســتفاده مداوم مردم کاشان از 
حمل و نقل عمومى به ویژه اتوبــوس، اجراى چنین 
طرح هایى، یکى از نیازهاى شهر بود و در صدد هستیم 
براى توسعه حمل و نقل عمومى، از روش هاى نوین 

بهره ببریم.

اتوبوس هاى شهرى کاشان از گازوئیل یورو 4 استفاده مى کنند
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مدیرکل بهزیستى استان اصفهان گفت: 9/3درصد آمار 
اعتیاد در این استان، مربوط به زنان است و گرایش این 
قشر به اعتیاد، از الگوى متفاوتى نسبت به مردان پیروى 
مى کند. مرضیه فرشاد اظهار کرد: گرایش زنان به اعتیاد 
به مواد مخدر تحت تأثیرعوامــل اجتماعى، خانوادگى و 
فیزیکى است.وى بیشترین شــیوع به اعتیاد زنان را در 
میانگین سنى 19 تا 35 سال عنوان کرد و گفت: مصرف 
مواد مخدر سنتى در بین زنان معتاد، بیشتر از مواد صنعتى 
است. فرشاد با بیان اینکه درمان و پایدارى در درمان، به 
دلیل شــرایط فیزیولوژیکى در زنان سخت  تر از مردان 
است، افزود: هم اکنون ســه کمپ ویژه زنان، یک مرکز 

TC (مرکز درمــان اجتماعى محور) زنــان و یک مرکز 

DIC (مراکز گذرى کاهش آسیب زنان) در استان به زنان 

خدمات ارائه مى  دهند.وى با اشــاره به تالش سازمان 
بهزیستى براى فراهم کردن دسترسى خدمات براى زنان 
معتاد، گفت: این تالش ها نتیجه داده و هم اکنون تعداد 
متقاضیان زن براى دریافت خدمات ترك اعتیاد افزایش 
یافته است. مدیرکل بهزیستى استان اصفهان همچنین 
با اشاره به اینکه بالى اعتیاد، کانون خانواده ها را نشانه 
گرفته اســت، گفت: در این راستا باید در امر پیشگیرى و 
آموزش، با استفاده از روش هاى خالق و هنرمندانه و بهره 

گیرى از وجود هنرمندان و ورزشکاران وارد عمل شویم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: سهم هر خانوار تحت حمایت کمیته امداد اصفهان 
از فطریه جمع آورى شــده در اســتان به طور میانگین

 75 هزار تومان است.
حمیدرضا شیران با اشاره به برپایى بیش از هزار پایگاه 
جمع آورى فطریه و کفاره در عید سعید فطر اظهار کرد: 
تاکنون میزان فطریه جمع آورى شده در استان اصفهان 
نسبت به سال گذشته 30 درصد رشد داشته است.وى با 
بیان اینکه جمع آورى فطریه و کفاره همچنان ادامه دارد، 
افزود: در سال گذشته سهم هر خانواده نیازمند اصفهانى 
از فطریه ها و کفاره هاى مردم 60 هزار تومان بود و این در 

حالى است که امسال این سهمیه، به 75 هزار تومان براى 
هر خانوار افزایش یافته است.مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینى(ره) استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 
صدهزار خانوار در استان اصفهان تحت پوشش خدمات 
کمیته امداد قــرار دارند، گفت: ایــن خانوارها جمعیتى 
درحدود 160 هزار نفرى دارند.وى با بیان اینکه فطریه 
جمع آورى شــده بالفاصله پس از جمع آورى به حساب 
نیازمندان تحت حمایت این نهــاد در همان محل واریز 
مى شود، افزود: کفاره عمد و غیر عمد باید به مصرف نان 
نیازمندان برسد که این مبالغ به شکل آرد، نان، ماکارونى 

و حواله خرید نان در اختیار نیازمندان قرار مى گیرد.

زنان، 9/3 درصد معتادان 
استان را تشکیل مى دهند

اصفهانى ها 30 درصد بیشتر 
از پارسال فطریه دادند

دستگیرى چوپان سارق
 در اصفهان

چوپانى که با حمله دادن حیوانات وحشــى خود به 
فردى و مجروح کردن آن، مبلغ پنج میلیون ریال و 
یک گوشى تلفن همراه سرقت کرده بود، دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت:یک مورد 
سرقت توأم با خشونت به مرکز فوریت هاى پلیسی 
110 اطالع رسانى شــدو مأموران گشت انتظامى، 

بالفاصله به محل اعزام شدند. 
سرهنگ حسن یار دوستى افزود: مالباخته، نوجوانى 
14 ساله بود که حیوانات وحشى یک چوپان، وى را 
مجروح کرده بودند و این نوجوان از شــدت رعب و 
وحشت قادر به تکلم نبود.وى گفت: متهم دستگیر و 

تحویل مراجع قضائ ى شد.

موتورسواران
صدرنشین حوادث در شهرضا

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: بررسى 
جدول مقایسه اى حوادث شهرستان نشان مى دهد که 
در حال حاضر حوادث مربوط به راکبان موتورسیکلت، 

در صدر این جدول قرار دارد.
حجت ا...تنهایى ادامه داد: در همه این سال ها حوادث 
ناشى از تصادف راکبان موتورســیکلت ها در جایگاه 
نخســت رده بندى انواع حوادث بوده است. وى خاطر 
نشــان کرد: بروز حوادث مختلف به ویــژه حوادث 
ترافیکى، آسیب هاى زیادى را بر جامعه وارد مى کند 
که مهمترین آنها، از بین رفتن نیروى انسانى به عنوان 

اصولى ترین زیربناى توسعه است.

خبر

 آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از بخش 9 و بخش 10 ثبت اصفهان جزء 
حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان

بموجب ماده 14 قانون ثبت اســناد و امالك تحدید حدود ابنیه و امالك مشــروحه ذیل واقع در حوزه 
ثبتی لنجان از ساعت 8/30 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ؛ لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت 
به صاحبان امالك و مجاورین اعالم می شود که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور به هم رسانند 
. چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشــند مطابق 
ماده 15 قانون مزبور ملک آنها باحدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد . اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالك که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تعیین حدود فقط تا ســی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 – اصالحى آیین 
نامه قانون ثبت اعتراض باید کتبا به اداره ثبت اســناد و امالك لنجان تسلیم گردد . معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره  ، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایى تقدیم و 

گواهى آن را به این اداره تحویل نماید . 
اول : بخش 9  ثبت اصفهان

1 - ابنیه و امالك واقع در سده لنجان به شماره 73 - اصلی و فرعی هاى ذیل :
1684 فرعى – اعظم سیاه پوش فرزند مراد نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 61,41 

مترمربع .
2176 فرعى – حیدر قلى خواجوى زاده فرزند امامقلى نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین محصور به 

مساحت 222,70 مترمربع .
2177 فرعى - حیدر قلى خواجوى زاده فرزند امامقلى نســبت به ششــدانگ یک بابخانه  به مساحت 

257,37 مترمربع .
2182 فرعى – ویسمراد طهماســبى زاده فرزند اله کرم نسبت به ششــدانگ یک بابخانه  به مساحت 

212,08 مترمربع .
براى روز شنبه مورخ 1397/04/23

2183 فرعى – فاطمه جمالى گله فرزند صحرائى نسبت به ششدانگ یک بابخانه  به مساحت 150,84 
مترمربع .

2184 فرعى – حسن زمانى بختیاروند فرزند خانى نسبت به ششدانگ یک بابخانه  به مساحت 249,08 
مترمربع .

2185 فرعى – محمدرضا شــریفى ســده فرزند عباس نسبت به ششــدانگ یک بابخانه  به مساحت 
259,31 مترمربع.

2186 فرعى – صدیقه رضاییان چمگردانى فرزند رجبعلى نسبت به ششدانگ یک بابخانه  به مساحت 
313,57 مترمربع مجزى شده از 321 فرعى .

براى روز یکشنبه مورخ 1397/04/24
2 - ابنیه و امالك واقع در باغبادران به شماره 131 - اصلی و فرعی ذیل :

587 فرعى – مهدى صافى اصفهانى فرزند محمود نسبت به ششدانگ یک درب باغچه .
1406 فرعى – ابراهیم ترکى باغبادرانى فرزند اســداله نسبت به ششــدانگ قسمتى از یکدرب باغ به 

مساحت 133,43 مترمربع .
2532 فرعى – خانم فیروزه جهاندار ملک آبادى فرزند غالمرضا نســبت به ششدانگ یک بابخانه  به 

مساحت 168,62 مترمربع .
2533 فرعى – محمدرضا امیرى باغبادرانى فرزند ابوالقاسم نســبت به 4 دانگ مشاع و سیما طاهرى 
باغبادرانى فرزند عبدالغفار نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت253,40 مترمربع .

2534 فرعى – مهتاب اشک شرى تشنیزى فرزند حجت اله نسبت به ششدانگ یک بابخانه  به مساحت 
226 مترمربع .

براى روز دوشنبه مورخ 1397/04/25
3- ابنیه و امالك واقع در جعفر آباد به شماره 143- اصلی و فرعى هاى ذیل :

37 فرعى – مسلم اکبرى فرزند بهروز نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 273,69 مترمربع .
38 فرعى – کورش شیخ سامانى فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 273,08 مترمربع .

براى روز سه شنبه مورخ 1397/04/26
4- امالك واقع در وشمندجان باغبادران به شماره 168- اصلی و فرعى هاى ذیل :

86 فرعى – خاتون اسحاقى ریزى فرزند حبیب اله نسبت به ششدانگ یک درب باغ .
396 فرعى – احمدرضا لباف فرزند رضا نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مساحت 8611,75 مترمربع .

براى روز چهارشنبه مورخ 1397/04/27
5- ابنیه و  امالك واقع در حسن آباد باغبادران به شماره 184- اصلی و فرعى ذیل :

94 فرعى – فرحناز موســوى مورکانى فرزند اکبر نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 72,89 
مترمربع .

براى روز پنجشنبه مورخ 1397/04/28
6- امالك واقع در مزرعه خلیل آباد باغبادران به شماره 207- اصلی و فرعى هاى ذیل :

41 فرعى – زهره بهادرانى باغبادرانى فرزند کاظم نسبت به ششدانگ یک درب باغ .
46 فرعى – اختر کاویانى فرزند غفار نسبت به ششدانگ یک درب باغ .

براى روز شنبه مورخ 1397/04/30
7- امالك واقع در شورجه به شماره 343- اصلی و فرعى ذیل :

62 الى 65 فرعى – على ابراهیمى باغشاهى فرزند عیدى محمد نسبت به ششدانگ 4 قطعه زمین متصل 
به هم (که به شماره 177 فرعى تبدیل گردیده است)

براى روز یکشنبه مورخ 1397/04/31
8- ابنیه و امالك واقع در کله مسیح به شماره 352- اصلی و فرعى ذیل :

11 فرعى – آیت اله قاسمى کله مسیحى فرزند رمضانعلى نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 
436,29 مترمربع .

براى روز دو شنبه مورخ 1397/05/01
دوم : بخش 10  ثبت اصفهان

1 - ابنیه و امالك واقع در خشک آباد چرمهین به شماره 371- اصلی و فرعی ذیل :
143 فرعى – عبداله امیرى فرزند على نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 354,40 مترمربع 

مجزى شده از 42 فرعى .
براى روز سه شنبه مورخ 1397/05/02

تاریخ انتشار : روز چهارشنبه مورخ 1397/03/30 م  الف: 471  محمد رضا رئیسى زاده- رئیس ثبت اسناد 

و امالك لنجان/3/734
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصــوص پرونده اجرایى 
کالســه 962952ج/ اول له آقاى على گیالنیان و علیه آقاى جاوید شــهریارى مبنى بر مطالبه مبلغ 
5/191/200/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى که در اجراى تبصره 
5 ماده 34 ق اجرا احکام مدنى آقاى مجید قائلى ملک خود را به عنوان مال جهت پرداخت بدهى محکوم 
علیه معرفى شده است.در تاریخ 1397/4/27 ساعت 9/5 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 4/026 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکى با پالك ثبتى شماره 
4709 فرعى از 15316 اصلى بخش 5 ثبت اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال 
درج شده است ملکى آقاى مجید قائلى و اکنون در تصرف مالکانه شخص ثالث مى باشد توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و 
با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم 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: آدرس: اصفهان، خیابان مشتاق سوم، بعد از سه راه جى شیر، جنب بنیاد 
فرهنگى امام محمدباقر(ع)، کدپســتى: 8158311111 بازدید و پس از بررسى و معاینه محل گزارش 
کارشناسى به استحضار آن مقام محترم مى رساند: 1- ششــدانگ عرصه طلق به شماره پالك 4709 
فرعى از 15316 اصلى مفروز و مجزى شده از شماره 116 فرعى از اصلى مذکور واقع در بخش 5 ثبت 
اسناد اصفهان، حوزه ثبتى منطقه شمال شرق اصفهان، اسناد مالکیت آن به نسبت یک دانگ مشاع از 
ششدانگ به نام آقاى مجید قائلى ســابقه ثبت و مالکیت دارد و داراى یک جلد سند مالکیت تک برگى 
به شماره 376843 به تاریخ صدور سند 1396/12/5 مى باشــد. 2- حدود و مشخصات مندرج در سند 
مالکیت: شماال غیره به طول 122/50 متر به شماره 805 فرعى، شــرقا غیره به طول 40 متر به جاده، 
جنوبا: غیره به طول 118/34 متر به حریم خیابان مشــتاق ســوم، غربا در دو قسمت اول غیره به طول 
30/18 متر به خیابان، دوم پى است به طول 55/05 متر به باقیمانده 11548 اصلى ملک مورد ارزیابى 
به صورت یک قطعه زمین به مساحت عرصه طبق ســند مالکیت 6189/1 مترمربع مى باشد. با اندازه 
گیرى و مترکشى پالك ثبتى مورد کارشناسى مشخص گردید. حدود و ابعاد وضع موجود با سند مالکیت 
مطابقت دارد و حد آن در سمت جنوب و غرب به گذر مى باشد. علیهذا با عنایت به موارد فوق الذکر ارزش 
یک دانگ مشاع از ششــدانگ پالك مذکور با امتیازات متعلقه به نرخ عادالنه روز مبلغ پانزده میلیارد و 
چهارصد و هفتاد و دو میلیون ریال (15/472/000/000 ریال) برآورد و اعالم نظر مى گردد. در نتیجه 
ارزش 4/026 حبه مشاع آن به مبلغ 5/191/200/000 ریال ارزیابى که مقدار 0/191 حبه مشاع آن به 
مبلغ حبه مشاع آن به مبلغ 247/200/000 ریال بابت حق االجراى دولتى و مقدار 3/835 حبه مشاع آن 
به مبلغ 4/944/000/000 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابى مى گردد. م الف: 5105 مدیر  اجراى 

احکام مدنى دادگسترى اصفهان /3/150
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
962651ج/6 له آقاى عباس مهدى زاده و علیه آقاى محمد قدوسى مبنى بر مطالبه مبلغ 276/000/000 
ریال بابت محکوم به و هزینه اى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 1397/4/27 ساعت 11/5 صبح 
در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیر زمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفى که توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى خ امام خمینى، جنب گز 
پرشیا، فرآورده هاى چوبى آریانا نزد حافظ اموال آقاى حسن قدوسى مراجعه و از اموال بازدید و با همراه 
داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم ملک مورد مزایده 
پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
اوصاف ملک مورد مزایده: MDF -1 هایکالس رنگى ســایز 280× 122 به تعداد 120 ورق جمعا به 
مبلغ 240/000/000 ریال MDF -2 هایکالس با روکش PET ســایز 280× 122 به تعداد 2 ورق 
جمعا به مبلغ 4/400/000 ریال MDF -3 با روکش PVC رنگى ماث سایز 244×122 به تعداد 46 
ورق جمعا به مبلغ 77/740/000 ریال MDF -74 با روکش مالمنین سایز 366×183 به تعداد 2 ورق 
جمعا به مبلغ 4/100/000 ریال. کل ارزیابى MDF به تع داد 170 ورق جمعا به مبلغ 326/240/000 

ریال. م الف: 6099 اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /3/648
مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول

در پرونده 960129 ح2 اجرا از شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر محکوم علیه آقاى محمد 
صمدى فرزند ناصر به پرداخت مبلغ /500/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ 
/25/000/000 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده اســت که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام 
به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. 
صورت اموال مورد مزایده: 33/129 حبه از 72 حبه شش دانگ یک باب آپارتمان به شماره پالك ثبتى 
18969 فرعى از 406 اصلى واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به مساحت عرصه 114/85 مترمربع واقع 
در طبقه دوم روى پیلوت مشخصات ساختمانى: اسکلت بتنى و سقف تیرچه و بلوك، فاقد آسانسور، کفها 
سرامیک، ســقفها و دیواره ها اندود گچ و نقاشــى، درب هاى داخلى چوبى و پنجره هاى مشرف به نما 
پروفیل فلزى و شیشه خور، آشپزخانه سرامیک و کاشى و کابینت فلزى و اپن سنگى، نماسازى آجرنما، 
سیستم گرمایشى: بخارى گازســوز و سیستم سرمایشــى: کولر آبى، داراى انشعابات آب و فاضالب و 
گاز مشترك و برق مجزا بوده و قدمت ساخت در حدود 14 سال اســت. نظریه کارشناسى: با عنایت به 
مطالب فوق، امکانات، انشعابات، قدمت ساخت، موقعیت ملک، نوع کاربرى و بررسى جمیع جهات موثر 
در فضه باالخص عرضه و تقاضــا و بالمعارض بودن در نقل و انتقال، ارزش پایه ششــدانگ آپارتمان 
مذکور با مشخصات ثبتى و ســاختمانى فوق در زمان مباشــرت و مبادرت به کارشناسى جمعا معادل 
1/100/000/000 ریال معادل یکصد و ده میلیون تومان برآورد و اعالم نظر میگردد. که میزان 33/129 
حبه از 72 حبه کل ملک به ارزش پایه مزایده  506/130/000 ریال مى باشــد. با توجه به اینکه نظریه 
کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش 
اموال از طریق مزایــده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 97/4/13 از ســاعت 9 الى 9:30 محل برگزارى 
مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شــهر مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که 
باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شــد. برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را 
فى المجلس به همراه داشته باشد تا عنداللزوم به حساب ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى 

ثمن معامله را به حساب ســپرده 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 بایست 
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 پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل، تا در مزایده شرکت داده شــوند. م الف: 569 محسن منتظرى- مدیر اجراى احکام مدنى شعبه 

دوم دادگسترى شاهین شهر /3/716
حصر وراثت

خانم زهرا سبکتکین ریزى بشناسنامه شــماره 314 به شرح دادخواست به کالسه 145/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر سبکتکین ریزى بشناسنامه 
1160184143 در تاریخ 1397/03/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- زهرا ســبکتکین ریزى فرزند دریاقلى ش.ش 314 ت.ت 1345 صادره از 
لنجان (مادر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خ واهد شد. م الف: 464 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان /3/717
مزایده (نوبت اول)

 واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد درخصوص پرونده اجرایى کالســه 962757 جلسه مزایده اى در 
روز چهارشنبه مورخ 97/04/20 از ســاعت 9 لغایت 10/30 صبح به جهت فروش ششدانگ یک باب 
منزل مسکونى فاقد سابقه ثبتى واقع در ورنامخواست- خیابان امام خیابان بسیج- کوچه والیت- پالك 
5 به مساحت 182/5 مترمربع و اعیانى 128/5 مترمربع که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
900/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید 
طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک موردنظر دیدن نموده و سپس در صورت 
تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى 
باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد 
قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م 

الف: 474 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /3/718
حصر وراثت

خانم فاطمه مؤمنى قلعه قاسمى داراى شناسنامه شماره 27 به شرح دادخواست به کالسه 144/97 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شیخمراد پوریان بشناسنامه 
262 در تاریخ 97/03/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- حسین پوریان فرزند شیخمراد ش.ش 1160795118 ت.ت 1394 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 2- معصومه پوریان فرزند شیخمراد ش.ش 1160521001 ت.ت 1384 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 3- فاطمه مؤمنى قلعه قاســمى فرزند خیراله ش.ش 27 ت.ت 1353 صادره از لنجان (همسر 
متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از  متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 465 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان /3/719
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426794300047 شماره پرونده: 9609986794301024 شماره بایگانى شعبه: 
961025 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096794300050 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976794301415 محکوم علیه على احمدى فرزند باقر محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
8/100/000 ریال بابت اصل خواسته و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 82/3/15 لغایت 
یک سال بعد که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام در حق 
محکوم له سهراب میرزائى فرزند سیف ا... به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، 
خ کاوه، خ گلستان، خ صفا، ك امامزاده، ك یاس، درب سوم، کدپستى 8196947544 و نیم عشر دولتى. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394 ). نشانى: 
اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 

57. م الف: 6112 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /3/720
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9709973730400224 شــماره پرونده: 9609983730401026 شــماره بایگانى 
شــعبه: 961046 خواهان: آقاى  خیراله مظفرى وانانى فرزند اکبر با وکالت آقاى حسن منتظرى نجف 
ابادى فرزند على به نشــانى اصفهان-خیابان وحید- نرسیده به چهار راه امام زاده محسن جنب حجتیه 
ساختمان همراز نو دفتر وکالت آقاى على حســین جعفرى خوانده: خانم ربابه شمس فرزند براتعلى به 
نشنانى مجهول المکان خواسته ها: 1- الزام به تنظیم سند رســمى ملک 2-مطالبه خسارت دادرسى. 
راى دادگاه درخصوص دعوى آقاى خیراهللا مظفرى وانانى فرزند اکبر با وکالت اقاى حسن منتظرى به 
طرفیت خانم ربابه شمسى فرزند براتعلى بخواســته صدور حکم مبنى بر الزام خوانده به تنظیم و انتقال 
سهم االرث خود چهار و یک دوم حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ یک قطعه زمین به متراژ 1360 متر 
مربع از پالك ثبتى 391/442 شــماره پالك 1517 دفتر142 صفحه 202 مقوم به 10000000ریال با 

عنایت به مفاد دادخواست تقدیمى ومصدق قرارداد ارایه شده واستعالم صورت گرفته از اداره ثبت و عدم 
حضور خوانده جهت  دفاع تکلیف قانونى انجام تعهد بر عهده ى متعهد فعلیت پیدا نموده است و مستندا 
به مواد 198، قانون ایین دادرسى حکم به محکومیت خوانده به تنظیم سند موضوع دعوى به شرح فوق 
در حق خوانده صادر،اعالم مى نماید. این راى غیابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى در این دادگاه و سپس 
ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است ایضا در باب شق دیگر 
خواسته دایر بر هزینه ى دادرسى نظر به فقد رابطه ى سببیت مستندا به ماده 197همان قانون حکم بر 
بى حقى خواهان صادر،اعالم مینماید این راى حضورى و ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى 
در دادگاه تجدید نظر اصفهان است. 1088/م الف سید امید قاضى عسگر- رئیس شعبه 4 دادگاه عمومى 

حقوقى نجف آباد/3/721
 حصروراثت 

آقاى یوسف حیدرى جوزدانى داراى شناسنامه شماره 1796 به شــرح دادخواست به کالسه 369/97 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصرقلى حیدرى 
جوزدانى بشناسنامه 11 در تاریخ 97/9/1 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. شــهناز حیدرى جوزدانى ش ش 125 ، 2. کبرى حیدرى جوزدانى ش ش 
105 ، 3. روح اله حیدرى جوزدانى ش ش 1960 ، 4. طیبه حیدرى جوزدانى ش ش 1981 ، 5. یوسف ش 
ش حیدرى جوزدانى ش ش 1796 6.ابراهیم حیدرى جوزدانى ش ش 68 (فرزندان متوفى)، 7. کلثوم 
حیدرى جوزدانى ش ش 25 ، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

1099/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/3/722
ابالغ رأى

 شماره دادنامه: 9709973730400319 شماره پرونده: 9709983730400042 شماره بایگانى شعبه: 
970042 خواهان: آقاى  داود عرب مارکدهء فرزند عیدى محمد به نشــانى استان اصفهان-شهرستان 
نجف اباد- شــهر نجف اباد-ویالشهر-خ ســرهنگ ایرانپور-مجتمع هانى3 واحد 4 ، خواندگان:آقاى 
1-آقاى البرز غیبى فرزند على به نشانى استان اصفهان-شهرســتان نجف اباد- شهر نجف اباد-بلوار 
آزادگان 2- آقاى نصرت اهللا زمانى فرزند اسماعیل به نشانى استان اصفهان-شهرستان مبارکه - شهر 
مبارکه ، مجهول المکان 3-آقاى مهدى بهرامى قلعه سفیدى فرزند بدیع اهللا به نشانى استان اصفهان-
شهرستان نجف اباد- گلدشــت- قلعه ســفید- خیابان ولیعصر- کوى جنب بانک تجارت- کد پستى 
8584139497 خواسته ها:1-مطالبه خسارت دادرسى 2-الزام به تنظیم سند رسمى ملک.   راى دادگاه  
درخصوص دعوى آقاى داود عرب مارکدهء فرزند عیدى محمــد به طرفیت اقاییان 1- مهدى بهرامى 
قلعه ســفیدى فرزند بدیع اهللا 2- البرز غیبى فرزند على 3- نصرت اهللا زمانى فرزند اسماعیل بخواسته 
صدور حکم مبنى بر الزام خواندگان به تنظیم و انتقال سه دانگ از شش دانگ پالك ثبتى فرعى 73 از 
اصلى 790 به شــماره ثبت 9112/20324 مقوم به 210000000ریال بدین وصف که خواهان حسب 
دادخواست تقدیمى و متعاقبا حضور در جلسه دادرسى ابراز مى دارند: طبق وکالتنامه اى که آقاى مهدى 
بهرامى از آقاى نصرت اهللا زمانى اخذ نموده است اقدام به فروش ملک با اقاى البرز غیبى و نهایتا سه دانگ 
فوق طبق ظهر قرارداد 1396/12/25 به او واگذار مى گرددو چون از تکلیف قانونى مبنى بر انتقال ملک 
امتناع مى ورزند فلذا به تشریح ستون خواسته تقاضاى رسیدگى دارد نظر به اینکه یک-مصدق رو گرفت 
قرارداد هاى مضبوط در پرونده که از تعرض مصون مانده است بیانگر وقوع معامله مى باشد دو-مالکیت 
خوانده ردیف سوم حسب پاسخ استعالم ثبتى نسبت به ملک مختلف فیه محرز مى باشد سه-بنا بر ماده 
219قانون مدنى اصل بر الزم  االتباع بودن عقود بین متعاملین قرار گرفته است چهار-خواندگان با وصف 
ابالغ قانونى جهت دفاع در جلسات دادگاه حاضر نگردیده است و تکلیف قانونى انجام تعهد بر عهده ى 
خوانده ردیف سوم فعلیت پیدا نموده اســت. بالنتیجه اوال در مورد خوانده ردیف اول دوم نظر به اینکه 
مشارالیهم مالکیت در پالك ثبتى ندارد،بدین رو دعوى متوجهانان نبوده و مستندا به بند 4ماده 84 قانون 
ایین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان در خصوص مورد صادر،اعالم مى نماید. ثانیا در مورد خوانده 
ردیف سوم با عنایت به مراتب فوق حقانیت خواهان در دعوى مطروحه تشخیص و مستندا به مواد 198 
و 515 و 519 قانون ایین دادرسى حکم به محکومیت او به تنظیم سند موضوع دعوى صادر، اعالم مى 
نماید.ایضا در باب شق دیگر خواسته دایر بر هزینه ى دادرسى نظر به فقد رابطه ى سببیت مستندا به ماده 
197 همان قانون حکم بر بى حقى خواهان صادر، اعالم مــى نماید این راى در خصوص خوانده ردیف 
سوم غیابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهى در 
دادگاه تجدید نظر استان اصفهان و قرار اصدارى نیز در ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه 
تجدید نظر استان اصفهان استو حکم به بى حقى نیز حضورى و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهى در 
دادگاه تجدید نظر اصفهان است وحکم به بى حقى نیز حضورى و ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهى 
در دادگاه تجدید نظر اصفهان است. 1103/م الف سید امید قاضى عسگر- رئیس شعبه 4 دادگاه عمومى 

حقوقى نجف آباد/3/723
 ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709973730200184 شماره پرونده: 9609983730200171 شماره بایگانى شعبه: 
960175 خواهان: آقاى فرشــید کریمى حسن آبادى فرزند عزیزاله به نشــانى  نجف آباد خ امام بعد از 
اداره برق جنب رستوران خورشید الکتروسپاهان خواندگان: 1.آقاى غالمرضا عباسیان فرزند حسینعلى 
به نشانى اصفهان- نجف آباد خ شــریعتى خ باهنر ك فرهنگ فرعى اول سمت راست پ 11  2.آقاى 
امیر حمیدى فرزند احمد به نشانى اصفهان نجف اباد خ شریعتى روبه روى بنیاد فرهنگى آیت اله خامنه 
اى نمایشگاه اتومبیل حمیدى خواسته: اعتراض ثالث اصلى   (قرار رفع توقیف) درباره ى اعتراض آقاى 
فرشــید کریمى فرزند عزیزاله به عنوان معترض ثالث به توقیف خودرو از نوع پراید 141 به رنگ نوك 
مدادى به شماره انتظامى 853ج38 ایران23 موضوع پرونده اجرایى به کالسه 940243ح2 بااین توضیح 
که معترض ثالث اعالم داشته: برابر مدارك پیوست اعتراض،خودرو مزبور به موجب مبایعنامه عادى در 
تاریخ 92/02/15 خریدارى و تمام ثمن آن در غالب چک پرداخت و پرینت آن نیز به دادگاه ارائه گردید، 
دادگاه براى رسیدگى به اعتراض با حضور معترض ثالث و محموك له ومحکوم علیه پرونده اجرایى در 
تاریخ 97/02/20 تشکیل جلسه داده و محکوم له در جلسه دادرسى اظهار داشت که از خودرو مزبور رفع 
توقیف بعمل آید و بابررسى اسناد ارایه شده اعتراض ثالث را وارد دانسته و نظر به این که مبایعنامه عادى 
ابرازى به همراه پرینت مبالغ پرداختى مندرج در مبایعنامه مقدم برتاریخ توقیف94/05/24(مکاتبه صورت 
گرفته با پلیس راهور مضبوط در پرونده اجرایى مزبور)است،با استناد به مواد146 و147 قانون اجراى احکام 
مدنى،توقیف صادره نسبت ب خودرو مذکور رفع مى گردد. راى صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. 1089 /م الف محمد حسن قلى زاده- رئیس 

شعبه دوم دادگاه حقوقى نجف آباد/3/724

یادداشت

قانونگذار براى استقرار عدالت و رعایت انصاف میان 
مؤدیانى که به تکالیف و وظایــف خود عمل کرده و 
فعاالن اقتصادى که از مسئولیت هاى خویش سرپیچى 
مى کنند تفاوت قائل است، بدین معنى که براى دسته 
اول امتیازات و تسهیالت خاصى را در نظر گرفته و در 
مقابل براى گروه دوم جرایم سختى را پیش بینى کرده 
اســت. این جرایم عبارتند از جریمه دیرکرد، جریمه 
عدم تسلیم اظهارنامه، جریمه عدم ارائه دفاتر و اسناد 

حسابدارى و جریمه تخلف در قبال اشخاص ثالث. 
همچنین عالوه بر جرایم پیش بینى شــده چنانچه 
صاحبان مشــاغل تکالیف قانونى خود را در موعد 
مقرر انجام ندهند مرتکب جرم مالیاتى شــده و به 
مجازات هاى درجه 6 محکوم مى شــوند. جرم هاى 
مالیاتى عبارتند از  تنظیم دفاتر، اسناد و مدارك خالف 
واقع و استناد به آن، اختفاى فعالیت اقتصادى و کتمان 
درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترســى مأموران 
مالیاتى به اطالعــات مالیاتى و اقتصــادى خود یا 
اشــخاص ثالث، عدم انجام تکالیف قانونى مربوط 
به مالیات هاى مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در 
رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال 
آن به سازمان امور مالیاتى در مواعد قانونى تعیین شده، 
تنظیم معامالت و قراردادهــاى خود به نام دیگران، 
یا معامالت و قراردادهــاى مؤدیان دیگر به نام خود 
برخالف واقع، خوددارى از انجام تکالیف قانونى در 
خصوص تنظیم و تســلیم اظهارنامه مالیاتى حاوى 
اطالعات درآمدى و هزینه اى در سه ســال متوالى و 
اســتفاده از کارت بازرگانى اشخاص دیگر به منظور 

فرار مالیاتى.

جرایم مالیاتى 
صاحبان مشاغل اوج گرماى تابستان در اصفهان به 42 درجه مى رسد

کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناســى استان 
اصفهان گفت: پیش بینى مى شود اوج گرما در اصفهان 

به 42 درجه سانتیگراد برسد.
فاطمه زهرا ســیدان اظهار کرد: خشــکى زاینده رود 
در تشــدید گرماى هواى اصفهان مؤثر اســت و اگر 
رودخانه باز بود، ایجاد رطوبــت در هوا، باعث چرخش
 هوا مى شــد و در خنک شدن هواى شــهر اصفهان 

نقش داشت.
وى با اشــاره به اینکه در طول ســال، شرق اصفهان، 
خوروبیابانک و چوپانان باالترین دماى هوا را دارد که 
در این مقطع از سال، در کاشــان و آران و بیدگل نیز به 
شدت هوا گرم خواهد بود و شــاهد افزایش دماى هوا 
خواهیم بود، بیان کرد: در این شهرستان ها، باالترین

 دما در طــول فصل تابســتان بین 45 تــا 47 درجه 
ســانتیگراد پیش بینــى مى شــود و ایــن در حالى
 اســت که در شــهر اصفهان دما بین 35 تا 42 درجه

 پیش بینى خواهد شد.

شــهریور هــواى خنک بــه اصفهان 
مى رسد

کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناســى استان 
اصفهــان با بیــان اینکه امســال زودتر شــاهد بروز

 زمســتان خواهیــم بــود، گفــت: در شــهریورماه، 
هوا نسبت به سال گذشته سردتر خواهد شد.

وى با بیان اینکــه انتظار بــارش بــاران را در فصل 
تابستان نخواهیم داشــت، اما اینکه جو از سمت پایدار 
به سمت ناپایدار برود و با نفوذ سیســتم هوا از منطقه 
مدیترانــه، احتمــال بــارش بــاران وجــود دارد، 

گفــت: بــراى تابســتان امســال، یــک مقــدار 
شــرایط دمایــى از محــدوده نرمــال پایین تــر
 است و تعداد روزهاى مستمر گرم هم کمتر خواهد بود.

شرق و شمال اصفهان در انتظار باد
وى با اشاره به اینکه امروز آسمان صاف، تا کمى ابرى و 
براى بخش هاى شرقى و نیز شمالى وزش باد شدیدتر 

خواهیم داشت، اظهار کرد: شیب دما در روزهاى پایانى 
هفته کمتر خواهد شــد و به شــرایط نرمــال خواهیم 

رسید.
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گلپایگان، میزبان برگزارى 
جشنواره ملى کباب

«جشنواره ملى کباب» درگلپایگان برگزار مى شود.
مســئول نمایندگى میــراث فرهنگــى گلپایگان، 
زمان برگزارى جشــنواره ملى کباب گلپایگان را 31 
خرداداعالم کرد و گفت: معرفى بیشتر توانمندى ها 
و جذب گردشــگر، از اهداف برگزارى این جشنواره 

است. 
مصطفــى قانونى پیشــینه تاریخى کباب ســنتى 
گلپایگان را بیش از دو قرن اعالم کرد وافزود: شیوه 
پخت کباب سنتى این شهرستان در فهرست آثار ملى 

ثبت مى شود.
وى افزود: در حاشــیه برگزارى اولین جشنواره ملى 
کباب گلپایگان،  نمایشــگاه هایى از توانمندى ها، 

سوغات و صنایع دستى این شهرستان برپا مى شود.

نردبان 40 مترى به 
آتش نشانى اصفهان رسید

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهــان گفــت: نردبــان 40 مترى 
آتش نشانى، ساخت کشور اتریش و آلمان به اصفهان 

رسید.
بهزاد بزرگزاد با اشــاره به تفاوت نردبان 40 مترى با 
دیگر نردبان هاى معمولى آتش نشانى گفت: نردبان 
40 مترى ”بازو مفصلى“ است به این معنا که وسعت 
بیشترى از محیط پیرامون را به صورت عمود تحت 
پوشش قرار مى دهد و در راستاى افق خورشیدى نیز 

به راحتى قابل استفاده است.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان ادامــه داد: بــراى خرید این 
نردبان 40 مترى، ســازمان آتش نشانى شهردارى

 اصفهان اعتبارى بالغ بر پنــج میلیارد تومان هزینه 
کرده است. 

5سینماى استان میزبان
بازى هاى تیم ملى فوتبال 

مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى اســتان اصفهان 
گفت: پنــج ســینماى اســتان اصفهــان میزبان 
بــازى هاى تیــم ملــى فوتبــال ایــران و فینال

جام جهانى2018 روسیه شد.
مصطفى حســینى با بیــان اینکه عالقــه مندان
مى توانند بــراى دیدن بازى هاى بعــدى تیم ملى 
کشورمان با تیم هاى اسپانیا وپرتغال و بازى فینال جام 
جهانى از سینماها استفاده کنند، افزود: عالوه بر سینما 
سپاهان و پردیس ســینمایى چهارباغ، سینماهاى 
«یاسمن» شــاهین شــهر، «فرهنگ» فوالدشهر 
و همچنیــن «فرهنگ» میمه به صــورت همزمان 

اکران مى شود.

عرضه پالتفرمیت شرکت 
پاالیش نفت اصفهان در بورس
رئیس بازاریابــى و فروش شــرکت پاالیش نفت 
اصفهــان ازعرضــه پالتفرمیت شــرکت پاالیش

نفــت اصفهان در بــورس براى نخســتین بار خبر 
داد.

ابراهیم کاویانیپور گفت: براى نخستین بار پالتفرمیت 
تولیدى شرکت پاالیش نفت اصفهان در بازار فیزیکى 

بورس انرژى، عرضه و معامله گردید.
 وى با بیان اینکه  میــزان 500 هزار لیتر پالتفرمیت 
در بازار بورس عرضه شــده، افزود: تاکنون مشترى 
اصلى  ایــن محصول کــه از فرآورده هــاى واحد 
تبدیل کاتالیســتى شــرکت پاالیش نفت اصفهان

 محسوب مى شــود، شرکت پتروشــیمى اصفهان 
بوده است.

 رئیس بازاریابــى و فروش شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان گفــت: از این پس، ســایر متقاضیانى که 
واجد شــرایط خرید این فرآورده باشند نیز مى توانند 
این محصول را از محل عرضه هاى این شرکت در 

بورس تهیه نمایند.
 گفتنى اســت؛ از پالتفرمیــت به طــور عمده در
شرکت  هاى پتروشیمى جهت استحصال ترکیبات 
آروماتیک شامل بنزن، تولوئن و انواع زایلین استفاده 

مى شود.

خبر

مدیر عامل شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان گفت: 
طى 12 سال گذشته، چهار هزار و 874 چاه غیر مجاز در 

سطح استان اصفهان مسدود شد.
مسعود میر محمد صادقى اظهارداشت: بدنبال مسدود 
کردن بیش از چهارهزار چاه غیر مجاز در سطح استان در 
این سال ها، صرفه جویى 194/5 میلیون متر مکعب در 
مصارف آب زیرزمینى استان اصفهان حاصل شده است.

وى  از پر شــدن دو هزار و 768 حلقه چاه غیر مجاز در 
سال هاى 94 تا 96 خبر داد و بیان داشت: در سال 92، 
هزار و 266 حلقه چاه غیر مجاز شناسایى شد و در سال 
93 ، این رقم به 393 حلقه رســید و در سال 94، 563 و 

در سال 95 هزار و 622 و در سال 96 به 689 حلقه چاه 
غیر مجاز رسید.

مدیر عامل شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان اعالم 
کرد: وزارت نیرو با توجه به تجربیات حاصل از عملکرد 
وظایف و تکالیف قانونى منــدرج در قانون هاى برنامه  
چهارم و پنجم توسعه کشور مبنى بر جبران 25 درصد 
از کسرى حجم مخزن دشت هاى داراى بیالن منفى، 
نسبت به تنظیم و پیشــنهاد طرح احیا و تعادل بخشى 
منابع آب زیرزمینى کشــور به شــورایعالى آب اقدام و 
خواستار افزایش عملکرد تعادل بین منابع و مصارف در 

آبخوان هاى کشور شد.

مدیرعامل ســازمان ســرمایه گــذارى شــهردارى 
اصفهان گفت: از آغاز فعالیت بخش ســرمایه گذارى و 
مشارکت هاى مردمى شــهردارى اصفهان تا به امروز، 
169 قرارداد مشارکتى با بخش خصوصى منعقد شده که 

141 قرارداد مربوط به حوزه ساختمان بوده است.
شهرام رئیسى با اشــاره به افزایش تقاضاى رفاهیات در 
شهر افزود: با افزایش تقاضا براى خدمات، فرصت هایى 

براى سرمایه گذارى ایجاد مى شود.  
وى در خصــوص نبــود قانونى براى ســرمایه گذارى 
شهرى تصریح کرد: متأســفانه نه در سطح شهرها، که 
در سطح کشور هم دستورالعمل و آیین نامه دقیقى براى 

سرمایه گذارى شهرى وجود ندارد، البته اخیراً در مجلس 
قرار است چنین قانونى تصویب شود.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذارى شهردارى اصفهان 
گفت: هیچ راهى جــز اســتفاده از توانایى هاى بخش 
خصوصى نداریــم و باید اقدامات با ســرمایه گذارى و 

مشارکت جمعى پیش رود.  
رئیسى با اشــاره به روند مشارکت شــهردارى با بخش 
خصوصــى در اجراى پروژه هــا افزود: پروانــه و زمین 
متعلق به شهردارى، آورده  شهردارى است و در مقابل، 
سرمایه گذار هم با آوردن مبالغى، طى قراردادى مدنى 

اقدام به سرمایه گذارى مى کند.

عقد قرارداد 169پروژه 
مشارکتى در شهر

مسدود شدن
5000 چاه غیرمجاز 

مدیردرآمد شهردارى کاشان گفت : شهروندان کاشان 
600 میلیارد ریال عوارض نوسازى به این شهردارى 

بدهکار هستند.
عباس شافعى افزود: در سال 97 نه تنها تعرفه عوارض 
شــهردارى افزایش نداشته اســت، بلکه بسیارى از 
کدهاى عوارضى نیز کاهش یافته و مردم مى توانند 

این تعرفه هاى عوارضى را از پایگاه اطالع رســانى 
شــهردارى دریافت و عوارض ملک خود را محاسبه 

کنند.
وى با اشــاره به سیاست هاى تشــویقى شهردارى 
کاشان در ســال جارى براى وصول معوقه ها، بیان 
داشــت: همزمان بــا توزیع فیش هاى نوســازى و 
اصناف، امکان پرداخت قسط هاى عوارض نوسازى 
فراهم شــده که با توجه به مصوبه شوراى اسالمى 
شــهر براى بخشــودگى جرایم دیرکرد نوسازى و 
همچنین بخشــودگى 20 درصدى عوارض صنفى، 
فرصت خوبى براى شهروندان جهت پرداخت بدهى 

فراهم شده است.
مدیر درآمد شهردارى کاشــان از راه اندازى سامانه 
آنالین محاســبه و پرداخت عوارض شــهردارى در 

آینده نزدیک نیز خبــرداد و گفت: در این ســامانه، 
شــهروندان مى توانند قبل از مراجعه به شهردارى، 
با وارد کردن کد نوســازى ملک خود و ثبت تقاضا، 
میزان مبلغ عوارض را مشــاهده و به صورت آنالین 

پرداخت کنند.
وى با اشاره به روش هاى تشویقى متفاوتى که براى 
پرداخت بدهى شــهروندان به شــهردارى طراحى 
شــده اســت، یادآورى کرد: براســاس تفاهم نامه 
شــهردارى با بانک شهر، مقرر شــده است کسانى 
که بابت عــوارض بــه شــهردارى بدهــى دارند 
یا متقاضى دریافت خدمات از شــهردارى هســتند، 
به میــزان مبلغ بدهى خــود به این بانــک معرفى 
شــوند و وام قرض الحســنه با بازپرداخت 24 ماهه 

دریافت کنند. 

سخنگوى شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
گفت: اگر بیــش از 30 درصد حجم تخصیصى براى 
شرب و آبى که وارد تصفیه خانه آب مى شود، کاهش 

یابد، نمى توانیم نیاز مردم اصفهان را تامین کنیم.
اکبر بنى طبا اظهار داشت: برداشت هاى باال دست، 
ســبب ایجاد نوســانات آبى و کاهش افت فشار آب 
مى شــود که انتظار مى رود اســتان چهــار محال و 
بختیارى همکارى بیشترى با آب و فاضالب اصفهان 
داشته باشد. وى با بیان اینکه در حال حاضر ذخیره آبى 

نداریم و  میزان حجم آبى که در اختیار آب و فاضالب 
قرار مى گیرد، تنها در حد شرب مردم اصفهان، آن هم 
با افت زیاد فشار است، گفت: در همین راستا و به علت 
نبود آب شرب کافى براى تمام مردم استان اصفهان، 
جلســه اى با مدیریت منابع آب ایران و اســتاندارى 
گرفته شد تا با آزادسازى دو متر مکعب آب از سد زاینده 
رود و رساندن 6/5 تا هفت میلیون متر مکعب حجم 
آب فعلى به 9/5 تا 10 میلیون متر مکعب آب، بتوانیم 

حداقل آب شرب مردم اصفهان را تامین کنیم.

مدیرکل پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان گفت: بر اســاس قانون، شــهردارى مکلف 
اســت تا با متخلفانى که اقدام به نصب برچسب هاى 
تبلیغاتى بــر روى در و دیوار منــازل مى کنند، برخورد

 قانونى کند.
حسن محمد حســینى اظهار داشــت: متاسفانه برخى 
از مشــاغل خاص، با نصب برچســب هاى تبلیغاتى بر 
روى در، دیوار و آیفن منازل به شــهروندان خســارت 

وارد مى کنند.
وى افزود: بر اســاس ماده 92 قانون شــهردارى ها، 
تبلیغــات روى معابر شــهر بــه جــز در اماکنى که 
شهردارى آنها را مجاز شناخته، ممنوع است و متخلفان 
تعدى کننــده به حقــوق عمومى و قانون محســوب 

مى شوند.

مدیرکل پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان ادامــه داد: شــهردارى بر اســاس وظایف 
قانونــى خود، ابتــدا به متخلفــان اخطــار مى دهد و
 ســپس در صورت اصرار به تخلف، طرح شــکایت با 
مستندات الزم، تهیه و به دســتگاه قضایى ارجاع داده 

مى شود.
محمد حســینى اضافه کرد: پس از بررسى در دستگاه 
قضائى، دستور قطع تلفن همراه مندرج در برچسب هاى 

تبلیغاتى صادر مى شود.
وى خاطرنشــان کرد: صنف متخلف باید نســبت به 
پاکسازى برچسب هاى تبلیغاتى اقدام و خسارت وارده 
به منازل را جبران کند، در این صورت نسبت به وصل 
تلفن همراه صنف مربوطه با هماهنگى دستگاه قضائى 

اقدام مى شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
در منطقه شرق اصفهان، زعفران، پسته، گلرنگ و نیز 
کشت هاى گلخانه اى جواب داده و کشاورزان مى توانند 
این محصوالت را جایگزین کشت هاى قبلى خود کنند.

حمیدرضا فوالدگر با اشاره به مشکل کشاورزان و کمبود 
آب گفت: پیگیرى هاى منســجمى با همکارى دیگر 
نمایندگان انجام داده ایم، همچنین جلســات متعدد و 
نامه نگارى هایى  براى مقام معظم رهبرى تا ریاســت 
جمهورى و معاون اول و وزارتخانه هاى مربوطه انجام 

داده ایم.
وى افــزود: حاصل ایــن تالش ها، پیگیــرى اجراى 
مصوبات شورایعالى آب و شوراى هماهنگى زاینده رود و 

فعال کردن پروژه هاى انتقال آب بوده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى 
تصریح کــرد: باألخره پروژه تونل ســوم که ســد آن 
ماه ها متوقف شده بود، مجدداً شــروع به کار کرد و اگر 
مشکلى در این مدت رخ ندهد، تا پایان سال 99 شاهد 

بهره بردارى از این سد خواهیم بود.
***

وى با اشــاره به پیگیرى رژیم حقوقــى زاینده رود هم 
گفت: وزارت نیرو فردى را مسئول این کار کرده تا بحث 
کنترل هوشمند برداشــت آب از زاینده رود و جلوگیرى 

از برداشــت هاى بى رویه، غیرمجاز و خارج از سهمیه 
را انجام دهند.

فوالدگر در پاسخ به این ســوال که کنترل ها در استان 

اصفهان به خوبى مدیریت مى شود، اما آیا در استان هاى 
همجوار هم این کنترل ها اعمال مى شود؟، بیان داشت: 
در استان همجوار هم یک ســرى کنترل ها انجام شده 

بود، اما با توجه به اجراى کنترل ها، با برداشت خارج از 
سهمیه روبه رو شدیم.

وى ادامه داد: درحــدود 19 مترمکعب بــر ثانیه مقدار 

آب رها شــده از سد بود، اما متأســفانه بیش از نیمى از 
این مقدار در مسیر برداشت مى شد که بخشى از آن در 
استان باالدست و بخشى در اســتان اصفهان صورت 

مى گرفت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى 
خاطرنشان کرد: نیمى از برداشــت بین راه، مجوز دار و 
نیمى مجوز نداشت، آن ها هم که مجوز داشت، خارج از 
سهمیه بود که یک سرى اقدامات براى جلوگیرى از این 

برداشت ها از جمله قطع برق صورت گرفت.
وى با بیان اینکه مصوبه کارگروه سازگارى با کم آبى که 
کارگروه ملى است و وزیر نیرو این موضوع را ابالغ کرده، 
باید به درستى اجرا شود، بیان داشت: خوشبختانه صنعت 
قبول کرده که 30 درصد از آب مصرفى را از پساب تأمین 
کند و حتى در طرح هاى مشارکتى تأمین آب هم در تونل 

سوم و هم خسارت شب عید همکارى کرده است.
***

فوالدگر اظهار داشــت: طرح جدیدى در حال بررسى 
است که این طرح در استان کرمان موفق واقع شده که 
آن هم شیرین کردن آب خلیج فارس براى صنایع است، 
چون این آب براى شــرب و کشــاورزى هزینه باالیى 
دارد و در حال حاضر این طرح بــراى اصفهان در حال 

فعالسازى است.

چرخ صنایع  با شیرین سازى آب خلیج فارس مى چرخد

مدیرآب و فاضالب روستایى شهرستان اردستان گفت: 
در حال حاضر شش عدد تانکر آبرسانى سیار در روستاها 

فعال هستند و به 85 روستا آبرسانى مى کنند.
رضــا دهقــان اظهارداشــت: شــروع عملیــات تعویض 
شبکه هاى داخلى روستاى ماسبندى اردستان آغاز شده است.
وى افزود: بازســازى انشــعابات این روســتا به تعداد 
75 مورد و نصــب 9 عدد شــیر فلکه جهــت تنظیم 
آب، با مشــارکت بخشــدارى و دهیارى روستا انجام

 مى شود.
دهقان با بیــان اینکه در حال حاضر شــش عدد تانکر 
آبرسانى سیار در روستاها فعال هستند، تصریح کرد: 85 
روستا آبرسانى مى شود که از این مقدار، 45 روستا تحت 

پوشش آب روستایى قرار ندارد.
وى تاکید کرد: روزانه 22 سرویس آب به روستاها حمل 
مى شــود و تعداد 30 تانکر فلزى شش هزار و 30 هزار 
لیترى، به منظور استقرار در روستاهاى غیر تحت پوشش 
و روستاهایى که از آب اصفهان استفاده مى کنند و آب 
جیره بندى دارند،  با هزینه یــک میلیارد و 500 میلیون 

ریال نصب شده است.

شماره تلفن برچسب هاى تبلیغاتى قطع مى شودکاشانى ها 600 میلیارد ریال عوارض نوسازى بدهکارند

مدیرکل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان اصفهان 
گفت: سیستم هاى مختلفى در جهت کنترل و مدیریت 
ناوگان طراحى شده اند. مهدى خضرى اظهار داشت: اخیراً 
کاربرد ردیاب خودرویى در صنعت حمل ونقل عمومى، به 

منظور ارائه خدمات با کیفیت بهتر، مرسوم شده است.
وى با بیان اینکه این سیســتم ها با نام هاى AVL یا 
FMS یا سیســتم مدیریت ناوگان شناخته مى شوند، 
افزود: با توجه با وجود 11 هزار و 700 کیلومتر راه همسنگ 
و بیش از پنج هزار و 600 کیلومتر راه روستایى در استان 
اصفهان و حضور بیش از 450 دستگاه ناوگان راهدارى 
شامل ناوگان سبک، نیمه سنگین و سنگین در استان 
اصفهان به منظور ارتقاى خدمات رسانى در این حوزه، این 

اداره کل اقدام به تجهیز ناوگان راهدارى به دستگاه هاى 
ردیــاب خودرویى کرده اســت. مدیــرکل راهدارى و 
حمل ونقل جاده اى استان اصفهان تصریح کرد: مرکز 
مدیریت راه هاى این اداره کل در نظر دارد با تجهیز ناوگان 
خدمات رسان در حوزه راهدارى به دستگاه هاى ردیاب 
خودرویى و راه اندازى سیســتم مدیریت ناوگان، ضمن 
بهینه سازى مدیریت مالى،کاهش هزینه هاى نگهدارى 
(کاهش استهالك) و بهبود ایمنى خودرو و راننده، با توجه 
به وظیفه برقرارى تردد ایمن و روان در جاده هاى استان، 
امکان ارائه خدمات مؤثرتر در زمینه بازگشــایى و رفع 
انسداد در محورهاى موصالتى را در صورت بروز حادثه 

در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم کند.

85 روستاى اردستان 
با تانکر آبرسانى مى شوند

ناوگان راهدارى به ردیاب خودرویى مجهز مى شود

تالش براى تأمین آب شرب

همه بیمارستان ها ملزم به پذیرش بیمار ارجاعى اورژانس هستند

با گرم شدن هوا در تابستان، بازار استفاده از موتورسیکلت 
هم داغ مى شود و به تبع آن حوادث مربوط به این وسیله 
هوس انگیز و هراس انگیز هم روندى صعودى را در پیش 
مى گیرد، تا آنجایى که رئیس پلیس راهور اصفهان با اشاره 
به اینکه 50درصد از فوتى هاى تصادفات شهرى را راکبان 
موتور سیکلت شــامل مى شوند، گفته اســت: «بیش از 
80درصد از فوت شدگان تصادفات شهرى را عابرین پیاده 
و موتور سیکلت سواران تشــکیل مى دهند. این در حالى 
است که طبق آخرین میانگین کشورى فوتى راکبان موتور 
سیکلت 35 درصد و فوتى هاى عابرین پیاده 18درصد است. 
فاصله35 درصدى آمار کشــورى تا آمار 50درصدى در 
استان اصفهان نشانه خوبى نیست. آمار ها از رشد چشمگیر 
استفاده از موتورسیکلت در کشور و وضع نامناسب استفاده 
از این وسیله حکایت دارد زیرا همیشه در فصل هاى  بهار 
و تابستان به طرفداران موتورســیکلت اضافه شده و آمار 
حوادث موتورســواران هم باالتر مى رود. اکنون در شهر 
اصفهان تعداد زیادى موتورســیکلت وجود دارد اما آنچه 
تصادفات و آمار ناگوار را افرایش مى دهد استفاده نادرست از 
این وسیله است. براى همین سرهنگ رضا رضایى رئیس 
پلیس راهور اصفهان از همکارى گســترده دستگاه هاى 
اســتانى در اجراى طرح ارتقاى ایمنى موتورسواران خبر 
داده است. طرح ارتقا ایمنى موتورسواران با همکارى پلیس 
راهور اســتان و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهردارى 

اصفهان با هدف آموزش و فرهنگ سازى در زمینه ایمنى 
موتورسواران در حال اجرا است. قرار است در راستاى اجراى 
این طرح، نقاط پر سانحه موتورسواران شناسایى، مأموران 
پلیس در این مناطق استقرار یافته و با موتورسواران متخلف 
برخورد کرده و با توجه به نوع تخلف، آن ها را به کالس هاى 
آموزشى واقع در پارك قلمستان و پارك پروین معرفى کنند. 
وى همچنیــن دربــاره برنامه هــاى آینــده این طرح 
مى گوید: از اولویت هاى ما این است که با همکارى دیگر 
نهادها و ســازمان ها طرح ارتقاى ایمنى موتورسواران را 
گسترده تر کنیم. رضایى خاطرنشان کرد: در قدم اول باید 
به موتورسواران که عموماً در رده سنى بین 17 تا 35 سال 
هستند، آگاهى ها و آموزش هاى الزم داده شود. در مرحله 
بعد که جلســات مربوط به آن همچنان در حال برگزارى 
اســت، محدودیت ها و ممنوعیت هایى اعمال خواهد شد 
و همچنین مســیرهاى ویژه اى مطابق شــرایط ایمنى 
موتورسواران طراحى خواهد شــد و با اجراى درست این 
طرح یقیناً سوانح موتورسوارى کاهش پیدا مى کند. رئیس 
پلیس راهور استان اصفهان درباره نحوه آموزش در طرح 
ارتقاى ایمنى موتورسواران نیز مى گوید: در این طرح، از 
کارشناسان مربوط به حوزه حمل و نقل دعوت مى شود که 
ضمن ارائه توضیحات الزم پیرامون چگونگى موتورسوارى 
سالم به متخلفان، با پخش فیلم هاى تصادفات و سوانح 
موتورسوارى، عاقبت اعمال خطرناك موتورسوارى را به 

آنها متذکر شوند.

طرح ارتقاى ایمنى موتورسواران اجرا مى شود

محیا حمزه

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
همه مراکز آموزشــى، درمانى و بیمارســتان ها باید 
بیماران ارجاعــى اورژانس را پذیرش و نســبت به 
آزادســازى آمبوالنس ها در حداقــل زمان ممکن 

اقدام کنند.
بهروز کلیدى اظهارداشت: تسریع در ارایه خدمات به 
بیماران، امرى ضرورى است و یکى از ابزارهاى اصلى 
براى تحقق این امر، تسریع در خدمات اورژانسى است 

وهمه باید به آن توجه داشته باشند.
وى با تاکید بر اینکه همه بیمارستان ها باید بدون قید 
و شرط، بیماران ارجاعى از اورژانس را پذیرش کنند، 

اضافه کرد: در این خصوص، گزارشاتى مبنى بر تاخیر 
و یا عدم پذیرش بیماران ارجاعى اورژانس از ســوى 
بیمارستان ها و مراکز درمانى داشته ایم که این رفتار 

به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ادامه 
داد: هرگونه تماس مراکز درمانى با مراکز فرماندهى 
اورژانس پیش بیمارســتانى (اتــاق فرمان) مبنى بر 
اعالم عدم اعزام بیمار ممنوع بوده و مراکز درمانى، 
ملزم به ایجاد زیرساخت هاى الزم در این خصوص و 
تسهیل فرایندهاى پذیرش بیماران ارجاعى توسط 
واحدهاى امدادى اورژانس پیش بیمارستانى هستند.
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مدیر اداره امور تعــاون و اموررفاهى اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: تعداد 150 مدرسه و هزار 
و 450کالس درس، آماده خدمت رســانى به مسافران 

فرهنگى کشور است.
آذرکیوان امیرپور با اشاره به شــروع زمان ثبت نام ستاد 
اسکان مســافران فرهنگیان در اســتان اصفهان تا 15 
شهریور ســال جارى اظهار کرد: به دلیل اینکه استان 
اصفهان در مســیر سایر شهرســتان هاى کشور است، 

درخواست به صورت حضورى ثبت مى شود.
وى تصریح کرد: عالوه بر دو ســتاد اســکان  در شهر 
اصفهان، یک ستاد  در  سایر شهرستان هاى استان آماده 

پذیرایى از مسافران است.
مدیــر اداره امــور تعــاون و اموررفاهــى اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان همچنین از 
آغاز به فعالیت 14 ستاد اســکان در کل استان خبرداد 
و افزود: از این تعداد، سه ســتاد متعلق به شهر اصفهان 

است.
به گفته وى، امکانات مدارس مذکور به دو دسته «الف» 
و «ب» تقسیم مى شود که از جمله امکانات آنها مى توان 
به وجود یخچال، تلویزیون و... در هر کالس به صورت 
جداگانه اشاره کردکه این امکانات در کالس هاى گروه 

«ب» به صورت مشترك ارائه مى شود.

رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان گفــت: 
موتورســیکلت هاى توقیفى موجــود در پارکینگ هاى 
نیروى انتظامى که دودزا بوده و یا از رده خارج شده اند، به 

هیچ وجه شماره گذارى نمى شود.
سرهنگ رضا رضایى با بیان اینکه در حال حاضر 20 هزار 
موتورسیکلت توقیفى در پارکینگ هاى اصفهان وجود 
دارد، اظهارداشت: سال هاست که این آمار راکد مانده و 
مالکان این وسایل نقلیه، کمتر تمایل به خارج کردن آنها 

از پارکینگ دارند.
وى با بیان اینکه قیمت پایین و همچنین فروش اقساطى 
موتورســیکلت، از مهمترین دالیل تمایل نداشتن افراد 

براى بازپس گیرى موتورســیکلت هاى توقیفى است، 
افزود: در این راستا، نیروى انتظامى طرح هاى تشویقى را 
به مناسبت هاى مختلف اجرایى مى کند و بعضًا نیز مورد 

استقبال قرار مى گیرد.
رئیس پلیس راهــور اســتان اصفهان با بیــان اینکه 
هیچ موتورســیکلت دودزا و از رده خارج شــده اى، بار 
دیگــر شــماره گــذارى نمى شــود، اضافــه کــرد: 
تنهــا موتورســیکلت هایى کــه عمــر مفید داشــته 
و از لحــاظ فنى نیز در ســالمت هســتند بــار دیگر 
شماره گذارى مى شود و سایر موتورسیکلت ها نیز اسقاط 

خواهد شد.

آمادگى150 مدرسه براى 
خدمت رسانى به مسافران

موتورسیکلت هاى توقیفى 
شماره گذارى نمى شود

پیشرفت80 درصدى ساماندهى 
میدان شهداى هسته اى

عملیات عمرانى میدان شهداى هسته اى که در قالب 
چهار پروژه تعریف شده، تاکنون 80 درصد پیشرفت 

داشته است.
مدیر پروژه ساماندهى میدان شهداى هسته اى گفت: 
علمیات عمرانى طرح میدان شــهداى هسته اى، در 
قالب چهار پروژه تعریض خیابان ســلمان فارسى، 
ساماندهى میدان شهداى هسته اى و تعریض خیابان 
روشن دشت تعریف شده است. شهرام وقارى با بیان 
اینکه آزادسازى و اجراى این طرح، به صورت همزمان 
انجام مى شود، افزود: در حال حاضر، عملیات احداث 
این پروژه در مجموع 80درصد پیشرفت داشته است. 

کوه نخودى میزبان همایش 
بزرگ کوهنوردى

مدیر پارك طبیعى شرق شهردارى اصفهان گفت: به 
منظور ایجاد شور و نشاط در بین شهروندان اصفهانى، 
همایش بزرگ کوهنـوردى جمعه یک تیرماه در کوه 

نخودى برگزار مى شود. 
وحید صلواتى افزود: پارك کوهستانى و طبیعى اشراق 
که  در شرق کالنشـهر اصفهان و دامنه کوه نخودى 
و در مجاورت شـهر رؤیاها واقع شـده، ظرفیت بسیار 
خوبى براى ایجاد شادى و نشـاط در بین شهروندان 
است. وى گفت: عملکرد و کارکرد این پارك، جنگلى 
و کوهستانى، گردشگرى طبیعت محور، گذران اوقات 

فراغت، تفریح و تفرج سالم، کوهگشت و... است.

 
برگزارى کنگره نوزادان

 در اصفهان 
کنگره «نوزادان ایران» مهر امسال در دانشگاه علوم 

پزشکى اصفهان برگزار مى شود.
دبیر اجرایى کنگره نــوزادان ایران گفت: این کنگره 
با محوریت مشکالت شــایع نوزادان و تازه هاى آن 
و به مدت ســه روز با حضور پزشــکان متخصص و
فوق تخصص نوزادان و کودکان و سایر رشته هاى 

پزشکى مرتبط در اصفهان برگزار مى شود.
بهزاد برکتیــن افزود: مهمترین هــدف از برگزارى 
این کنگره، شناســایى مشکالت شــایع نوزادان و 
چالش هاى موجــود در درمان آنها، بــا بهره گیرى 
از آخرین منابع علمــى و فناورى هــاى روز دنیا و 
تعامل بین گروهى در این زمینه اســت. وى یکى از 
تفاوت هاى این کنگره با همایش هاى مشــابه آن 
در کشور را، برگزارى نشســت هاى هم اندیشى به 
صورت پرسش و پاسخ با حضور استادان و پزشکان 
برجسته کشور عنوان و اضافه کرد: در این کنگره، ده 
نشست با موضوع هایى مانند درمان تشنج نوزادان،
بیمارى هاى قلبى، اکسیژن درمانى، مجراى شریانى 
قلب باز در نوزادان نرم و نارس و تجویز فراورده هاى 

خونى برگزار مى شود. 

خبر

استاندار اصفهان که به همراه معاونین و مدیرکل حوزه 
استاندارى در دومین نشست با خبرنگاران شرکت کرده 
بود ابتدا به شرایط سال جارى و تفاوت آن با سال هاى 
گذشــته اشــاره کرد و گفت: البته در هر مقطعى روند 
اقتصادى، اجتماعى و... داراى پستى ها و بلندى هایى 
است که به خصوص در دولت هاى نهم و دهم مشخص 
بود؛ به گونه اى که در دولت نهم شرایط درآمدى خوب 
بود ولى شرایط اقتصادى خوبى تجربه نشد به نحوى که 
هنوز اثرات آن را در فضاى داخلى و بین المللى مى بینیم. 
محسن مهرعلیزاده به روند پســابرجام در  کشور و در 
سطح بین المللى هم اشاره کرد و افزود: تصور همگان 
در روند پســابرجام آن بود که براســاس یک عهدنامه

بین المللى قرار است تعامالتى در سطح جهانى صورت 
پذیرد و کشورمان بدون تحریم و ارعاب فعالیت هایش 
را انجام دهد اما فرداى همان روز شــاهد عهدشکنى و 
کارشکنى آمریکا بودیم. ضمن اینکه برجام کار با ارزشى 
بود و طى دو ســال هم اثرات مثبتى داشت اما به لحاظ 
کارشکنى آمریکا اثرات واقعى برجام تحقق نیافت. این 
درحالى است که در یک ماه گذشته شاهد خروج رسمى 

آمریکا از برجام بودیم. 
اســتاندار اصفهان با بیــان اینکه آمریکا به فشــار به 
جمهورى اسالمى به هر بهانه و روشى روى آورده است، 
اظهار کرد: آمریکا مى خواهد عدم ناکارآمدى مدیران 
و اقتصاد نامطلوبش را به شــیوه خاص خود که مربوط 
به کاخ سفید است تلقین کند و با تحریم هاى شدید به 
جمهورى اسالمى فشار آورده و نارضایتى ها را تشدید 

کند. بنابراین امروز شرایط ما خاص است. 
وى ادامه داد: کشورمان طى 40 سال گذشته شدیدترین 
شرایط را تجربه کرده و مشخص است که توطئه ها مؤثر 
نبوده و نخواهد بود و این امر ما را مقاوم تر کرده است. از 
سوى دیگر براساس تحلیل ها، طراحى آمریکا و رژیم 
صهیونیستى با همه قدرت براى فشار بر نظام، موجب 

منزوى شدن خود آنها شده است. 
استاندار اصفهان گفت: امروز فرصت اتکاى بیشتر، توجه 
به قابلیت ها،  نیروها و... با تحریم فراهم شــده است و 
خوشبختانه نیروى انسانى متخصص، منابع و مواد را در 
کشور و در استان داریم. بنابراین در فرصت خروج آمریکا 
از برجام مى توانیم الگوى کامل براى کشــور در رشد 
و توسعه باشــیم و هر زمان که به خودمان اتکا کردیم 

موفق بوده ایم. 
مهرعلیــزاده اســتان اصفهــان را اســتانى مؤثر در 
ســرمایه گذارى، مســائل عمرانى و حتى مســتعد در 
ارتباطات بین المللى به ویژه در گردشــگرى دانســت 
و اظهــار کــرد: علیرغــم اینکه ممکن اســت قیمت 
نفت کاهش یابد و نفت مــا را نخرند اما مــى توان از 
قابلیت هاى گردشــگرى در کشــور و استان اصفهان 
استفاده کرد و کافى است ما براى جذب گردشگر تالش 

کنیم و از خواهرخواندگى با شهرهاى کشورهاى دیگر به 
صورت عملیاتى استفاده شود. 

اســتاندار اصفهــان از طراحى پرواز اصفهان به ســن 
پترزبــورگ خبر داد و افزود: براســاس ایــن طراحى، 
گردشگران اصفهان به سن پترزبورگ روسیه و مسافران 
روسیه به اصفهان سفر خواهند کرد و این امر مى تواند 
براى شهرهاى کشورهاى دیگر هم برقرار شود. وى با 
بیان اینکه وضعیت معیشــتى مردم براى ما بسیار مهم 
اســت، گفت: همواره تالش مى کنیم در کنترل بازار 
هیچ کاالیى گران نشود و این کار انجام شده و مى شود. 
مهرعلیزاده با تأکید بر مصرف بهینه و صرفه جویى در 
مصرف آب در شرایط فعلى از ســوى همه دستگاه ها، 
کشاورزان، صنعت و شهروندان، گفت: تونل کوهرنگ 
که منابع مالى آن تأمین شــده امروز در حال اجراست 
و مطالعه بهشــت آباد صورت گرفته است. این درحالى 
است که در چهار ماه گذشــته جلساتى در تهران برگزار 
شده و جدول مشــخص میزان آب شرب ماهیانه براى 
صنعت،کشــاورزى و... در نظر گرفته شده است و همه 
دستگاه ها مکلف به اجراى آن هستند و در صورت عدم 
رعایت، با خاطیان برخورد خواهد شد. وى عنوان کرد: 
نمایندگان مردم اســتان اصفهان در مجلس شــوراى 
اسالمى همواره پیگیر مســئله آب هستند و کمک هم 

مى کنند. 
اســتاندار اصفهان بار دیگر تأکید کرد: باید در مصرف 

آب صرفه جویى کنیم و همه مردم همکارى کنند و ما 
هم روى مدیریت مصرف آب دقت داریم. مهرعلیزاده 
با اشــاره به اجراى طرح عملیاتى جامع اشــتغال براى 
کشــاورزانى که بر اثر بى آبى آســیب دیده اند، گفت: 
طرح عملیاتى جامع اشــتغال براى کشــاورزان از بُعد 
اقتصادى در 66 رسته کارى تعریف شده و 7845 طرح 
در سراسر استان با سرمایه گذارى 2700 میلیارد تومان، 
پیش بینى شــده که 1700 میلیارد تومان آن در قالب 
تسهیالت تکلیفى بانک اســت و به زودى طرح هاى 
آمایش سرزمین شهرستانى در شهرستان هاى مختلف 

اجرایى خواهد شد. 
مهرعلیزاده تصریح کرد: با اجراى طرح عملیاتى جامع 
اشتغال طى سه سال، 60 هزار کشاورز آسیب دیده بر اثر 
بى آبى، مشغول به کار خواهند شد. همچنین در شرق 
اصفهان با استفاده از حیاط و پشــت بام 1000 خانه و 
نصب انرژى خورشیدى که هزینه بخشى از آن را بخش 
خصوصى و بخش دیگرى را ما پرداخت خواهیم کرد، 
براى هر خانه 5 کیلو وات برق تولید مى شود که عالوه 
بر مصرف برق کشــاورز، براى هر خانــواده 600 هزار 

تومان درآمد به همراه خواهد داشت. 
استاندار اصفهان شایسته ساالرى، همراهى و همسویى 
با دولت را از عوامــل جذب نیرو برشــمرد و افزود: در 
انتصاب فرمانداران دقت کافى شــده و نیروهایى که با 
دولت و برنامه هاى دولت همراه و همســو باشند جذب 

خواهند شد. مهرعلیزاده با بیان اینکه نمایندگان در عزل 
و نصب فرمانداران هیچ دخالتى ندارند، گفت: نمایندگان 
بر قانون نظارت دارند و براى انتخاب فرماندار هماهنگى 
هم داریم، ولى دخل و تصرف نماینــدگان در انتخاب 

فرمانداران حرف درستى نیست. 
استاندار اصفهان در پاسخ به سئوال در زمینه مافیاى آب 
گفت: این توهم است و مهرعلیزاده آمده است تا آب را 
به زاینده رود بازگرداند و فعالیت هاى بسیار ارزشمندى 
هم تاکنون در خصوص آب انجام شــده است و تالش

 مى کنیم تا زاینده رود احیا شــود و مردم، کشاورزان، 
باغداران و... شــاد و بانشاط باشــند و برنامه ما غیر از 

این نیست. 
وى با تأکید بر اینکه خانه احزاب در استان اصفهان باید 
راه اندازى شود گفت: احزاب باید رشد کرده و به دولت 
کمک کنند و روى میثاق احزاب اصرار داشته ام و آینده 
را باید به احزاب ســپرد. این درحالى است که مطالعاتى 
براى مکان تجمع مردم و احــزاب در اصفهان صورت 

پذیرفته است. 
استاندار اصفهان مى گوید: من به توسعه متوازن اعتقاد 
دارم و همان میزان که پــروژه هاى عمرانى، اقتصادى 
و... اهمیت دارد پروژه هاى سیاســى هم داراى اهمیت 
است. وى از اقدامات بســیار خوب فرهنگى- ورزشى 
در اســتان اصفهان گفت و افزود: چندیــن میزبانى در 
رشته هاى ورزشى همچون کشتى پهلوانى جهانى در 

اصفهان در برنامه اســت تا فضا مثبت و بانشاط باشد. 
مهرعلیزاده اظهار کرد: علیرغم همه اقداماتى که براى 
اشتغال در سطح استان اصفهان ایجاد شده، در اصفهان 
250 هزار نفر بیکارند و به تدریج این مشکالت مرتفع 
خواهد شد. استاندار اصفهان همچنین با پیشنهاد سفر 
خبرنگاران به شهرســتان ها به عنوان ســفیران خبر 

موافقت کرد و قرار شد این امر برقرار شود. 
 ***

معاون اقتصادى توســعه و منابع اســتاندار هم در این 
نشست خبرى به ایجاد منطقه اقتصادى و بندرخشک 
در استان اصفهان اشــاره کرد و گفت: استان اصفهان 
به دلیل همجوارى با هشــت استان کشــور از اهمیت 
ویژه اى برخوردار بوده اســت. این درحالى است که در 

گذشته ایجاد بندر خشک به جایى نرسیده بود. 
محمدعلى شــجاعى اظهار کرد: با بازدیدهاى میدانى 
و برگزارى جلســات متعدد با مسئوالن کشور و استان، 
طرح جابه جایى بندر خشک پیگیرى شد و از 14 مرکز 
لجستیکى کشور یکى استان اصفهان است و از 11 بندر 

یک بندر در استان اصفهان است. 
وى ادامه داد: در شرق اصفهان در فاصله 30 کیلومترى، 
بندر خشــک در 830 هکتار و در 45 کیلومترى شرق 
اصفهان هم منطقه ویژه اقتصادى در 3000 هکتار ایجاد 
خواهد شد که مجوزهاى الزم اخذ شده است  و به زودى 
استارت خواهیم زد تا منبع درآمدى خوبى براى استان 
و کشور باشد و اتفاق بسیار خوبى در ترانزیت کاالست. 

علیرغم اینکه ممکن 
است قیمت نفت کاهش 
یابد و نفت ما را نخرند 

اما مى توان از 
قابلیت هاى گردشگرى 

در کشور و استان 
اصفهان استفاده 

کرد و کافى است ما 
براى جذب گردشگر 

تالش کنیم و از 
خواهرخواندگى با 

شهرهاى کشورهاى 
دیگر به صورت عملیاتى 

استفاده شود

ساسان اکبرزاده

آگهى تغییرات شرکت پژوهش معاصر نصف جهان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 43431 و شناسه ملى 
10260612778 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1397/03/12 موضوع شرکت مندرج 
در ماده 2 اساسنامه به شرح زیر ت غییر یافت: ثبت موضوع 
فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد: 
انجام فعالیــت علمى و پژوهشــى در زمینه مدیریت 
روانشناســى تربیت بدنى و آمار. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجارى اصفهان.(189022)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت ســردخانه مقاوم سرد اصفهان 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 17491 و شناسه ملى 
10260384126 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1397/02/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
مرکز اصلى شرکت به آدرس استان اصفهان- شهر ستان 
اصفهان- بخش مرکزى- دهستان قهاب جنوبى- روستا 
شــهرك صنعتى جى- محله شهرك صنعتى جى- کوچه 
صحرا خیابان 11- فرعى 8 پــالك 27- طبقه همکف- 
کدپستى 8159485871 تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه 
به شرح فوق اصالح شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و مؤسســات غیرتجارى 

اصفهان (188969)

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات شرکت بهین برق اسپادانا 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1909 
و شناســه ملى 10980209659 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1397/03/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: کاظم عباسى با پرداخت 
390000000 ریــال بــه صنــدوق 
شرکت سهم الشــرکه خود را افزایش 
داد و در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ 
10000000 ریال بــه 400000000 
ریال افزایش و ماده 4 اساسنامه به نحو 
مذکور اصالح و در اختیــار مدیرعامل 
قرار گرفت. نام شــرکاء و میزان سهم 
الشرکه هر یک به شرح ذیل است: مینا 
درى کدملــى 1819644871 دارنده 
5000000 ریال سهم الشرکه- کاظم 
عباسى کدملى 1170573819 دارنده 
395000000 ریال سهم الشرکه. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت ش ــرکت ها و مؤسســات 

غیرتجارى لنجان (189025)

آگهى تغییرات
آگهــى تغییرات مؤسســه صنــدوق قرض الحســنه 
خاتم االنبیا ص شهر بادرود به شــماره ثبت 3 و شناسه 
ملى 10260000885 به اســتناد نامه شــماره 204 
مورخ 1397/02/17 ســازمان اقتصاد اســالمى ایران 
و صورتجلســه مجمع عمومى عادى هیئــت امنا مورخ 
1396/10/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقاى علیرضا 
مهرزاد به شــماره ملــى 1239827083، آقاى رحمت 
فروزانفر به شــماره ملى 1239799586، آقاى محمد 
فیروزى پور بادى به شــماره ملى 1239811667، آقاى 
ماشاءاهللا کیانوش به شماره ملى 1239771541، آقاى 
على شهبازى بادى به شماره ملى 1239810997، آقاى 
عباس کاملى به شماره ملى 1239844816، آقاى محمد 
فیروزیان به شماره ملى 1239770431 به عنوان اعضاى 
اصلى هیئت مدیره، آقاى رحمت اله شهبازیان به شماره 
ملى 1239810806، آقاى احمدآقا فخرى بادى به شماره 
ملى 1239553471، آقاى علیرضا صولتیان به شــماره 
ملى 1239811128، آقاى احمد مهدى بادى به شماره 
ملى 1239700741 و آقاى محمدعلى مهرزاد به شماره 
ملى 1239754851 به عنوان اعضاى على  البدل هیئت 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب شدند. – تراز و بیالن 
سال مالى 1395 مورد تصویب قرار گرفت. – محمدرضا 
جوانى به شــماره ملى 1239826958 به سمت بازرس 
اصلى و حسی ن دانش پژوه به شماره ملى 1239769598 
به عنوان بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى بادرود (189023) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت مجتمع مادر تخصصى 
توســعه اقتصادى خوشه کســب وکار سهامى 
خاص به شــماره ثبت 38358 و شناســه ملى 
10260559455 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/02/22 نام شرکت 
به "گروه بین المللى مادر تخصصى توسعه علم و 
فناورى آسیا آیریک" تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. ادا ره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجارى اصفهان. (189024)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت آشیان گل نرجس شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 26682 و شناسه 
ملى 10260474206 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/03/10 
نام شرکت به آرین آذرخش تجا رت پردیس با 
مسئولیت محدود تغییر یافت و ماده یک اساسنامه 
به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (189026)

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات شرکت تولیدى سعید پالستیک سهامى خاص 
به شماره ثبت 3253 و شناسه ملى 10260237742 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/31 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: سعید جدیدى کدملى 1284100707 به عنوان رئیس 
هیئت مدیره و سعیده بهرامى کدملى 1287741754 به عنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره و رضا ج دیدى کدملى 1291684115 
به عنوان مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل شرکت 
مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى 

اصفهان (188949)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت سخت کاران هومان دشت شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 541 و شناسه ملى 10980183580 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/03/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد زیر به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد: 1- رشته 
نفت و گاز به رشته هاى ماده (6) به شرح زیر اضافه گردید: در برگیرنده امور پیمانکارى مربوط به تأسیسات سر چاهى و خطوط لوله جریانى، فراورى نفت و گاز کارخانه هاى گاز و گاز مایع و تزریق 
گاز و آب، پاالیشگاه هاى نفت و گاز و کارخانه هاى پتروشیمى، مخازن ذخیره نفتى، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه هاى نفت و ایستگاه هاى تقویت فشار گاز، سازه هاى دریایى نفت و گاز 
و نظایر آن. رشته جدید نفت و گاز شامل سه رشته زیر مى باشد: خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه هاى نفت و گاز- پاالیشگاه هاى نفت و گاز پتروشیمى- تولید نفت و گاز 2- رشته 
آب: در برگیرنده امور پیمانکارى مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبى، سازه هاى هیدرولیکى و تونل هاى آب، مخازن آب و شبکه هاى توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه هاى 
آب و فاضالب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاه هاى پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، شبکه هاى جمع آورى و انتقال فاضالب، کانال هاى انتقال آب و شبکه هاى آبیارى و زهکشى، سازه هاى دریایى 
و ساحلى، احداث حوضچه ها و استخرهاى پرورش و تکثیر آبزیان، عملیات ساختانى (سیویل) تصفیه خانه هاى آب و فاضالب و نظایر آن. رشته آب شامل سه زیر رشته مى باشد: سازه هاى 
دریایى- سدسازى و تأسیسات مربوطه- خطوط انتقال آب و شبکه هاى آب و فاضالب 3- کلیه خاکبردارى ها و گودبردارى ها و کارهاى پیکورى و امور مربوط به کشاورزى و درخت کارى و انتقال 
فیبر نورى در صورت ضرورت قانونى پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجا رى تیران و کرون (188896)

آگهى تغییرات

60 هزار کشاورز اصفهانى شاغل مى شوند
استاندار اصفهان: اجراى طرح عملیاتى جامع اشتغال براى آسیب دیدگان خشکسالى در مدت 3 سال اجرا مى شود


