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سم زدایى روده بزرگ با کمک چاىحق التدریسى ها در مرز بودن و نبودنواکنش رحماندوست به شوخى «خندوانه» اىارز براى آنتالیا هست، براى حج نیست؟! سالمتاستانفرهنگ سردار آزمون و تصادف زنجیره اى  حوادث جهان نما

مهدى جهانى براى اولین بار 
در اصفهان مى خواند

تقلب در بـازار فرش نایینى
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سپاه،  ابرها را بارور کرده بود

ستاره دوم انگلیس در راه است؟

فروختن طالى بدل 
در «دیوار» 
با چرب زبانى
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فصل
 عقده گشایى!
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کنسرت موسیقى مهدى جهانى، آهنگساز، ترانه سرا و 
خواننده موسیقى پاپ در سالن همایش هاى سیتى سنتر اصفهان

 برگزار مى شود.
مهدى جهانى سال 1365 در تهران متولد شده و دانش آموخته کارشناسى 

ارشد موسیقى است که عالوه بر خوانندگى، در زمینه ترانه سرایى و 
آهنگسازى نیز فعالیت دارد.

 همان هایــى که یکســال پیش معتقــد بودند 
ایــران ضعیف ترین کــره جنوبى تاریــخ را به 
راحتــى شکســت داده، حــاال دوبــاره زمان 

عقده گشایى شان فرا رسیده است!
 ایران در جام جهانى روســیه بهترین نتایج خود 
را در تاریخ جام هاى جهانى کسب کرد. در گروه 
مرگى که اسپانیا، پرتغال و مراکش در آن حضور 
داشتند 4 امتیاز گرفت و براى اولین بار با تفاضل 
گل صفر و نه مثل همیشه منفى، جام را به پایان 

برد. این نتایج کارنامه قابل قبولى براى  ...
3

گردشگرى  به روایت طالب مدرسه ناصریهگردشگرى  به روایت طالب مدرسه ناصریه
گزارشى از یک مدرسه متفاوت در اصفهان که مدیر روحانى اش مى گوید گزارشى از یک مدرسه متفاوت در اصفهان که مدیر روحانى اش مى گوید 1010 سال است در زمینه گردشگرى کار کرده است سال است در زمینه گردشگرى کار کرده است

9

پاى دالالن و واسطه ها در میان است

عبدالرضا اکبرى:

 جذابیت فیلم هاى امروز 
به آهنگ و 
چهره هاى
 زیباست

 بى خیال MVM؛ 

افتضاح هایت را فراموش نکرده ایم!
دوباره بهانه اى جور شد که سخن بگوید.باز آب فوتبال ملى 
گل آلود شــد داریوش مصطفوى راه افتاد و حرف زد! انگار 
یادش رفته او کیست و چه خاطراتى از حضورش در فوتبالمان 

داریم. هنوز براى خــود خاطراتى مى گوید که خیلى هایش 
اصًال با واقعیت انطباق ندارد. او که هنوز همه یادشان هست 

چطور وقتى دچار بیمارى قلبى شد و  ...
4

براى مردى که در 20 دقیقه، اندازه تمام زندگى از على آبادى یادگرفت

آهنگوبه آهنگ و 3 وبه ب
چهرچهرههاىهاچهره هاى
ا زیباست زیباستز

شهردارى بادرود در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، بازیافت 
زباله شهر در محل ترانشه را طى قرارداد اجاره به اشخاص حقیقى و حقوقى واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست 
مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل مورد اجاره و دریافت اسناد و مدارك شرکت در مزایده به واحد 

حقوقى شهردارى مراجعه نمایند. 
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد مبلغ اجاره بهاء سالیانه را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت 
ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه 

پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است و متقاضى با امضاى اسناد شرکت در مزایده متعهد به 

پذیرش کلیه شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود. 

آگهى مزایده نوبت اول

 مجید صفارى- شهردار بادرود

چاپ دوم

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/93 مورخ 97/02/09 شوراى اسالمى شهر فالورجان 
نسبت به اجراى پروژه زیر از طریق برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/05/02 مى باشد. 
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید. 

آگهى تجدید مناقصه

جواد نصرى- شهردار فالورجان 

نوبت اول  

پروژه زیرسازى، خرید و پخش آسفالت معابر اصلى و فرعى در سطح شهر فالورجان

مبلغ اعتبار پیش بینى شده:مدت پروژه: دو ماه
محل پروژه: شهر فالورجان 6/000/000/000 ریال

نوع فهرست بها: راه و باند 
محل تأمین اعتبار: شهردارى تعدیل و مابه التفاوت مصالح: نداردسال 1397

فالورجان
کلیات عملیات اجرایى شامل: 

1- خاکبردارى و خاك ریزى با خاك مناسب شن دار مطابق با شرایط اسناد مناقصه 
2- زیرسازى با مصالح زیر اساس و اساس و خاك تونان. 

3- اجراى عملیات آسفالت به صورت فنیشرى با شرایط اسناد مناقصه 
4- جدول و کانیوگذارى مطابق با شرایط اسناد مناقصه. 

5- سایر عملیات طبق دستور کارهاى ارائه شده براساس فهرست بهاى راه و باند سال 1397. 
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رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى گفت: جوانان، 
گرانى ها و بیکارى ها را مى بیننــد و به فریاد مى آیند و 
واقعیتش این اســت که مى خواهند بگویند ما مشکل 
داریم و گرانى و بیکارى هست، البته یک مقدار القائات 
دشمن هم است. رئیس مجلس خبرگان خاطرنشان کرد: 
ما باید به اینها بگوییم با آتش زدن و شیشه شکستن کار 

درست نمى شود. 
آیت ا... احمد جنتى گفت: اگر یــک روز این نظام برود، 
باید بدانند دشمن چه بر سر ما مى آورد، با دین و اخالق و 

کشور چه مى کنند؟  
رئیس مجلــس خبرگان تأکیــد کرد: ما بایــد طلبکار 

باشــیم که چرا کارى براى بهبود وضــع مردم صورت 
نمى گیرد؟ چه کســى باید کار انجام دهــد؟ همین ها 
که سرجایشان نشســته اند و ککشان هم نمى گزد. باید 
از وزیران مربوطه بپرســیم این چه وضعى اســت که 
براى ارز و اقتصاد کشــور به  وجود آمده اســت؟ بعضى 
مردم را ناامید مى کنند که دین نمى تواند کشور را اداره 
کند، اما ما باید نشــان دهیم که مى توان جلوى قاچاق 
را گرفت و تولید و اشــتغال را رونق داد. وزارتخانه ها در 
این زمینه وظیفه دارند و ما باید االن طلبکار باشــیم که 
چرا برخى به جاى عمل به وظایفشــان، مردم را ناامید 

مى کنند؟

یحیى آل اســحاق، وزیر اســبق بازرگانى به روزنامه 
«آرمان» گفت: «چطور برخى براى یک فریضه دینى 
که جمع کثیرى در عمرشان ضرورت دارد حداقل براى 
یک بار به ســفر حج بروند به دلیــل 200 دالر کمتر یا 

بیشتر مدعى مى شوند؟
 این عدم توجه به واقعیت ها، نیازهاى کشور و اعتقادات 
اســت و برخوردى کامًال غیرمنصفانه است. اگر ارز کم 
داریم، هیچ مسافرت خارجى مثل آنتالیا، تایلند و مالزى 
ضرورت ندارد نه اینکه فقط به سفر حج و ارز اختصاص 
یافته به حاجیان خرده بگیریــم که اصًال قابل بیان هم 

نیست. 

لذا صراحتًا عنوان مى کنم ارز حجاج حتمًا باید اختصاص 
داده شــود و جزو اولویت هاى دینى و ضرورى اســت 
و اتفاقًا از آن طــرف باید کمک کرد تــا تعادلى برقرار

 شود.
بعضًا انتقاداتى از ســوى برخــى مبنى بــر اینکه ارز 
تخصیص یافته به ســفر حــج به جیب ســعودى ها 
مى رود را مى شــنویم که عدم توجه بــه مبانى دینى را 

مى رساند. 
وقتى در طول عمر به هر قیمتى شــده هر نفر باید یک 
بار به سفر حج برود، این خرده گیرى ها و انتقادات جاى 

بحث ندارد.» 

کسانى که ککشان هم نمى گزد 
باید براى مردم کار کنند

ارز براى آنتالیا هست 
براى حج نیست؟!

عمده ترین مشکل دولت
غالمحسین کرباسچى، دبیرکل    رویداد 24 |
حزب کارگزاران سازندگى در پاسخ به اینکه به نظر شما 
ترمیم کابینه الزم است یا نه، گفت: عمده ترین مشکل 
دولت این اسـت که نیروهاى جوان و به روز که جرأت 
تصمیم گیرى را داشته باشند، کمیاب هستند و متوسط 

سنى نیروهاى دولت 60 سال است.

خیالتان راحت...
پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام    عصر ایران|
خمینى(ره) در جمع خبرنگاران گفت: برخى از اعضاى 
شوراى شـهر تهران انتقاد داشـتند که ما با دولت زاویه 
داشته باشـیم، اما الزم به ذکر اسـت که کمیته  امداد در 
کنار روحانى است و در حال  حاضر نیز شرایط به گونه اى 
است که خیلى ها روحانى را تنها گذاشته اند و زخم زبان 
مى زنند، ولى ما به عنـوان کمیته  امـداد در کنار دولت 
هسـتیم، چرا که دولت، مردم اسـت و خیالتـان در این 

خصوص راحت باشد.

علت کبودى  بدن سید امامى
   خبر آنالین | احمد شـجاعى، رئیس سـازمان 
پزشکى قانونى گفت: در پرونده مرحوم کاووس سیدامامى 
که در زندان از دنیا رفت، ما دقیقاً وضعیت جسد را بررسى و 
معاینه کردیم و آزمایشات دقیق انجام دادیم. علت اصلى 
فوت، خودکشـى بر اثر فشـار به ناحیه گردن بود. ما آثار 
جرحى را در بدن او دیدیم. یعنى کبودى هایى بود. بررسى 
دقیق کردیم و متوجه شدیم در آن حالت بدن دچار تشنج 
شـده و به لبه هاى پنجره خورده بود و یکسـرى کبودى 

هایى در بدن به وجود آمده بود. 

همه چیز دست 4 نفر است
رئیـس فراکسـیون اصنـاف مجلس    تابناك |
اظهار کـرد: همـه مایحتاج مردم کشـور توسـط چهار 
دالل وارد مى شـود و حال جاى سـئوال اسـت که این 
افراد چگونه و با چه راه هایى این کار را انجام مى دهند و 

برخوردى نیز با آنها نمى شود.

راهکار عجیب براى گردشگرى
  چمدان| ناهیـد خداکرمـى، عضـو شـوراى 
شـهر تهران پس از بازدید از فرودگاه امـام خمینى (ره) 
پیشنهاداتى براى گسترش گردشگرى ارائه کرده است. 
این عضو شورا در صفحه شخصى خود  نوشته است: رفع 
موانعى مانند حجاب اجبارى در بخش ترانزیت و مناطق 
آزاد به عنوان راهى براى گسترش صنعت توریسم و عدم 
خروج ارز و سـرمایه از کشور در شـرایط فعلى مى تواند 

تحول بسیار مثبتى ایجاد کند.

صداقت
در  کالم  زیبـا  صـادق    دیده بان ایران|
اینستاگرامش نوشـت:  جناب حجت االسالم ذوالنور و 
آقاى دونالد ترامپ مى گویند در جریان توافق هسته اى 
2500 ایرانـى گریـن کارت گرفته انـد؛ اما آقـاى دکتر 
ظریـف و اوباما ایـن خبـر را تکذیب مى کنند. گذشـته 
سیاسـى این چهار نفر بـه من مى گوید کـه به صداقت 
مجموعـه «ظریف-اوبامـا» خیلـى بیشـتر مى تـوان 

اطمینان داشت تا «ذوالنور-ترامپ».

اختالط، پسندیده نیست
  تسنیم| نماینده ولى فقیه در اسـتان گیالن 
گفت: مـا توقـع داریم عمـوم جامعـه آن چیـزى را که 
هنجارهاى اجتماعى اقتضا مى کند رعایت کنند. آیت ا... 
رسول فالحتى خطاب به مسافران و عموم مردم گیالن 
با تأ کید بر اینکه اختالط زن و مرد به ویژه در سواحل در 
هیچ کجاى قانون اسالم پسندیده نیست تصریح کرد: ما 
نمى گوییم مردم به دریا نروند اما خواهران و برادران در 
اماکن جدا از هم از این محیط استفاده کنند. امام جمعه 
رشت خطاب به مسـئوالن نظامى، انتظامى متدینان و 
بسیجیان گفت: از شـما مى خواهم با اسـتفاده از تدبیر 
و روش هاى مناسـب، لزوم رعایت احکام شـرعى را به 

مردم تذکر دهید.

خبرخوان
به  بهانه برنج 

کرم زگیل مى آورند!
جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن    ایلنا|
برنج ایران درباره وضعیت واردات برنج با عنایت 
به فهرست منتشره واردکنندگان دریافت کننده 
ارز دولتى، گفت: در این لیست اسامى حدود صد 
شرکت به عنوان واردکننده آمده است. ولى اینگونه 
نیست که قرار باشد هر صد شرکت برنج بیاورند. 
بعضى از آنهــا ارز را بــراى واردات برنج دریافت 

مى کنند اما به جاى برنج، کرم زگیل پا مى آورند.

خیلى منتظر مومیایى 
بودیم!

رئیس ســازمان پزشکى     خبر آنالین |
قانونى مى گوید خیلى به دنبال مومیایى شهررى 
بوده اما چیزى به آنها ندادند. احمد شجاعى  افزود: 
حتى مقدمات را فراهم کردیم تا اگر جسد مربوط 
به رضاخان باشد، از طریق وابستگانش بتوانیم او 
را شناسایى دقیق کنیم. سیدامیرحسین مهدوى، 
معاون پزشکى و آزمایشگاهى سازمان پزشکى 
قانونى کشــور هم گفته «چیزى که مشــخص 
است مقام قضائى ضرورتى براى ارجاع به پزشکى 
قانونى ندید. اوًال شکایتى در کار نبود. ثانیًا براى 
مرجع احیاناً مسجل بود این جسد چه کسى است، 

بنابراین دیگر ضرورتى به معاینه نبود.»

صدور 40 میلیون
 کارت هوشمند 

  ایسنا| رئیس سازمان ثبت احوال کشور 
گفت: تاکنون کارت ملى هوشمند براى 40 میلیون 
نفر در کشور صادر شده است. درخشان نیا با بیان 
اینکه کارت هوشــمند ملى مى تواند جایگزین 
خوبى براى شناسنامه باشد، گفت: وقتى این کار 
انجام شود بخشــى از هزینه هاى مردم کاهش 
یافته و احتیاجى به شناسنامه هاى کاغذى نیست.

کاخ نیاوران 
جمعه بازار شد!

  ایسنا| رئیس کمیته میــراث فرهنگى 
شوراى شهر تهران شوى لباس کاخ نیاوران را به 
یک جمعه بازار تشبیه  و نسبت به برگزارى شوى 
لباس در این محل انتقاد کرد. حسن خلیل آبادى 
دیروز در صحن علنى شوراى شهر تهران گفت: 
این سالن براى نمایش لباس هاى سلطنتى بود 
اما حاال شــاهد برگزارى شوى لباس هستیم که 
کامًال جنبه سود آورى دارد و کاخ را تبدیل به جمعه 
بازار فانتزى کرده است. آیا بنیاد مستضعفان جاى 
دیگرى براى برگزارى این شوى لباس نداشت؟

پایان پرواز به آمستردام 
  چمدان| شرکت هواپیمایى «کى ال ام» 
اعالم کرد که از پاییز امسال پروازهاى مستقیم 
تهران-آمســتردام را قطع خواهد کرد. براساس 
اطالعیه وبسایت این شرکت هواپیمایى، آخرین 
پرواز این مسیر روز 31 شــهریور (22 سپتامبر) 
به تهران مى رود و یک روز بعد از آن در فرودگاه 
اسخیپول هلند به زمین مى نشیند. «کى ال ام»  
دلیل قطع این پرواز را چشم انداز مالى منفى این 
مسیر اعالم کرده و گفته اســت که به خریداران 
بلیت این مســیر پس از مهر ماه خسارت یا بلیت 
جایگزین سایر شرکت هاى هوایى داده خواهد شد. 
این شرکت هواپیمایى سال 2013 نیز پروازهاى 
خود را بــه تهران متوقف کرده بــود اما از 2016 

دوباره این برنامه پروازى را از سر گرفته بود.

علت عمده تصادفات امسال
  میزان | معاون اجرایى پلیس راهنمایى و 
رانندگى ناجا گفت: براساس بررسى هاى صورت 
گرفته مشخص شده است 54 درصد تصادفات در 
طرح تابستانه امسال به علت سرعت غیرمجاز و 

عدم توجه به جلو رخ داده است.

بهار امسال تا نزدیک اواخر خرداد یکى از پربارش ترین 
بهارهاى ســال هاى اخیر بود، به شــکلى کــه به گفته 
رئیس مرکز ملى خشکسالى و مدیریت بحران سازمان 
هواشناسى افزایش 27 درصدى بارش هاى بهار امسال 

در مقایسه با میانگین بلندمدت کشور را شاهد بودیم.
حاال آنطور که معاون پارلمانى سپاه پاسداران به خبرگزارى 
مجلس گفته، پروژه بارورسازى ابرها که خریدارى و نصب 
تجهیزات آن را سپاه پاســداران انجام داد، با همکارى و 
هدفگذارى وزارت نیرو صورت گرفته است. محمدصالح 
جوکار همچنین اعالم کرد این پروژه در زمســتان سال 
گذشته و بهار ســال جارى اجرا و بارورسازى ابرها انجام 
شد که نتیجه مثبت داشت. او با اعالم موفقیت آمیز بودن 
پروژه بارورســازى ابرها در کشــور گفت: این پروژه در 
زمستان 96 و بهار سال جارى با موفقیت انجام شد و ادامه 

طرح در پاییز صورت خواهد گرفت. 
جوکار در ادامه بــا بیان اینکه این پــروژه با همکارى و 
هدف گــذارى وزارت نیرو صورت گرفتــه و کار اجراى 
آن برعهده ســپاه پاسداران اســت، عنوان کرد: اجراى 
بارورســازى ابرها در مناطــق خاصى از کشــور مانند 
استان هاى زنجان، قزوین، مرکزى و برخى استان هاى 
دیگر بوده است. معاون پارلمانى سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى در پایان خاطرنشان کرد: ادامه کار بارورسازى 
ابرها براى فصل پاییز صورت خواهد گرفت؛ چراکه براى 
اجراى این طرح باید ابرى در آســمان براى بارورسازى 

وجود داشته باشد. 
پیش  از  این معاون پارلمانى ســپاه از خریدارى و نصب 
تجهیزات مورد نیاز براى بارورکردن ابرها روى هواپیما 
خبر داده و گفته بود که سپاه برخى از موادى را که براى 
تزریق به ابرها براى بارورکردن الزم اســت، خریدارى 
کرده است که به رفع مشــکل کم آبى در کشور کمک 

شایانى مى کند. 
این خبر را در همان روزها برخى رســانه ها و به صورت 
مشخص روزنامه انگلیسى  زبان «فایننشیال تریبون»، 
چاپ تهران با عنوان همکارى آلمــان و ایران در قالب 

پروژه بارورسازى ابرها منتشر کرده بودند. 
نگاهى به وبسایت مرکز ملى تحقیقات و مطالعات بارورى 

ابرها وابسته به مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو نشان 
مى دهد که در این زمینه اقداماتى صــورت گرفته بود. 
براساس یکى از مطالب این وبسایت که با تیتر گزارشى 
کوتاه از جلسات برگزار شده با شرکت FKA از آلمان فعال 

در زمینه تعدیل وضع هوا منتشر شده، آمده است: 
«از تاریخ 25 تا 27 شــهریور 1396 جلساتى تخصصى 
در یزد و تهران با حضور ســه نفر از متخصصان شرکت 
FKA از کشور آلمان برگزار شد و سخنرانى هایى درباره 

امکان همکارى مشترك بین مرکز ملى بارورى ابرها و 
شرکت FKA آلمان در حوزه تعدیل وضع هوا انجام شد. 
به همین  دلیل نشست هاى بررسى و کارشناسى در یزد و 

مؤسسه تحقیقات آب تهران، با هدف آشنایى با شرایط 
اجراى پروژه هاى بارورى ابرها و ســرکوب تگرگ، در 
حضور جمعى از کارشناسان ایرانى از شرکت هاى دولتى 

و خصوصى و برخى دانشگاه ها برگزار شد. 
از  آنجایى که در بسیارى از کشــورهاى اروپایى و برخى 
کشورهاى دیگر جهان، ریزش تگرگ آسیب هاى بسیار 
زیادى به محصوالت کشــاورزى و صنایع وارد مى کند؛ 
بنابر این از فناورى بارور کردن ابرها براى کاهش اثرات 

این پدیده به صورت جدى و گسترده استفاده مى شود. 
در سال هاى اخیر و بنابر اعالم در آخرین بولتن WMO در 
ســال 2017، اکنون بیش از 50 کشور در جهان اقدام به 

بارورى ابرها مى کنند. 
در  این  حال به گزارش ایرنا مدیرعامل مرکز ملى تحقیقات 
و مطالعات بــارورى ابرها دربــاره محدودیت هاى این 
مرکز در بخش منابع مالى گفته اســت: «این مرکز فقط 
دو فروند هواپیماى استیجارى از اوکراین در اختیار دارد 
که تجهیزات این هواپیماها نیز مســتهلک شده است؛ 
درحالى که اکنون امارات شش فروند هواپیما و تایلند 26 
فروند هواپیماى بارورى ابرها دارند؛ اما ما بعد از گذشت 20 
سال، فقط دو فروند هواپیماى استیجارى در اختیار داریم؛ 
درحالى که ایران تنها کشورى است که در منطقه به این 

فناورى مجهز است».

سردار غالمرضا جاللى، 
رئیس ســازمان پدافند 
غیــر عامل کشــور که 
ســخنان هفته پیش او 
درباره دزدیدن ابرهاى 
ایــران توســط رژیم 
صهیونیســتى بازتاب 

دیــروز در جمع طالب گســترده اى پیدا کرده بود، 
حوزه علمیه سراسر کشور هم به تهدیدهاى سایبرى و 
مشخصًا بحث اینستاگرام که صحبت از فیلتر آن است 
پرداخت. بخشــى از نظرات او در این بــاره را به نقل از 

خبرگزارى «مهر» مى خوانید:
■ربات هاى طراحى شده توسط اینستاگرام وقتى شما 
عکس مربوط به یک باشگاه ورزشى را چک مى کنید آنها 
متوجه مى شوند که شما عالقه مند به آن باشگاه هستید 
پس اخبارى را به شما مى دهند که به آن مرتبط است. 
این یعنى افراد را به صورت هوشمندانه شناسایى مى کند 

و تالش دارد هنجار ذهنى شما را همانطور که مى خواهد 
طراحى کرده و ساختار فکرى شما را شکل مى دهد.

■اینستاگرام در حوزه سیاسى افراد را به اشخاص همسو 
مرتبط مى کند و گروه هاى ضد انقالب در خارج از کشور، 
از منافقین گرفته تا صهیونیست ها و اعراب از این ابزار 
استفاده مى کنند. به دلیل ویژگى هاى فضاى سایبرى 
باید بدانید هر صفحه اى نشان دهنده این نیست که یک 
انســان واقعى پشت آن اســت. آنها به واسطه این ابزار 

تالش مى کنند فکر مردم و مسئوالن را کنترل کنند.
■  (با اشــاره به حوادث دى ماه سال گذشته و همچنین 
حوادث کازرون) مدیریت افکار عمومى در این حوادث از 
جنس عملیات روانى بود؛ یعنى همه حقه هاى فتوشاپ و 
ادیت فیلم و جابه جایى و جایگذارى را استفاده کرده بودند 
و تصاویرى که از نقاط مختلف جهان به دست آمده بود 
مانند مصر و بحرین را با ترفندهاى سینمایى به شهرهاى 
ایران مرتبط مى کردند. مخاطبان ما ممکن است سواد 

رسانه اى کافى نداشته باشند و فریب بخورند.

روزنامــه «اعتمــاد» با 
محمدمهاجــرى، فعال 
رســانه اصولگرا درباره 
مدیریــت  عملکــرد 
صداوسیما مصاحبه اى 
انجام داده است. مهاجرى 
در این گفتگــو به نکات 
قابل تأملى دربــاره برنامه هاى صداوســیما و همچنین 

مدیریت این دستگاه عریض و طویل اشاره کرده است:
■ صدا و سیما مثل گوشت قربانی و هر بخش از آن دست 
کسی است. می توان گفت یک حکومت ملوك الطوایفی 
است و هر کسی که قدرتی دارد، گوشه اي از آن را تصرف 

می کند. 
■ عملکرد صدا و ســیمایی که هیچ برنامه  تماشایی غیر 
مسابقات فوتبال جام جهانی ندارد، قابل دفاع نیست. من 
خودم خیلی دوست دارم که برنامه هاي صدا و سیما را ببینم 

اما فقط می توانم با نوه هایم برنامه هاي کارتونی را  ببینم. 

■ اخیراً یــک آقایی را به نــام آقاي یکتــا آورده اند و در 
برنامه هایی دولت را نقد می کنند. کلیــپ این برنامه ها را 
که دیدم در مورد ســوابق او ســرچ کردم... این آقاي یکتا 
یک مؤسسه مالی و ســرمایه گذاري پرپولی دارد که چند 
صد میلیارد تومان ســرمایه آن اســت. خب به جاي این 
برنامه ســازي ها قدري نان به مردم بدهد که گریه نکنند. 

اینها ادا و اطوار اپوزیسیون درآوردن است.
■چندین سال قبل یکی از مراجع تقلید در زمان ریاست قبلی 
صدا و سیما به ایشان گفته بود که کاري نکنید مردم اخبار را 
از رسانه هاي خارجی بشنوند و فقط سریال هاي شما را ببینند. 
االن وضعیت به نحوي است که حتی سریال هاي شان هم 
دیده نمی شود. کار دیگري که صدا و سیما انجام می دهد و 
بیش از مردم سر خود را شیره می مالد این است که می گویند 
مثًال 98 درصد از فالن ســریال خوش شــان آمده است. 
نمی دانم این دیگ هایی که نظرسنجی ها را در آن می پزند، 
کجا بار می گذارند؟ آنچه در جامعه دیده می شود با آنچه در 

صدا و سیما دیده می شود، کامالً  متفاوت است.

دلیل بارندگى هاى بهار امسال معلوم شد

سپاه،  ابرها را بارور کرده بود

تنها برنامه دیدنى تلویزیون، کارتون است!استفاده صهیونیست ها از اینستاگرام 

 نویســنده اى که کتابش درباره حســن روحانى اخیراً 
خبرساز شــده بود در مصاحبه با یک ســایت اصولگرا 
اتهامات عجیبى را به رئیس جمهور وارد کرده و مدعى 

رد صالحیت رئیس جمهور در سال 96 شده است.
به گزارش «جماران»، وى همچنین اتهامات سنگینى 
را متوجه شخص رئیس جمهور دانسته است و مى گوید: 
«آقاى کریمى قدوسى [نماینده مشهد]... اشاره مى کند 
آقاى روحانى را شوراى نگهبان رد صالحیت کرد، براى 
همین انتخابات سال 96، اما ایشان بر مى گردد و شوراى 
نگهبان را تهدید مى کند کــه اگر من را تأیید نکنید من 
انتخابات را برگزار نخواهم کرد. شوراى نگهبان چرا زیر 
بار چنین چیزى رفته و با چه مصلحت اندیشى در رأى 
گیرى مجدد ایشــان را تأیید صالحیت مى کند باید از 
خود اعضاى محترم شــوراى نگهبان سئوال کرد. ولى 
این خبرى اســت که آقاى کریمى قدوسى مطرح کرد 

که در ابتدا شوراى نگهبان ایشان را رد صالحیت کرده
 بود.»

او در خصوص دلیل رد صالحیت روحانى مدعى شده: 
«به دلیل تخلفات بسیار ایشــان. من قبل از انتخابات 
اسفند 95 یک مقاله مختصر و فشرده را آماده کردم که 
فروردین 96 هفته نامه "9 دى" چاپ کرد، منتها قبل از 
چاپ توسط یکى از دوستان فرستادیم که براى شوراى 
نگهبان ببرد، آن دوستى که برده بود و به یکى از اعضاى 
شوراى نگهبان داده بود، نقل کرده بود که وقتى آن عضو 
محترم شوراى نگهبان این مقاله را خوانده و نگاه کرده 
بود گفته بود پرونده فالنى در اینجا خیلى بیشتر از این 
حرف هاست. به همین دلیل هم در مرحله اول ایشان را 
رد صالحیت مى کند. بعد در مرحله دوم به چه مصلحت 
اندیشى ایشان را تأیید مى کند خوب از شوراى نگهبان 

باید سئوال کرد.»

شایعه شترى!شوراى نگهبان روحانى را رد صالحیت کرده بود!
نمایش کلیپ رمه هاى شتر و پخش این شایعه در فضاى 
مجازى که این شترها از قطر به استان فارس وارد شده 
و به سالمت مردم لطمه زده است واکنش مسئوالن آن 
استان را برانگیخت و آنها ورود شترها به فارس را دروغ 

دانستند.
به گزارش «ایرنا»، موج منفى در زمینه ورود سرمایه گذار 
خارجى براى پرورش شــتر در استان فارس در حالى در 
روزهاى گذشته ایجاد و به آن دامن زده شد که مسئوالن 
استانى اظهار کردند که هنوز این طرح در مرحله بررسى 
و مطالعه قرار دارد و تاکنون هیچ شتر قطرى وارد فارس 

نشده است. 
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى 
فارس ادعاهایى که به تازگى درباره آوردن شــترهاى 
مریض از قطر به فارس گفته شــده را، خام و بى پایه و 
اســاس دانســت و گفت: این طرح در چارچوب قوانین 

ســرمایه گذارى کشور و در ســفر هیئت استان فارس 
به کشــور قطر و پیرو ارتباط دیرینه دو کشــور از طرف 

قطرى ها مطرح شد.
رحمانى ادامه داد: تعامالت بین المللى ابعاد مختلفى دارد 
که باید مدنظر قرار گیرد و جذب سرمایه گذارى خارجى در 
شرایط اقتصادى کنونى کشور بسیار اهمیت دارد که طرح 
پرورش دام که نقطه شروع ســرمایه گذارى قطرى ها 
در فارس است نیز اگر براساس بررسى ها و قوانین ما به 
سرانجام برسد منافع بسیارى براى این استان در پى دارد. 
رحمانى ضمــن تأکید بر اینکه براى اجــراى این طرح 
فضاهاى محصورى ایجاد مى شــود، اظهار کرد: طرح 
پرورش شــتر با ســرمایه گذارى خارجى در قالب یک 
مجتمع مخصوص و زنجیــره اى کامل به جهت تولید 
احداث مى شود که شامل محل پرورش شتر، کشتارگاه ، 

بیمارستان دام و... است. 
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سید ضیاءالدین درى، کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران 
در ادامه خاطره نگارى هاى خود از مرحوم «محمد على فردین»، 
با نگارش مطلبى تازه به بررسى برخى تأثیرهاى مرحوم فردین در 
سینماى ایران پرداخت. بخش هایى از  یادداشت این کارگردان که 
به تازگى در صفحه شــخصى او در فضاى مجازى منتشر شده به 

شرح زیر است:
در سال 44 شش فیلم از فردین، اکران شــدند... فردین از جانب 
مردم به مثابه یک ستاره پذیرفته شده بود. در کتاب «فرهنگ فیلم 
هاى ایران» ترتیب اکران فیلم ها رعایت نشــده است. نمى دانیم 
کدامیک از آنها پس از «گنج قارون» ساخته و در همان سال اکران 
شدند. بنابراین شــاید «گنج قارون» بیست و دومین فیلم فردین 
طى شش ســال حضور در سینما محسوب شــود و سهم مرحوم 
ملک مطیعى با 16 ســال فعالیت 27 فیلم. اولین ستاره سینماى 
ایران رو به افول مى رفت و طى سال هاى 43-44 فقط چهار فیلم

 داشت.

به هر حال آنچه مسلم است دستمزد فردین پس از «گنج قارون» 
از صد هزار تومان گذشت و خشم تهیه کنندگان را بر انگیخت، اما 
اخالق خوب او و جنس بازِى منحصر به فردش مخالفت ها را بالاثر 
مى ساخت. حاال دیگر سینماى ایران یک سوپر استار واقعى داشت 
که مردم در انتظاِر فیلم جدیدش و ســرمایه گذاران و سینماداران 
در صفِ کار با او قرار داشتند. آماِر تولید از 38 فیلم در سال 43 طى 
ِفقط دوسال به 51 رســید! یعنى 25درصد افزایش! اما جز فردین 
و ناصِر رو به افول، ســتاره شناخته شــده دیگرى وجود نداشت و 
بهروز[وثوقى] هم تا ستاره شدن فاصله داشت. حسامیان و شریک 
(دو کلیمى اصیل ایرانى و با هــوش) در همان بزنگاه 44، فردین 
را (به عنوان لژیونر ایران) براى بازى در دو فیلم به بیروت و اردن 
بردند که هر دو فیلم از نوع جیمزباندى و مطابق با سلیقه جوانان آن

 سال ها بودند ولى هر دو فیلم در اکران تهران، چنانکه پیش بینى 
مى شد، توقعات را برآورده نساختند و این اولین هشداِر جدى براى 

سرنوشت فردین به شمار مى رفت.

هر دو فیلم («مردى از تهران» – «طوفان بر فراز پترا») در اکران 
تهران شکست خوردند! هر دو فیلم در تهران کمتر از یک میلیون 
فروش کردند، هر چند به سود دهى رسیدند اما انتظارات را برآورده 
نســاختند. هر دو فیلم از ضعف فیلمنامه و کارگردانى نسنجیده و 
انتخاب بازیگران غلط ضربه خوردند... و من در ســن 13 سالگى 
به فکر فرو رفتم. مردم چه مى گویند؟ از ســینما چه مى خواهند؟ 
فردین براى آنها چه ُحکمى دارد؟ آیا او فراتر از یک سوپراســتار 
نیســت؟ آیا مردم در اذهان و رؤیاهایشان از او شهسوارى نشسته 
بر اسب سفید بالدار ســاخته اند که درآســمان بر فراز شهر پرواز 

مى کند؟
آیا بدون داشتن پاسخ براى این سئواالت مى توان درباره فردین و 
بازیگرى او و حتى بخش وسیعى از مخاطبان سینماى ایران به یک 
تحلیل ژرف نائل شد؟ 40  سال بعد بود که من نظراتم را با فردین 
در میان گذاشتم و او با آن گره شاخص و خوش نقشِ ابروان خود به 

من مى نگریست و گاه مبهوت مى شد.

خاطره نگارى جدید 
سید ضیاءالدین درى

عبدالرضا اکبرى: 
جذابیت فیلم هاى امروز 

به آهنگ و چهره هاى زیباست

چرا تهیه کننده ها 
از دست فردین 
خشمگین بودند 

بهرام افشــارى به جمــع بازیگــران فیلم 
سینمایى «خزه» به کارگردانى منوچهر هادى 

پیوست.
پیش تولید فیلم سینمایى «خزه» به کارگردانى 
منوچهر هادى و تهیه کنندگى على سرتیپى که 
از مدتى پیش آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد 
و گروه این روزها مشــغول انتخاب بازیگران 

فیلم هستند.
 بهرام افشــارى جدیدترین بازیگرى است که 
حضورش در فیلم قطعى شده تا دومین تجربه 
همکارى اش بــا منوچهر هادى بعــد از فیلم 
«کارگر ساده نیازمندیم» در فیلم «خزه» رقم 

بخورد.
بابک کایدان نویسنده «خزه» و جواد نوروزبیگى 

مجرى طرح این فیلم هستند.
«خزه» که اثــرى پربازیگر اســت، با انتخاب 

بازیگران به  زودى مقابل دوربین مى رود.

بهرام افشارى 
به «خزه» پیوست

ضبط مســابقه تلویزیونى «برنده باش» با آماده شدن 
دکور و انتخــاب کامل عوامل پشــت دوربین با اجراى 
بازیگر مطرح سینما، محمدرضا گلزار و به تهیه کنندگى 
حمید رحیمى نادى و هاشم رضایت به زودى آغاز خواهد 
شــد. دو تهیه کننده  این برنامه بنیانگذار و طراح اصلى 
برنامه پرمخاطب «دورهمى» بودند. این دو تهیه کننده 
پس از انتخاب مهــران مدیرى بــراى برنامه اى مانند 
«دورهمى»، این بار قرار است همراه با محمدرضا گلزار 

تولید مسابقه اى خاص و متفاوت را آغاز کنند.
افزایش زمــان مطالعه و باال بــردن آگاهى و اطالعات 

عمومى در بین مخاطبان یکى از اهداف اصلى ســاخت 
این مسابقه است. در هر قسمت از این مسابقه چهار نفر 
که از قبل سئوال هاى اپلیکیشن برنامه را به درستى پاسخ 
داده اند، روى صندلى برنامه خواهند نشست و با پاسخ به 
سئواالت به صورت پلکانى براى بردن جایزه یک میلیارد 
ریالى با مجرى وارد رقابت خواهند شد. در واقع این مبلغ 
بزرگ ترین جایزه اى است که تاکنون در صدا و سیما در 

یک برنامه به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.
حضور در این مسابقه تنها از طریق شرکت در آزمون اولیه 
از طریق یک اپلیکیشن موبایلى ممکن خواهد بود. افرادى 

که تمایل دارند در این مسابقه چه به عنوان تماشاگر و چه 
به عنوان شرکت کننده حضور داشته باشند باید از طریق 
این اپلیکیشن به جمع آورى امتیاز بپردازند. افراد با پاسخ 
به سئواالت مطرح شده، امتیاز کسب مى کنند و شانس 

خود را براى حضور در برنامه افزایش مى دهند.
 براى افرادى که نتوانند به سئواالت پاسخ صحیح دهند 
اقدامات جذابى در نظر گرفته شــده تا آنان نیز بتوانند از 

ادامه مسابقه لذت ببرند.
براســاس برنامه ریزى ها، «برنده باش» دو روز در هفته 

روى آنتن شبکه 3  سیما خواهد رفت.

آغاز ضبط برنامه تلویزیونى محمدرضا گلزار

ره نگارى جدید 
 ضیاءالدین درى

یه کننده ها 
ست فردین 
گین بودند 

عبدالرضا اکبرى، بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون در گفتگو با «میزان» 
درباره کم شدن تولیدات هنرى گفت: به دلیل شرایط اقتصادى تولیدات 
کاهش یافته است. تولیدات هنرى بستگى به مسائل مالى دارد وقتى پول 

نباشد تولیدى نیز نخواهیم داشت.
وى در همین راستا افزود: فیلم هایى که هم اکنون راحت ساخته مى شود 
به دلیل وجود سرمایه گذارى هاى شخصى است که سرمایه هایشان در 
چرخش است چون سرمایه گذاران نمى توانند پولشان را در بانک پس انداز 
کنند، مسلماً سرمایه هاى خود را براى تولید فیلم استفاده مى کنند و پس از 

تولید اثر هنرى پولشان بازمى گردد. 
این بازیگر با تأکید به انتخاب نقش مناسب براى هر بازیگر اظهار کرد: 
بازیگر در انتخاب نقش خود باید بداند مناسب این نقش است یا خیر، من 

خودم نقشى را که مناسبم باشد ممکن است بپذیرم.
اکبرى درباره نبود نقش مناســب براى بازیگران مسن تر در آثار هنرى 
توضیح داد: فیلمسازان ریسک نمى کنند چون تهیه کنندگان قصد دارند 
پولشان را خیلى زود به دســت بیاورند به همین دلیل دنبال پروژه هایى 
مى روند که دست به نقد است. فیلم هایى که هم اکنون مرسوم است مبنى 
بر حضور دو جوان سرکش است که خانواده هایشان مخالف ازدواجشان 
هستند و فیلمنامه را با یکســرى رنگ و آهنگ و لعاب تولید مى کنند که 
قصه اى هم ندارند و تنهــا جذابیت آنها چهره هــاى زیباى بازیگرانش

 است. 
وى با اشــاره به عالقه خود به فیلم هاى کمدى بیان کرد: من نیز عاشق 
کار کمدى هستم، کسى نیست که کار کمدى را دوست نداشته باشد اما 
کمدى باید خاطره انگیز باشد و از آن یاد کرد نه آن کمدى که بعد از یک 
ســاعت فراموش شــود. کمدى هاى امروز براى اینکه مردم را بخنداند 
هر دیالوگى را در خود دارنــد و هر حرکتى انجام مى دهنــد. پیام براى 
مخاطب، تخریب فرهنگى و رودررو شــدن با ادبیات فارســى، اهمیتى 
براى فیلمسازان امروزى ندارد و تنها شخصیت افراد را مورد هدف قرار

 مى دهند. 
بازیگر سریال «آنام» ادامه داد: درست است که طنز کاریکاتور است اما 
برخى آثار هســتند که بارها و بارها پخش مى شوند و تکرارى نیستند به 
دلیل اینکه خالقیت به خرج مى دهند. باید در کمدى مسائلى مطرح شود 

که در آثار جدى آنچنان تأ ثیرگذار نباشد.

سرى جدید «خنداننده  شو» از پنج شنبه هفته گذشته 
در برنامه «خندوانه» پخش شــد. در این دوره فرهاد 
آییش و پانته آ بهرام جایگزین حسن معجونى و شقایق 
دهقان در بخش داورى شدند و رامبد جوان و اشکان 

خطیبى نسبت به دوره قبل ثابت مانده اند.
در دوره قبلى برخى از شــوخى ها از طرف کسانى که 
استندآپ مى کردند حاشیه ســاز شده بود که در موارد 
اندکى منجر به حذف یا سانسور بخش هایى از برنامه 
شد. حاال و در اولین شب از «خنداننده شو 2» یکى از 
شرکت کنندگان با مصطفى رحماندوست شوخى کرد. 
این شــوخى به مذاق برخى از اهالى فرهنگ و هنر 
خوش نیامد. در بخشى از این استندآپ، گفته شد که: 
«من خیلى بدشانسم اگر حضرت حافظ هم بودم مردم 

فال مصطفى رحماندوست را مى خریدند».
با توجه به کارنامه فنى و اخالقى پربار رحماندوست و 
همچنین بى حاشیه بودنش در طول سال ها فعالیت، 

شوخى اینچنینى با وى مبنا و ریشه دقیقى نداشت.
مصطفى رحماندوســت با بیان اینکــه «من برنامه 
«خندوانه» را ندیدم»، گفت: «اگر مردم شاد شده اند و 

خندیده اند، این شوخى برایم مهم نیست.» 

آژانس اطالعات مرکزى آمریکا (سیا) میزبان «دنیل 
کریگ»، بازیگر نقش «جیمز باند» بود که به زودى در 

قسمت جدید این فیلم مقابل دوربین مى رود.
«دنیــل کریگ» کــه خــود را آمــاده بــازى در 
بیســت وپنجمین فیلم از مجموعه فیلم هاى اکشن 
«جیمزباند» و پنجمین حضور متوالى در نقش «مأمور 
007» مى کند، در راستاى تالش «سیا» براى ارتباط 
با عموم مردم و آشــنایى با نحوه عملکرد آنها از این 

سازمان اطالعاتى جاسوسى دیدن کرد.
«دنى بویل»، کارگردان برنده اســکار انگلیســى، 
جدیدترین فیلم از مجموعه «جیمز بانــد» را از ماه 
دسامبر مقابل دوربین مى برد و عالوه بر کارگردانى 
یکى از نویســندگان فیلمنامه نیــز خواهد بود. هنوز 
جزئیات داستان این قسمت اعالم نشده اما برخى منابع 
اعالم کردند نام این فیلم جدید «َشترهند» خواهد بود.

«دنیل کریک» در چهار فیلم شامل «کازینو رویال»، 
«ذره اى آرامش»، «سقوط آســمانى» و «شبح» در 
نقش «مأمور 007»  ایفاى نقش کــرده بود اما پس 
از عدم تمایل او به تکرار ایــن نقش، گمانه زنى هاى 
زیادى براى انتخاب «جیمز باند» آینده و جایگزینى 
او با چهره هایى چون «ادریس آلبا»، «آدریان ترنر»، 
«هنرى کویل»، «دامیان لوئیس» و «تام هاردى» 
مطرح شــده بود. وى در حال حاضر در جایگاه دوم با 
دوام ترین بازیگران «جیمز باند» قرار دارد و 11 سال 
است که ایفاگر نقش اصلى این مجموعه است. «راجر 
مور» با بازى در هفت فیلم در طول مدت 12 ســال 
با ســابقه ترین بازیگر نقش «جیمز باند» محسوب 
مى شود. فیلم «اسپکتر» یا «شبح» بیست و چهارمین 
و جدیدترین فیلــم از مجموعه فیلم هــاى «جیمز 
باند» بود که در ســال 2015 توسط «سام مندس» 
کارگردانى شد و در نهایت به فروش جهانى بیش از 
872 میلیون دالر در ســینماها دست یافت اما رکورد 
فروش این مجموعه در اختیار فیلم «سقوط آسمانى» 
به کارگردانى «مندس» و با حضور «کریگ» و «خاویر 
باردم» در نقش منفى در ســال 2012 است که 1/1 

میلیارد دالر در سطح جهان فروخت.
بیست وپنجمین قسمت از مجموعه فیلم هاى «جیمز 
باند» از تاریخ 25 اکتبر 2019 در بریتانیا و از 8 نوامبر در 

آمریکا اکران مى شود.

واکنش 
رحماندوست به 

شوخى «خندوانه» اى

«جیمز باند» راهى 
سازمان جاسوسى 

آمریکا شد

بازیگر سریال «والیت عشــق» گفت: طى ماه گذشته 
براى بازى در فیلم سینمایى «زندانى ها» و سریال 

«ستایش 3»  به من پیشنهاد شده است.
عنایت بخشــى، بازیگر ســینما، تئاتر و 
تلویزیون درخصــوص آخرین وضعیت 
جسمانى خود گفت: خدا را شکر نسبت 
به گذشــته حالم بســیار بهتر است. 
پیش تر مشکالتى بود اما خوشبختانه 
همچنان با ادامه روند درمان وضعیت 

بسیار بهترى دارم.
وى در همین راســتا ادامه داد: مشکل 
اصلى من واریس رگ هاى پا به دلیل سر 
پا ایستادن هاى طوالنى در زمان دوران 
بازیگرى ام اســت. این مشکل همچنان 
با من همراه است اما با درمان و مصرف دارو 

سعى مى کنم آن را بهبود ببخشم.
بازیگر سریال «محکومین» درباره فعالیت هاى خود در 

عرصه بازیگرى تأکید کرد: در حال حاضر دو پیشنهاد جدى 
براى بازیگرى در سینما و تلویزیون دارم که به امید خدا با آنها 

به عرصه بازیگرى باز خواهم گشت.
بازیگر سریال «والیت عشق» درباره دو پیشنهادى که براى 
بازى داشته اضافه کرد: طى ماه گذشــته براى بازى در فیلم 
سینمایى «زندانى ها» به کارگردانى مسعود ده نمکى و سریال 
«ستایش 3» به کارگردانى سعید ســلطانى به من پیشنهاد 

شده است.
بخشى با اشــاره به قبول حضور در هر دو پروژه پیشنهادى 

من هر دو اثــر کیفیت خوبى خاطرنشــان کرد: از نظر 
کارگردانــان خوبى هم خواهند داشــت و 

هنــوز  فیلمنامه «زندانى ها» دارنــد. 
به محــض تماس از را نخوانده ام اما 

نمکى  ده  براى بــازى در اثر ســوى 
حاضر خواهم بود.

عنایت بخشى: با «ستایش 3» برمى گردم

بازیگــران فیلم  ــارى به جمــع
«خزه» به کارگردانىمنوچهر هادى 

فیلم سینمایى «خزه» به کارگردانى 
دى و تهیه کنندگى على سرتیپى که 
ش آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد 
 روزها مشــغول انتخاب بازیگران 

د.
ــارى جدیدترین بازیگرى است که 
در فیلم قطعى شده تا دومین تجربه 
ش بــا منوچهر هادى بعــد از فیلم 
ده نیازمندیم» در فیلم «خزه» رقم 

ن نویسنده «خزه» و جواد نوروزبیگى
ح این فیلم هستند.

 اثــرى پربازیگر اســت، با انتخاب 
ه  زودى مقابل دوربین مى رود.

هرام افشارى 
«خزه» پیوست

شکل 
ل سر 
وران 
چنان 
 دارو 

ود در 

ى ه پ پروژ و ر ر ور و ر ى
نظر دو اثــر کیفیت خوبىخاطرنشــانکرد: از من هر

وووووووووت و کارگردانــان خوبى هم خواهند داشــ
هنــوز  فیلمنامه «زندانى ها» دارنــد. 
به محــض تماس از را نخوانده ام اما 

نمکى  ده  براى بــازى در اثر ســوى 
حاضر خواهم بود.



0404ورزش 3262 ورزشورزشسال پانزدهمسه شنبه  19 تیر  ماه   1397 3262 7 تیر  ماه   1397 سال پانزدهمسه شنبه  19

نصف جهــان دوباره بهانه اى جور شد که سخن بگوید.
بــاز آب فوتبال ملى گل آلود شــد داریوش مصطفوى 
راه افتاد و حرف زد! انگار یادش رفته او کیســت و چه 
خاطراتى از حضــورش در فوتبالمان داریم. هنوز براى 
خود خاطراتى مى گوید که خیلى هایش اصًال با واقعیت 
انطباق ندارد. او که هنوز همه یادشان هست چطور وقتى 
دچار بیمارى قلبى شد و از کنار تیم ملى کنار رفت، تیم 
ملى 98 توانست به جام جهانى صعود کند، همان زمان 
هم با حرف هایى که درباره دادن فرش به «هاوه النژ» 
و بخشیده شــدن کارت هاى زرد ملى پوشان زده بود، 

سوژه اى شد براى فوتبالمان.
همان حرف ها و ناآشنایى مطلق محمد على آبادى در 

سال اول حضورش در ورزش، ســبب شد بیاید و برود 
دیدن مدیر وقت ورزش کشور بعد از جام جهانى 2006 
و با گفتن اینکه در 20 دقیقه قدر تمام زندگى اش از على 
آبادى نکات فوتبالى یاد گرفته، دبیر فدراسیون فوتبال 
شــود و بعد با گفتن فیفا هیچ غلطى نمى کند و برانکو 
باید در تهران محاکمه شود، کارى کرد که هم فوتبال 
ملى مان تعلیق شود بعد از جدایى محمد دادکان و هم با 
شکایت بى دلیلش از برانکو سبب شد هم 400 هزار دالر 
به این مربى غرامت پرداخت شود و هم او10 درصد از 

پاداش صعود تیم ملى به جام جهانى را از ایران بگیرد!
چیزى که خود برانکو بى خیالش شــده بــود و گمان

 مى کرد با ماجراى مالیاتش صاف مى شود!

او البته کارنامه اى درخشان تر از این هم در سیاه ترین 
فصل ممکن در پرســپولیس یک دهه گذشته داشت و 
تیم پر هزینــه اش فقط کابوس براى هــواداران باقى 

گذاشت!
حاال او دوباره آمده و این بار در حمایت از برانکو حرف 
مى زند تا براى خود محبوبیتى بخرد. آقاى مصطفوى 
کاش شما یک نفر ســکوت کنید و بگذارید بقیه اهالى 
فوتبال نگران فوتبال ملى مان باشند. شما پیش از این 
دلسوزى هاى تان را به صورت عملى نشانمان داده اید.

لحظه اى فقط به این فکــر کنید که مردم اینقدرها هم 
حافظه تاریخى شان ضعیف نیست و شاید باشند افرادى 

که هنوز هنرنمایى هاى تان یادشان مانده است!

براى مردى که در 20 دقیقه، اندازه تمام زندگى از 
على آبادى یادگرفت

افتضاح هایت را 
فراموش نکرده ایم!

براى مردى که در

اف
فرامو

نصف جهان  همان هایى که یکسال پیش معتقد بودند ایران ضعیف ترین کره جنوبى تاریخ را به راحتى 
شکست داده، حاال دوباره  زمان عقده گشایى شان فرا رسیده است!

 ایران در جام جهانى روسیه بهترین نتایج خود را در تاریخ جام هاى جهانى کسب کرد. در گروه مرگى 
که اسپانیا، پرتغال و مراکش در آن حضور داشتند 4 امتیاز گرفت و براى اولین بار با تفاضل گل صفر و نه 
مثل همیشه منفى، جام را به پایان برد. این نتایج کارنامه قابل قبولى براى تیم ملى ایران و «کارلوس 
کى روش» محسوب مى شود اما منتقدان سرســخت مربى پرتغالى، ابتدا سبک بازى تیم ملى را زیر 
سئوال بردند و البته مدعى شدند که ایران با خوش شانسى این نتایج را کسب کرده است. اما از هفته 
پیش سوژه تازه اى براى حمله به کى روش پیدا شده است. با حذف پرتغال و اسپانیا از جام جهانى توسط 
تیم هاى اروگوئه و روسیه، حاال منتقدان کارلوس کى روش برگ برنده تازه اى براى حمله به او، دانش 
فنى اش و کیفیت بازى تیمى که ســاخته بود پیدا کرده اند. همان هایى که یکسال پیش معتقد بودند 
ایران ضعیف ترین کره جنوبى تاریخ را به راحتى شکست داده، حاال مدعى اند، در مقابل ضعیف ترین 
اسپانیا و پرتغال سال هاى اخیر هم نتایج خوبى کسب نکرده است! اما آیا واقعًا اسپانیا و پرتغال اینقدر 
ضعیف بودند؟ آیا با علم به این اتفاقات، اگر همین حاال قرار به قرعه کشى تازه اى باشد، باز هم حاضریم 
ایران در همین گروه قرار بگیرد؟ بررسى آمارى عملکرد تیم هاى مدعى این گروه مثل اسپانیا و پرتغال 

مى تواند ما را در رسیدن به پاسخ این سئوال یارى کند.
سایت فیفا گزارش هاى آمارى جالب و متنوعى از بازى هاى جام جهانى منتشر کرده است. در میان 32 
تیم حاضر در این مسابقات، بیشترین حمالت را اسپانیا انجام داده است. 288 حمله به دروازه پرتغال، 
ایران، مراکش و روسیه! این یعنى اســپانیا هجومى ترین تیم تورنمنت است. رکورد بیشترین تعداد 
پاس در جام هم با 3120 پاس در چهار مسابقه متعلق به ماتادورهاست. «کریستیانو رونالدو» از پرتغال 
با 21 موقعیت گلزنى رکورددار قرار گرفتن در موقعیت زدن گل است. رکورد بیشترین پاس کامل را 
«سرخیو راموس» با 485 پاس در اختیار دارد و رکورد بیشترین تعداد پاس در یک بازى هم با 1235 
پاس متعلق به اسپانیاســت که در بازى 120 دقیقه اى مقابل روسیه ثبت شده است. همه این آمارها 

متعلق به همگروه هاى ایران در جام جهانى است.
مى توان آمارهایى از بازى تیم ملى ایران در برابر اسپانیا را هم با بازى 
روسیه مقابل این تیم مقایسه کرد. مثًال مالکیت توپ روس ها در برابر 
اسپانیا 25 درصد بود اما ایران در برابر اسپانیا 30 درصد مالکیت توپ 
را در اختیار داشت. تعداد پاس هاى روسیه مقابل اسپانیا 284 پاس 
بود و تعداد پاس  هاى ایران برابر این تیم در بازى 90دقیقه اى 219 
پاس بود. اما با همین آمار ضعیف، روسیه مقابل اسپانیا در ضربات 

پنالتى به برترى رسید و به جمع هشت تیم برتر جام رسید و 
ایران یک بر صفر مغلوب اسپانیا شد و در صعود 

به مرحله حذفى ناکام ماند.
البتــه آمارهــاى دیگرى هم 

وجود دارد کــه در آنها تیم 
ملى نســبت به روســیه 
ضعیف تر عمــل کرده 
است اما در مجموع به 
نظر مى رسد منتقدان 
با شخص کى روش 
مشــکل دارنــد و 
همین باعث شده 
تا به هر بهانه اى 
بــه او و تیمش 
حملــه کننــد. 
قطعــًا همیــن 
حاال هم اگر قرار 
به قرعه کشــى 

دوباره جام جهانى 
هیچکس  باشــد، 

نخواهــد  حاضــر 
بود ایران با اســپانیا، 

پرتغــال و مراکش 
هم گروه شــود و 
هر هفــت گروه 
دیگر، گروه هاى 

آسان ترى براى تیم ملى ایران 
به شــمار مى روند. حتى همین 
گروه A که تیم هاى اروگوئه و 
روسیه از آن تا مرحله یک چهارم 

نهایى صعود کرده اند.

نصف جهــان دوباره بهانه اى جور شد که سخن
بــاز آب فوتبال ملى گل آلود شــد داریوش مص
راه افتاد و حرف زد! انگار یادش رفته او کیســ
خاطراتى از حضــورش در فوتبالمان داریم. هن
خاطراتى مى گوید که خیلى هایش اصًال با خود
او که هنوز همه یادشان هست چط انطباق ندارد.
قلبى شد و از کنار تیم ملى کنار رف دچار بیمارى
8ملى98 توانست به جام جهانى صعود کند، هما
هم با حرف هایى که درباره دادن فرش به «هاو
و بخشیده شــدن کارت هاى زرد ملى پوشان

سوژه اى شد براى فوتبالمان.
همان حرف ها و ناآشنایى مطلق محمد على آ

1235 دارد و رکورد بیشترین تعداد پاس در یک بازى هم با 5 پاس در اختیار 485 5«سرخیو راموس» با
0پاس متعلق به اسپانیاســت که در بازى 120 دقیقه اى مقابل روسیه ثبت شده است. همه این آمارها 

متعلق به همگروه هاى ایران در جام جهانى است.
مى توان آمارهایى از بازى تیم ملى ایران در برابر اسپانیا را هم با بازى 
مثًال مالکیتتوپروس ها در برابر روسیه مقابلاینتیممقایسه کرد.
0 درصد بود اما ایران در برابر اسپانیا 30 درصد مالکیت توپ  5اسپانیا 25
4را در اختیار داشت. تعداد پاس هاى روسیه مقابل اسپانیا 284 پاس 
9دقیقه اى 219 0هاى ایران برابر این تیم در بازى 90 بود و تعداد پاس
پاس بود. اما با همین آمار ضعیف، روسیه مقابل اسپانیا در ضربات 

پنالتى به برترى رسید و به جمعهشت تیمبرتر جام رسید و
ایران یک بر صفر مغلوب اسپانیا شد و در صعود 

به مرحله حذفى ناکام ماند.
البتــه آمارهــاى دیگرى هم

وجود دارد کــه در آنها تیم 
ملى نســبت به روســیه 
ضعیف تر عمــل کرده 
است اما در مجموع به 
نظر مى رسد منتقدان 
با شخص کىروش 
مشــکل دارنــد و 
همین باعث شده 
تا به هر بهانه اى 
بــه او و تیمش 
حملــه کننــد. 
قطعــًا همیــن
حاال هم اگر قرار

به قرعه کشــى 
دوباره جام جهانى 

هیچکس  باشــد، 
نخواهــد  حاضــر 

بود ایران با اســپانیا، 
و مراکش پرتغــال
هم گروه شــود و 
هر هفــت گروه 
دیگر، گروه هاى 

آسان ترى براى تیم ملى ایران 
به شــمار مى روند. حتى همین 
Aگروه A که تیم هاى اروگوئه و 
روسیه از آن تا مرحله یک چهارم

نهایى صعود کرده اند.

حربه نخ نماى منتقدان کى روش

فصل عقده گشایى!

نصف جهان  لقب برزیل اروپا را این روزها از پرتغال باید 
گرفت و با احترام به بلژیک تقدیم کرد. تیمى چشم نواز، 
دوست داشــتنى و حاال صاحب شخصیت قهرمانى که 
مثل زنبورهاى قرمز و گرســنه به ســمت جام یورش 

مى برند.
این فقط ادن هازارد نبود که در میانه میدان تکنیکش را 
به رخ برزیلى ها مى کشید، جورى که بعضى از برزیلى ها 
حاضر بودند او را با شماره 10 پرحاشیه شان عوض کنند؛ 
آنها با تیبو کورتواى چاالك، ونسان کمپانى سرسخت، 
کوین دى بروین مشــتاق پیروزى و رملــو لوکاکوى 
فرصت طلب همه را شیفته خودشــان کرده اند. تیمى 
که زمانى با دروازه بان هایش ژان مارى فاف و میشــل 
پرودوم یا هافبک خالقــى به نام انزو شــیفو در اروپا 
مى درخشید، حاال جاه طلبى هایش را جهانى کرده است.
عادل فردوســى پور هیچ وقت مروانه فلینى را دوست 
نداشــت. او فوتبــال را بــراى بیننده جــذاب بازى 
نمى کند. براى همین عادل بارهــا فلینى را در ترکیب 
منچستریونایتد نقد کرد و در برنامه «فوتبال 120» که 
تهیه کنندگى اش را بر عهده دارد حتى براى موهایش 
شعر طنز ســاختند. او را نمونه اى از بازیکنان متوسط 

رو به پایین مى دانســت که بــا خوش اقبالى 
بخت بازى کــردن در تیم هاى درجه یک 
را پیدا کرده اســت. براى همین وقتى که 

بلژیک، توانســت برزیل را از سر 
راه بردارد گفت: «حاال فلینى 
توى جام مى مونــه و نیمار و 
کوتینیو باید بــرن برزیل.» 
این جمله به تنهایى شــاید 
براى نشــان دادن عاقبت 
ستاره هاى پرهیاهویى مثل 

نیمار کافى بود که در طول جام چند بار مدل موهایش 
را عوض کرد و به نظر آنقدر که به این حاشیه ها توجه 

مى کرد روى بازى فوتبال متمرکز نبود.
امــا منصفانه نیســت که نمایــش برزیــل را در این 
شکســت خالصه کنیم. آنها با تیته فوتبال زیبایى را 
به نمایش گذاشــتند اما براى فتح جــام فقط فوتبال 
زیبا کافى نیســت؛ فقط جمعیت میلیونى کافى نیست. 
(برزیل با 207 میلیــون نفر تقریبــًا 20 برابر بلژیک 
جمعیت دارد.) فقط داشتن باشگاه هاى قهرمان کافى 
نیســت. (اتلتیکو و رئال فاتح دو جام معتبر باشگاهى 
در اروپا شدند.) فقط داشتن تک ســتاره هاى بى نظیر 

کافى نیست.
این جام، جام تک ستاره ها نبود. مسى و رونالدو و مولر 
و لواندوفسکى و اینیســتا و ژردان شکیرى و... به خانه 
رفتند تا تیم هایى که متشــکل از بازیکنان متوسط اما 

یکدســت بودند بمانند. بلژیک نماد تیمى است که 
خالقیت فردى بازیکنــان را در قالب نظم تیمى به 

خدمت گرفته است نه اینکه یک تیم را حول محور یک 
بازیکن جمع کرده باشد؛ همان آفتى که دامن تیم هاى 
مدعى حذف شده را گرفت. برخى مى گویند سرنوشت 
این جام را اتفاقًا بازیکنان مصدوم رقم زدند؛ اگر محمد 
صالح مصرى مصدوم نبود، اگــر خامس رودریگز در 
دیدار کلمبیا مقابل انگلیس روى سکوها نمى نشست، 
اگر کاوانى در دیدار اروگوئه با فرانسه به نیمکت تبعید 
نمى شــد، اگر آگوئرو آماده تر بود، اگــر نویر این همه 
مدت با مصدومیت دست و پنجه نرم نمى کرد... شاید 
سرنوشت ها جور دیگر رقم مى خورد. اما جام را با «اگر» 

نمى دهند.
بلژیک با شایســتگى به مرحله نیمه نهایى صعود کرد 
و امروز(سه شــنبه) هم جدالى نفســگیر با خروس ها 
دارد حاال نمایش چشــم نواز ژاپن مقابل آنها بیشــتر 
ستودنى است. آنها این درخشش را مدیون روبرتو 
مارتینس سرمربى شان هستند که در رئال 
زاراگوزا بــازى مى کرد و در کارنامه اش 
مربیگرى در ســوانزى سیتى، ویگان 
اتلتیــک و اورتــون را دارد؛ گمنام و 
بى ادعــا. چه کســى فکــرش را 
مى کرد کــه در عصــر مورینیو 
و پــپ گوادریــوال و زیدان و 
ســیمئونه و آلگرى، مارتینز 
43 ساله که در کارنامه اش 
تنهــا یــک قهرمانى در

 FA Cup با ویگان را 
دارد ســرمربى شود و 
حاال شب ها با رؤیاى 
فتــح جــام جهانى 

بخوابد؟ 

اینطور که به نظر مى رسد قرمز پوش شدن 
ســروش رفیعى را باید قطعى دانســت اما 
قســمت مبهم ماجرا زمان اضافه شدن او 
به پرسپولیس اســت. چند روز قبل شایعه 
شــده بود رفیعى به زودى راهى کرواسى 
مى شود تا در اردوى قرمزها در این کشور 
شرکت کند اما شــاید او به جاى حضور در 
تمرین پرســپولیس، با تیم دیگرى تمرین 
کند چرا که سایت مدال مدعى شده سروش 
با پیکان به توافق رسیده تا در نیم فصل اول 
در این تیم توپ بزند و نیم فصل دوم به تیم 
سابقش برگردد. نکته مهم اینکه مدتى قبل 
هم صحبت از توافق رفیعى بــا پیکان به 
گوش مى رسید اما در آن مقطع اعالم شد 
خودروسازان به خاطر رقم درخواستى باالى 
سروش براى نیم فصل قید او را زده اند. حاال 
باید دید پیکان پولدار شده یا اینکه سروش 

به آقا معلم و تیمش تخفیف داده است؟

«رامون دیاز» لیست خریدش را به باشگاه 
ارائه داده، یک بازیکن برزیلى، یک آفریقایى 

و یک آسیایى در آن هستند.
 روزنامه الریاضه گزارشى از سه خرید جدید 
تیم االتحاد منتشر کرد و نوشت قرار است 
مســئوالن این تیم در دبى با سه بازیکن 
مالقــات کنند و در صــورت توافق نهایى 

قرارداد بین طرفین امضا شود.
 کریم االحمدى هافبک دفاعى تیم مراکش، 
گورمان بازیکن تیم ملى استرالیا و  جوناس 
دســوزا برزیلى از تیم فالمینگو بازیکنان 
مدنظر رامــون دیاز بــراى تقویت تیمش 

هستند. 
االتحــاد پــس از یکســال دورى از لیگ 
قهرمانان بــه دلیل پرونده هــاى مالى، با 
قهرمانى در جــام حذفى بازهــم در لیگ 

قهرمانان آسیا فصل بعد حاضر است.

درباره امیر هوشنگ ســعادتى مدافع اسبق 
ســایپا، ســپاهان و ایجنت چنــد بازیکن 
ســرخابى ها حرف زیاد بــوده. او محرمى 
و احمــدزاده  و نورافکن  را بــرده به اروپا. 
قلى زاده هدف اول استقالل که بازیکن آزاد 
بوده را هم برده به شارلروا. انصارى و غفورى 

بازیکنان تحت قرارداد با او ماندنى شده اند.
در این شرایط او سوژه اول هواداران سرخابى 
در فضاى مجازى بوده. مثال وقتى  انصارى 
و غفورى به رغم پیشنهادات خوب خارجى 
مى خواهند بمانند کارى از دســت سعادتى 
ســاخته اســت؟ وقتى محرمى ماه ها قبل 
از اتمام فصل بار ســفر به زاگرب بسته بود

مى شد او را نگه داشــت؟ به عنوان نمونه 
بگوییم که احمدزاده با آفرى که یک ایجنت 
ایرانى دیگر جور کرده بــود به اتفاق کمال 
راهى ترکیه شد در حالى که سعادتى چند روز 
قبل تر پیش قرارداد احمدزاده و تیم لهستانى 

را امضا کرده بود.
یعنى اینکه بازیکن خیلى جاها ایجنت قانونى  
خودش را هم دور مى زنــد و به حرف هیچ 
کس گوش نمى کند و البته این را هم بگوییم 
که ایجنت بى تاثیر روى بازیکن نیســت. 
تاثیر دارد اما دســت آخر این خود بازیکن 
است که تصمیم مى گیرد کما اینکه انصارى 
و غفورى خواستند بمانند و ماندند و نورافکن 
و محرمى و قلى زاده و احمدزاده فیل شان یاد 
اروپا کرده بود و رفتند. تفسیر باقى ماجراها 

با خودتان.

هواداران تیم ملى برزیل با راه اندازى کمپین هایى نارضایتى خود از نیمار و گابریل ژسوس را اعالم کردند.
 بعد از باخت ناامید کننده برزیل مقابل بلژیک در مرحله یک چهارم نهایى جام جهانى هواداران سلسائو یک کمپین علیه نیمار و گابریل ژسوس در 

فضاى مجازى به راه انداختند و نارضایتى خود از این دو بازیکن را اعالم کردند.
نیمار جونیور در جام جهانى 2018 تنها دو گل با پیراهن تیم ملى برزیل به ثمر رساند و با نمایش هاى ناامید کننده خود نارضایتى بسیارى از هواداران 

سلسائو را به عمل آورد. به همین دلیل 56 درصد از طرفداران تیم ملى برزیل از نحوه بازى کردن شماره 10 خود رضایت کافى را نداشتند.
از طرف دیگر گابریل ژسوس، مهاجم جوان تیم منچسترسیتى که عملکرد نسبتا درخشانى در لیگ جزیره از خود به جا گذاشته بود، همراه با تیم 
ملى برزیل تورنمنت کم فروغى را پشت سر گذاشت و حتى موفق به زدن یک گل هم نشد. همین نمایش باعث شد 83 درصد طرفداران تیم ملى 

برزیل از نمایش این بازیکن جوان هم ابراز نارضایتى کنند و آن را دور از انتظار بدانند. 

   نارضایتى گسترده برزیلى ها  

در روزهایى که پرتغال مرد و آمریکاى جنوبى بدلى از برزیل دارد

حاال تو برزیل اروپایى!

نداشــت. او فوتبــال را بــراى بیننده جــذاب بازى 
نمى کند. براى همین عادل بارهــا فلینى را درر ترکیب 
منچستریونایتد نقد کرد و در برنامه «فوتبال 120» که 
براى مموهایش  تهیه کنندگى اش را بر عهده دارد حتى
شعر طنز ســاختند. او را نمونه اى از بازیکنان متوسط 

رو به پایین مى دانســت که بــا خوش اقبالى
بخت بازى کــردن در تیم هاى درجه یک 
را پیدا کرده اســت. براى همین وقتى که 

بلژیک، توانســت برزیل را از سر
راه بردارد گفت: «حاال فلینى 
جام مى مونــه و نیمار و  توى
برزیل.» کوتینیو باید بــرن
این جمله به تنهایى شــاید 
براى نشــان دادن عاقبت 
ستاره هاى پرهیاهویى مثل 

ه که یکدســت بودند بمانند. بلژیک نماد تیمى است
خالقیت فردى بازیکنــان را در قالب نظم تیمى به 

مارتینس سرمربى شان هستند که در رئال 
زاراگوزا بــازى مى کرد و در کارنامه اش 
مربیگرى در ســوانزى سیتى، ویگان 
گمنام و اتلتیــک و اورتــون را دارد؛

بى ادعــا. چه کســى فکــرش را 
مورینیو مى کرد کــه در عصــر

و پــپ گوادریــوال و زیدان و 
ســیمئونه و آلگرى، مارتینز 
43 ساله که در کارنامه اش 
تنهــا یــک قهرمانى در
FA با ویگان را  Cup
دارد ســرمربى شود و

حاال شب ها با رؤیاى 
فتــح جــام جهانى 

بخوابد؟ 

اول پیکان
 بعداً پرسپولیس

االتحاد به دنبال
 2 خرید از جام جهانى!

عجب ایجنتى!
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نصف جهــان وقتــى فکر مــى کنیم 
مى بینیم که خیلى حیف اســت که حاال 
بازیکنى مانند سامان قدوس بخواهد اروپا 
را رها کند  و به لیگى مانند چین برود. او 
قابلیت بازى در لیگى مانند بوندسلیگا را به 
راحتى دارد و نباید این فرصت را به راحتى 

از دست بدهد.
ســامان قدوس یکى از ســوژه هاى 

جذاب فوتبال ایران در نقل و انتقاالت 
تابستانى فوتبال اروپاست. بازیکنى 

که پس از درخشش با پیراهن 
اوسترســوند، عنوان بهترین 
بازیکــن لیگ ســوئد را به 
دســت آورد و البته در لیگ 

قهرمانان اروپا-بازى با آرسنال- 
نشــان داد چه مهاجم قابلى اســت. همین 

موفقیت ها،سامان را در 
ذهن همه به یک بازیکن کلیدى در 

تیم ملى ایران تبدیل کرد. بازیکنى که قبل از 
آغاز جام جهانى همه منتظر حضورش در ترکیب 

تیم ملى بودند اما کى روش با توجه به تاکتیکى که براى 
ایران در نظر گرفت ترجیح داد از او در دقایق پایانى هر 

سه بازى جام جهانى استفاده کند.
قدوس هرگز راهى به ترکیب ثابت تیم ملى ایران پیدا 
نکرد اما اینها همه باعث نشــد تا تیم هــاى اروپایى از 
شکار او منصرف شوند. ســلتاویگو در اللیگا،سوانسى 
در چمپیونشــیپ و حاال هم یک تیم چینى مشترى هاى 
جدى ســامان براى انتقــال به لیگى جدید هســتند. 
سامان دو فصل دیگر با اوسترســوند قرارداد دارد اما 
باشگاه هاى خواهان تالش خود را انجام مى دهند تا 
بتوانند رضایت باشگاه سوئدى را با پرداخت حدود 20 

میلیون کرون جلب کنند.
در این بین خبــر انتقال قدوس به ســوپرلیگ چین 
همه را نا امید کرد. به خصــوص هواداران فوتبال در 
ایران که انتظار داشتند بعد از سال ها نماینده اى در 
اللیگا و حتى لیگ انگلیس داشــته باشند. قدوس 
البته این امید را تبدیل بــه یأس نکرد، به خصوص 
وقتى که گفت:«به لیگ چین نمى روم.» او حاال به 
تمرین هاى پیش فصل اوسترســوند اضافه شده و 
بعید هم نیست فعًال همراه سایر بازیکنان تمرین کند تا 

باشگاه با تیمى جدید به توافق برسد.
قدوس با «گراهام پوتر» راحت است و عالقه مندى اش 
به بازى زیر نظر این مربى را هیچگاه پنهان نکرده. پوتر 
بعد از ســپرى کردن یک دوره طالیــى همراه با 
اوسترسوند، چند هفته قبل مربیگرى 
باشگاه سوانســى در چمپیونشیپ 
را بر عهده گرفت و عالقه خود به 
جذب سما و سامان را به اطالع 
مسئوالن این باشگاه رساند. او با 
کن سما و سامان قدوس براى 
حضور در سوانسى مذاکره نیز کرد 

اما اولى پیراهن واتفورد در لیگ برتر را پوشید و دومى هم 
عالقه اى به حضور در چمپیونشیپ نشان نداد. هر چند 
مربى محبوب قدوس در سوانسى حضور دارد اما هدف 

سامان بازى در سطحى باالتر است.
ایجنت قدوس مشغول مذاکره با تیم هاى مورد نظر است 
و سامان هم در تمرین اوسترسوند حضور دارد. نزدیکان 
قدوس معتقدند او بازى در بوندس لیگا را هدف قرار داده 
است و مدیر برنامه هایش نیز در این زمینه مذاکره هایى 
انجام داده است. مذاکره با تیم هایى که جزو بهترین ها 
نیستند اما در میانه جدول حضور دارند و مى توانند سکوى 
پرتابى براى قدوس در سطح نخست فوتبال اروپا باشند.

پیشنهاد تیم هاى اروپایى فعًال در جیب سامان قدوس 
اســت اما این بهانــه اى نمى شــود تا او بــازى براى 
اوسترسوند را فراموش کند. سامان خود را آماده مى کند 
تا در بازى  اوسترسوند مقابل هاماربى در ترکیب ثابت قرار 
بگیرد. بازى با تیم صدرنشین که براى اوسترسوند حیاتى 
و حساس است. بعد از این بازى شاید اتفاق هاى جدیدى 
رقم بخورد. اتفاق هایى چون امضاى قرارداد ســامان با 
تیمى که اسم و رسمدارتر از اوسترسوند است. تیمى شاید 

در اللیگا و یا بوندس لیگا.
چیزى که مشخص است او نباید کوچک ترین جایى در 
ذهنش براى تیم هاى چینى بگذارد. لیگ چین از لحاظ 
مالى شــاید  جذابیت هایى داشته باشد و قطعاً مشتریان 
چینى با  که از ســوى برندهایى مانند چرى و ام. وى. ام 
حمایت مى شوند همچنان دســت بردار او نباشند. اما او 
باید آرزوهاى بزرگش را ادامه دهد و بى خیال اروپا نباشد. 
کالس و وجهه این بازیکن بوندسلیگا و اسپانسرهایى 
همچون  بنر و بى. ام. و است نه چین و برندهاى بنجلش!

 

 حاال خیلى زوده که بخواهى اروپا را ول کنى

نصف جهــان وقتــى فکر مــى کنیم 
مى بینیم که خیلى حیف اســت که حاال 
بازیکنى مانند سامان قدوس بخواهد اروپا 
را رها کند  و به لیگى مانند چین برود. او 
قابلیت بازى در لیگى مانند بوندسلیگا را به 
راحتى دارد و نباید این فرصت را به راحتى 

از دست بدهد.
ســامان قدوس یکى از ســوژه هاى 

جذاب فوتبال ایران در نقل و انتقاالت 
تابستانىفوتبال اروپاست. بازیکنى
درخشش با پیراهن که پس از
اوسترســوند، عنوان بهترین
بازیکــن لیگ ســوئد را به 
دســت آورد و البته در لیگ 

قهرمانان اروپا-بازى با آرسنال- 
نشــان داد چه مهاجم قابلى اســت. همین 

موفقیت ها،سامان را در 
ذهن همه به یکبازیکن کلیدى در 

تیم ملى ایران تبدیل کرد. بازیکنى که قبل از
آغاز جام جهانى همه منتظر حضورش در ترکیب 

تیم ملى بودند اما کى روش با توجه به تاکتیکى که براى 
ایران در نظر گرفت ترجیح داد از او در دقایق پایانى هر 

سه بازى جام جهانى استفاده کند.
قدوس هرگز راهى به ترکیب ثابت تیم ملى ایران پیدا 
نکرد اما اینها همه باعث نشــد تا تیم هــاى اروپایى از 
شکار او منصرف شوند. ســلتاویگو در اللیگا،سوانسى 
در چمپیونشــیپ و حاال هم یک تیم چینى مشترى هاى
جدىســامان براى انتقــال به لیگى جدید هســتند. 
سامان دو فصل دیگر با اوسترســوند قرارداد دارد اما 
باشگاه هاى خواهان تالش خود را انجام مى دهند تا 
0بتوانند رضایت باشگاه سوئدى را با پرداخت حدود 20

میلیون کرون جلب کنند.
در این بین خبــر انتقال قدوس به ســوپرلیگ چین 
همه را نا امید کرد. به خصــوص هواداران فوتبال در 
ایران که انتظار داشتند بعد از سال ها نماینده اى در 
اللیگا و حتى لیگ انگلیسداشــته باشند. قدوس 
البته این امید را تبدیل بــه یأس نکرد، به خصوص 
وقتى که گفت:«به لیگ چین نمى روم.» او حاال به 
تمرین هاى پیش فصل اوسترســوند اضافه شده و 
بعید هم نیست فعًال همراه سایر بازیکنان تمرین کند تا 

باشگاه با تیمى جدید به توافق برسد.
قدوس با «گراهام پوتر» راحت است و عالقه مندى اش
به بازى زیر نظر این مربى را هیچگاه پنهان نکرده. پوتر 
ســپرى کردن یک دوره طالیــى همراه با  بعد از
اوسترسوند، چند هفته قبل مربیگرى 
باشگاه سوانســى در چمپیونشیپ 
را برعهده گرفت وعالقه خود به
به اطالع جذب سما و سامان را

مسئوالن این باشگاه رساند. او با 
سامان قدوس براى کن سما و

حضور در سوانسى مذاکره نیز کرد 

اما اولى
عالقه اى
مربى مح
سامان با
ایجنتق
و سامان
قدوسم
است و م
انجام دا
نیستندا
پرتابى بر
پیشنهاد
اســت

اوسترسو
در بازى تا
با بگیرد.
و حساس
رقم بخو
تیمى که
در اللیگ
چیزى ک
ذهنشب
مالى شـ
چینى با
حمایت
باید آرزو
کالس
همچون

 حاال خیلى زوده که بخ

 بى خیال  MVM؛ 
به BMW فکر کن!

ایجنت قدوس مشغول 
مذاکره با تیم هاى مورد نظر 
است و سامان هم در تمرین 

اوسترسوند حضور دارد. 
نزدیکان قدوس معتقدند او بازى 

در بوندس لیگا را
 هدف قرار داده

د

ل 

وداع تلخ و زودهنگام برزیل از جام جهانى 
2018 در ایران هم قربانى گرفت تا جامعه 

پزشکى ایران عزادار شود.
آتریــداد یزدانــى مدیرســابق روزنامــه 
پرسپولیس یکى از بستگان خود را به دلیل 
ایست قلبى ناشى از هیجانات شکست برزیل 
مقابل بلژیک از دست داد تا با سوگ بزرگى 

روبرو شود.
این اتفاق تلخ باعث شد تا نه تنها مدیرسابق 
روزنامه پرسپولیس بلکه خانواده پروفسور 
ابوالحسن مســگرزاده پدر جراحى فک در 
ایران نیز در غم بزرگى فرو بروند چون داماد 
پروفســور که خود یکى از پزشکان به نام 
ایران بود با توجه به عالقه شدید به برزیل 
در جریان بازى با بلژیک با ایست قلبى ناشى 
از هیجانات وداع زودهنگام سلسائو دار فانى 

را وداع گفت.
داماد پروفسور مســگرزاده در حالى با این 
اتفاق تلخ روبرو شــد که 43 ســال بیشتر 
نداشت اما به دلیل استرس ناشى از تماشاى 
بازى برزیل با بلژیک در مرحله یک چهارم 
نهایى جام جهانى 2018 با ایست قلبى 
روبرو و در فاصله چنــد دقیقه دار فانى 

را وداع گفت تا ایــن خانواده محترم 
همین طور جامعه پزشکى را با غم 

بزرگى روبرو کند.

 

قربانى حذف برزیل
 در ایران

نصف جهان بعد از جام جهانى 90 ایتالیا حاال بار دیگر انگلیس خود 
را در نیمه نهایى مى بیند و دوســت دارد حاال که به اینجا رسیده 

بیشتر به ستاره دوم فکر کند.
در بازى اخیر انگلیس، هرى مگوایر و دله آلى در دو نیمه  بازى به 
سوئد گل زدند تا کار بزرگ انگلیسى ها انجام شود. شاگردان گرت  
ساوت گیت حاال روز  فردا(چهارشنبه) در استادیوم لوژنیکى مسکو 
به مصاف کرواسى خواهند رفت. انگلیسى ها در مرحله  یک چهارم 
نهایى با تیمى سرسخت و سمج به نام ســوئد روبرو بودند ولى با 
کمک نمایش درخشــان دروازه بان شــان جردن پیکفورد موفق 

شدند چالش سوئد را با موفقیت پشت سر بگذارند.
ســاوت گیت و بازیکنــان انگلیــس بعــد از بازى بــه مقابل 
هواداران خود در اســتادیوم رفته و درســت مثل لحظات بعد از 
پیروزى دراماتیک شــان بر کلمبیا، به جشــن و شادى مشغول 
شدند. آنها حاال یک قدم با تاریخسازى فاصله دارند و درحالیکه 
براى رســیدن به بزرگ ترین رویــداد فوتبالى دنیــا تنها یک 
مســابقه در پیش رو دارند، با انتظار از آنها یک بار دیگر سنگین 

شده است.
سه شــیرها در تاریخ خود براى بار سوم اســت که به جمع 4 تیم 
برتر جام جهانى راه یافته اند. در دو مورد قبلى، آنها در جام 66 در 
خاك خودشان به قهرمانى رسیده اما در جام 90 ایتالیا با شکست 

در مقابل آلمان در ضربات پنالتى از رسیدن به فینال بازمانده اند.
آنها این بار براى راه یابى به فینال در مقابل تیمى خواهند ایستاد 
که بر اســاس جدول فیفا، یکى از تیم هاى قوى دنیا اســت. در 
صورت راه یافت به فینال، یکى از دو تیم فرانسه یا بلژیک منتظر 

انگلیسى ها خواهد بود.
 نمایش انگلیس در مقابل سوئد اما به هیچ وجه کامل و بى عیب و 
نقص نبود. انگلیسى ها بازى را کند و تنبل شروع کردند و در نیمه  
دوم اجازه دادند پیکفورد بارها آزموده شود. موضوعى که مشخص 

بود ساوت گیت را ناراحت و عصبانى کرده است.
اما در روزى که بار انتظارها از انگلیــس جوان افزایش یافته بود، 
انگلیس گرت ساوت گیت توانســت کارى که الزم بود را انجام 
دهد. البته شــکى نیست که ساوت گیت اشــکاالت تیمش را در 
گوشه ى ذهنش یادداشــت کرده و به آنها رسیدگى خواهد کرد 

ولى در جام جهانى، آن هم در مراحل حذفى، تنها نتیجه اســت 
که اهمیت دارد. و حاال انگلیســى که 12 سال بود طعم پیروزى 
در مراحل حذفى را نچشــیده بود حاال دو بازى در مراحل حذفى 
جام جهانى را با پیروزى پشــت سر گذاشته. ساوت گیت خونسرد 
و با طمأنینه، تیمش را با چنان اعتماد به نفس و اقتدارى هدایت 
کرده که یکى از جوان ترین و بى تجربه ترین تیم هاى جام جهانى 
حاال جاى خود را بین چهار تیم برتر جام رزور کرده و حتى راحت تر 
از بعضى از ســه تیم دیگر، خود را به این مرحله رســانده است. 
ساوت گیت و انگلیس به واقع شایسته  تحسین هستند ولى شکى 
نیست که از این پس، بار انتظار از آنها به مراتب سنگین تر از قبل 

خواهد بود.
مگوایر و پیکفورد، دو ســتاره   انگلیس، در اولین بازى هاى این 
تورنمنت، لحظاتى ناکارآمد داشــتند ولى اشــتباهات آنها قابل 
درك بود. همه مى دانستند بازیکنان جوانى مثل آنها براى تطبیق 
دادن خود با فشــارهاى منحصربفرد جام جهانى به اندکى زمان 

نیاز دارند.
مگوایر شاید به سبک و ســیاق قدیمى انگلیسى بازى کند 
ولى ساوت گیت در آرایش دفاعى ســه نفره  خود به مردى 
با قدرت و جاه طلبــى او نیاز دارد و مگوایر را مى ســتاید. 
دیروز مگوایر بود که در سامارا  کرنر ارسالى اشلى یانگ 
را با ضربه ى سرى دیدنى به گل تبدیل کرد تا تیمش از 

حریف پیش بیفتد.
پیکفورد هم که بعــد از دفع فوق العــاده زیباى پنالتى 

کارلوس باکاى کلمبیایى و قطعى کردن پیروزى تیمش 
در مرحله  قبلى، مورد توجه قرار گرفته بود دیروز نشان داد توجه ها 

به او بى دلیل نبوده است.
پیکفورد در این جام جهانى تالش بســیارى کرد تا دست کم در 

یک بازى دروازه  تیمش را بســته نگه دارد و دیروز با ارائه یک 
نمایش زیبا و بدون نقص از دروازه بانى، ســوئد را در مقابل 
دروازه اش به زانو در آورد و به شایستگى، یک کلین شیت در 

جام جهانى به نام خود ثبت کرد.
مگوایر و پیکفورد ثابت کردند که در تیم ملى انگلیس بالغ شده و 

حاال مهره هاى تأثیرگذار تیم هستند.

دله آلى در روسیه، از آغاز از نظر آمادگى بدنى مشکل داشت ولى 
هیچکس حتى براى یک لحظه شک نکرده بود که او فوتبالیست 
باکالسى است و با غریزه  گلزنى اش مى تواند گره کور هر بازى به 

بن بست رسیده اى را باز کند.
شــده بود مبنى بــر اینکه حتى گمانه زنى هایى مطرح 

است دست به تصمیمى ســاوت گیت ممکن 
آلى را از ترکیب تیمش محافظه کارانه زده و 
به دلیــل مصدومیت کنار بگــذارد. آلى 

بازى هاى پاناما و بلژیک را از دست داده بود و این احتمال واقعًا 
وجود داشت ولى سرمربى سه شیرها قبل از بازى نشان داد که آلى 
را از ته دل ستایش کرده و امیدوارى اش به او را هرگز رها نمى کند.

واقعیت این اســت که   آلى تا مدت ها بــراى اینکه بتواند 
تأثیــر مثبتــى روى بازى 

بگذارد، دچار مشــکل 
بود. ولى لحظه اى که 

وت گیت  سا

به فرا رسیدنش امیدوار بود درحالى که ساعت گذشت حدود یک 
ساعت از زمان بازى را نشــان مى داد، از راه رسید. آلى خود را در 
نقطه  فرود سانتر زیبا و هوشمندانه  لینگارد قرار داد تا دروازه  سوئد 
را براى بار دوم باز کرده و امیدهاى اسکاندیناویایى ها را نا 
امید کند. هم انگلیس و هم ســاوت گیت مى خواهند این 
براى ستاره  جوان شان که مى تواند کارهاى بزرگى انجام 

دهد، نقطه  شروع یک برهه درخشان باشد.
 اما آیا انگلیس مى تواند براى فتح جام رویاپردازى کند؟ 
چرا که نه. انگلیس در نیمه نهایى به مصاف 
کرواسى خواهد رفت و در هر رقابتى، 
وقتى کار به چنیــن مراحلى 
مى رســد، هــر چیزى 

ممکن خواهد بود.
البته شــکى نیست که شــاگردان 

ســاوت گیت روز چهارشنبه در مسکو 
کار ســختى در پیش خواهند داشت 
ولى واقعیت این اســت که انگلیسى ها 
حاال انگیزه  فوق العاده اى پیــدا کرده اند و بعد از هر 
پیروزى اى که در خاك روســیه به دســت آورده اند 
اعتماد به نفس آرام و بى جنجال شان بزرگ و بزرگ 

تر شده است.
بخت هاى اصلى قهرمانى از آن ســوى جدول مى آیند: 
بلژیک و فرانسه که در بازى دیگر نیمه نهایى به مصاف 
هم خواهند رفت. ولى فراموش نکنید که این جام جهانى، 
جامى غیر قابل پیش بینى بوده.چه کسى مى گوید انگلیس 
نمى تواند یک بار دیگر بر خالف پیش بینى ها موفق عمل کرده 

و یک ستاره  دیگر به پیراهن خود بچسباند؟
 

ستاره دوم انگلیس در راه است؟
 حاال دو بازى در مراحل حذفى 
ر گذاشته. ساوت گیت خونسرد 
ماد به نفس و اقتدارى هدایت 
جربه ترین تیم هاى جام جهانى 
ر جام رزور کرده و حتى راحت تر 
 به این مرحله رســانده است. 
سته  تحسین هستند ولى شکى 
قبل  آنها به مراتبسنگین تر از

گلیس، در اولین بازى هاى این
تند ولى اشــتباهات آنها قابل 
ن جوانى مثل آنها براى تطبیق 
فرد جام جهانى به اندکى زمان 

دیمى انگلیسى بازى کند 
 ســه نفره  خود به مردى 
و مگوایر را مى ســتاید. 
نر ارسالى اشلى یانگ 
بدیل کرد تا تیمش از

لعــاده زیباى پنالتى 
 کردن پیروزى تیمش 

فته بود دیروز نشان داد توجه ها 

 بســیارى کرد تا دست کم در 
 نگه دارد و دیروز با ارائه یک 
ه بانى، ســوئد را در مقابل 
ستگى، یک کلین شیت در 

در تیم ملى انگلیس بالغ شده و 
ند.

باکالسى است و با غریزه  گلزنى اش مى تواند گره کور هر بازى به 
بن بست رسیده اى را باز کند.
شــده بود مبنى بــر اینکه حتى گمانه زنى هایى مطرح 

است دست به تصمیمى ســاوت گیت ممکن 
آلى را از ترکیب تیمش محافظه کارانه زده و 
به دلیــل مصدومیت کنار بگــذارد. آلى 

از ته دل ستایش کرده و امیدوارى اش به او را هرگز رها نمى کند. را
ددداند واقعیت این اســت که   آلى تا مدت ها بــراى اینکه بتو

تأثیــر مثبتــى روى بازى 
بگذارد، دچار مشــکل 
بود. ولى لحظه اى که 

وت گیت سا

نقطه  فرود سانتر زیبا و هوشمندانه  لینگارد قرار داد تا دروازه  سوئد
را براى بار دوم باز کرده و امیدهاى اسکاندیناویایى ها را نا
امید کند. هم انگلیس و هم ســاوت گیت مى خواهند این
براى ستاره  جوان شان که مى تواند کارهاى بزرگى انجام

دهد، نقطه  شروع یک برهه درخشان باشد.
 اما آیا انگلیس مى تواند براى فتح جام رویاپردازى کند؟
که نه. انگلیس در نیمه نهایى به مصاف چچچچچچچرچرچرچرا
رقابتى، کرواسى خواهد رفت و در هر
وقتى کار به چنیــن مراحلى
مى رســد، هــر چیزى

ممکن خواهد بود.
البته شــکى نیست که شــاگردان 

ســاوت گیت روز چهارشنبه در مسکو
کار ســختى در پیش خواهند داشت
ولى واقعیت ایناســت که انگلیسى ها
حاال انگیزه  فوق العاده اى پیــدا کرده اند و بعد از هر
پیروزى اى که در خاك روســیه به دســت آورده اند
اعتماد به نفس آرام و بى جنجال شان بزرگ و بزرگ

شده است. تر
آآآآآآیآآآآیآآآیآیىآیى آیند: بخت هاى اصلى قهرمانى از آنســوى جدول م
بلژیک و فرانسه که در بازى دیگر نیمه نهایى به مصاف
هم خواهند رفت. ولى فراموش نکنید که این جام جهانى،
جامى غیر قابل پیش بینى بوده.چه کسى مى گوید انگلیس
نمى تواند یک بار دیگر بر خالف پیش بینى ها موفق عمل کرده

و یک ستاره  دیگر به پیراهن خود بچسباند؟

لیگ هفدهم
پرسپولیس موفق برانکو، خریدهاى زیادى نداشت و در 
عوض استقالل با توپ پر وارد بازار شد. بین خریدهاى 
استقالل، سرور جپاروف یکى از بهترین خریدهاى لیگ 
برتر بود و مامه تیام در نیم فصل، بهترین شکار سال هاى 
اخیر این تیم شد. شجاع خلیل زاده هم به درد پرسپولیس 
خورد و نقش مهمى در موفقیت این تیم بازى کرد. در کنار 
آنها، خریدهاى خارجى صنعت نفت و به صورت خاص 

کرار جاسم، بهترین خریدهاى لیگ برتر بودند.

لیگ شانزدهم
پرسپولیس با خریدهاى خوبش، بعد از سال ها به قهرمانى 
رسید. ســیدجالل، بیرانوند و امیرى خریدهاى موفقى 
بودند و از بین آن ها مى توان جالل حســینى را بهترین 
خرید پرسپولیس و لیگ برتر دانســت. رفتن ساسان 
انصارى به فوالد و کاوه رضایى به اســتقالل هم دیگر 
ترانسفرهاى مهم و موفق لیگ بودند. پرسپولیس نیم 
فصل با ورود سروش رفیعى، موفق ترین انتقال زمستانى 

را هم داشت.

لیگ پانزدهم
خریدهاى استقالل خوزستان، این تیم را قهرمان لیگ 
برتر کردند. فرناندو ده خسوس و حسن بیت سعید، بهترین 
آنها بودند. پرسپولیس با ورود مسلمان و کامیابى نیا، خط 
هافبک قدرتمندى ســاخت و گســترش فوالد هم با 
داریوش شجاعیان، یک پدیده به فوتبال ایران معرفى 
کرد. با این حال، قهرمانى استقالل خوزستان و خط دفاع 
فوق العاده آن ها باعث شد خسوس، بیشتر از بقیه خریدها 

مورد توجه قرار بگیرد.

لیگ چهاردهم
بدون تردیــد ترانســفر ادینیــو از مس کرمــان به 
تراکتورسازى، مهمترین نقل و انتقال فوتبال ایران در 

لیگ چهاردهم بود. ادینیو آقاى گل شد و تراکتورسازى 
را هم تا یک قدمى قهرمانى جلو برد. پرسپولیس با یک 
خرید کم سر و صدا به نام مهدى طارمى، بهترین خریدش 
را انجام داد. چهره ناشناخته اى که بهترین بازیکن فصل 
پرسپولیس شد. استقالل هم امید ابراهیمى را خرید که 
خیلى سریع جا افتاد و هنوز، ژنرال خط هافبک آن هاست.

لیگ سیزدهم
در فصل کم هیجان نقل و انتقاالت، تراکتورسازى آقاى 
گل سابق لیگ را خرید و کریم انصارى فرد با پیراهن این 
تیم هم عنوان آقاى گلى را بدســت آورد. انصارى فرد، 
نمایش خوبى در تراکتورســازى داشــت. محمدرضا 
خلعتبرى هم بمب نسبتا موفق پرسپولیسى ها بود و نفت 
تهران با خرید وحید امیرى، صاحب یک پدیده جدید در 

فوتبال ایران شد.

لیگ دوازدهم
حضور جواد نکونام در اســتقالل، همه نقل و انتقاالت 
آن فصل را تحت تاثیر قرار داد. نمایش خوب نکونام در 
استقالل با قهرمانى آن ها همراه شد. پرسپولیسى ها هم 
با خرید جالل حسینى یک خرید بزرگ و موفق داشتند. 
یکى از غافلگیرکننده ترین خریدهاى موفق لیگ هم 
قاسم دهنوى بود که توانســت یک فصل رویایى را در 

تراکتورسازى پشت سر بگذارد.

لیگ یازدهم
در سال سیاه پرسپولیس، على کریمى بهترین بازیکن 
این تیم و یکــى از بهترین خریدهاى لیــگ برتر بود. 
با این حــال مى توانــد بهترین خرید فصــل را از بین 
مهدى رحمتى و آندرانیــک تیموریان انتخاب کرد. دو 
چهره بزرگ اســتقالل، که تیم را تا نزدیکى قهرمانى

 هم جلو بردند. حاج صفى هم در آن فصل، جزو معدود 
ســربازهاى موفقى بود که به تراکتورســازى رفتند  و 

محبوب شدند.

بهترین خریدهاى ادوار تابستانى 

نقل و انتقاالت لیگ هجدهم با خریدهاى خوب سپاهان آغاز شد، با خریدهاى شبانه استقالل ادامه پیدا کرد و حاال با 
بمب هاى پرسپولیس اوج گرفته است. در سال هاى اخیر، سهم پرسپولیس از نقل و انتقاالت موفق لیگ بیشتر از بقیه 

تیم ها بوده و قبل از آن، استقالل بهترین نتیجه را از خریدهاى نقل و انتقاالت داشت.
فصل پیش هم البته استقاللى ها کنار خریدهاى ناموفقى مثل جبارى، بیت سعید و شهباززاده، توانستند جپاروف را 
سرانجام به تیم شان برگردانند و نیم فصل، با مامه تیام قراردادى ارزشمند ببندند. یک سال قبل از آن، پرسپولیس با 
گرفتن بیرانوند، امیرى و حسینى در ابتداى فصل و سروش رفیعى در نیم فصل، موفق ترین تیم لیگ برتر شده بود. مرور 

بهترین نقل و انتقاالت 7 سال اخیر لیگ برتر، نشان مى دهد چه تیمى توانسته از خریدهایش بهترین استفاده را ببرد.

بمب
 ترکان ها! 
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روده بزرگ بخشى از دســتگاه گوارش بدن انسان را تشکیل 
مى دهد. این لوله توخالى در انتهاى دستگاه گوارش، جایى که 

بدن مدفوع را تولید و ذخیره مى کند، قرار دارد.
روده بزرگ پیش از دفع مواد زاید جامد از بدن، آب و نمک را از 

آنها تخلیه مى کند.

عالیم شایع نیاز به سم  زدایى روده بزرگ
از عالیم به دردسر افتادن روده بزرگ مى توان به این موارد اشاره 
کرد: سردرد، بوى بد دهان، کمبود انرژى و خستگى، احساس 

سنگینى، التهاب روده، یبوست و افزایش وزن.

چرا باید روده بزرگ را سم زدایى کنید؟
پاك نگهداشــتن بــدن یــک گزینــه نیســت، بلکه یک 
اولویت محسوب مى شود. شما باید سموم، چربى هاى اشباع، 
ویروس ها، انگل ها، قارچ ها و مواد زایــد دیگر را در بدن خود 
از بین برده و به حداقل برســانید. اگر قصد دارید بدن عملکرد 
بهینه خود را ارائه کند باید حداقل دو بار در سال آن را سم زدایى

 کنید.

چاى دانه هاى رازیانه
چاى دانه هاى رازیانه از خواص گوارشــى بهره مى برد که به 
محافظت از دستگاه گوارش کمک مى کنند. پزشکان این چاى 

را در موارد ناراحتى معده یا تورم توصیه مى کنند.

چاى آویشن
آویشــن از خواص پاك کنندگى بهره مى برد و به تخلیه مواد 
زاید از بدن که ممکن اســت در روده بزرگ گرفتار شده باشند 

کمک مى کند.
همچنین، ایــن گیاه به گوارش کمک کرده، از اسپاســم هاى 
معده، تولید گازها و احتبــاس مواد فاســد در روده جلوگیرى

 مى کند. این مى تواند به کاهش عالیم سندروم روده تحریک 
پذیر کمک کند.

چاى بابونه
چاى بابونه داراى خواص ضد التهابى و پاك کنندگى است. این 
درمانى طبیعى براى تســکین ناراحتى روده، استرس دستگاه 

گوارش، کاهش گازها و بهبود سوء هاضمه است.

بابونه از ویژگى هاى ضد اسپاسم بهره مى برد و یک آرام بخش 
مالیم است که به آرامش عضالت روده بزرگ کمک مى کند. 
این گیاه تحریک و گرفتگى هاى شــکمى را کاهش مى دهد. 
همچنین بابونه از ویژگى هاى ضد عفونى کنندگى، ضد التهابى، 

ضد قارچى و ضد باکتریایى سود مى برد.

چاى نعناع
چاى نعناع، آرامش بخش اســت، به گوارش و بهبود ســالمت 
روده ها کمک کرده و به آنها در جذب مؤثر مواد مغذى کمک مى کند.

برگ هاى نعناع سرشار از منتول و متیل سالیسیالت هستند. این دو 
ترکیب فعال از خواص ضد اسپاسم و آرامش بخش سود مى برند که 
بر عضالت معده و روده اثر مى گذارند. آنها به تسکین عالئم مرتبط 

با سندروم روده تحریک پذیر نیز کمک مى کنند.

چاى ارجنگ
ارجنگ، گیاهى با خواص ملین است. این گیاه به تقویت عضالت 
دیواره روده بــزرگ کمک مى کند، از این رو در پیشــگیرى از 

یبوست نقش دارد.

سم زدایى روده بزرگ با کمک چاى

فعالیت افراد عمومًا در طول روز بسیار بیشتر از شب است؛ به 
همین دلیل وقتى کار و مشغله روزانه به پایان مى رسد، تازه در 

طول شب فرد متوجه مشکل خارش چشم هایش مى شود.
بسیارى از مشکالت و شرایط جدى وجود دارند که مى توانند 

باعث خارش چشم ها در شب هنگام شوند.
برخى از این عوامل عبارتند از:

خستگى چشم ها 
خستگى چشــم ها اغلب ناشى از چشــم دوختن طوالنى به 
صفحه کامپیوتر یا دیگر وســایل دیجیتال یــا رانندگى در 

مسافت هاى طوالنى است.

آلرژى 
تماس چشــم با یک ماده خارجى مانند لــوازم آرایش، گرده 
گیاهان یا شوره سر مى تواند باعث خارش و قرمزى چشم ها 

شود.

خشکى چشم ها
 اگر در طول روز رطوبت کافى به چشم ها نرسد، چشم ها 

خشک مى شوند.

درماتیت آتوپیک
 درماتیت آتوپیک نوعى اگزماست که در آن پوست دچار 
قرمزى و خارش شده و همچنین باعث خشکى و خارش 

چشم ها مى شود.

التهاب ملتحمه (کنژنکتیویت)
 این بیمارى عفونتى بسیار مسرى 

است که با نام قرمزى چشم 
نیز شناخته شــده و باعث 
قرمزى، خارش و سوزش 

چشم ها مى شود.

غدد  اختــالل 
میبومین: 

هنگامــى کــه غــدد 
مســدود  میبومیــن 
مى شوند، نمى توانند مایع 

کافى بــراى روان کردن 

چشم ها تولید کنند که باعث خشکى چشم ها مى شود.

برخى از داروها 
از متداول ترین داروهایى که به طور معمول باعث خشکى و در 
نهایت خارش چشم ها مى شوند، آنتى هیستامین ها و داروهاى 

فشار خون هستند.
افراد مبتال به خارش چشم ها در شب باید براى تشخیص علت 
این مشکل به پزشک متخصص مراجعه کنند. پزشک احتماًال 
با مرور سوابق و عالیم پزشکى فرد و همچنین معاینه پزشکى 
شامل بررسى چشم ها و پلک ها و در صورت وجود ترشحات 
چشــم و نمونه بردارى از آن به منظور انجــام آزمایش علت 

خارش را تشخیص مى دهد.
برخى از درمان هاى خانگى مى تواند به تسکین و جلوگیرى از 
خارش چشم ها در شب کمک کنند. از این روش هاى خانگى 
مى توان به اعمال کمپرس آب سرد و گرم، تمیز نگهداشتن 
ناحیه دور چشم، اســتفاده از دستگاه 
بخــور و مرطوب نگاهداشــتن 
فضــاى اتــاق، اجتنــاب از 
آلرژن ها، استفاده از قطره هاى 

چشمى و پیرى اشاره کرد.  

علل و درمان خارش چشم ها نشانه هاى ابتال به سینوزیت مزمن

با خوراکى  به جنگ خستگى بروید

یک متخصص طب فیزیکى گفت: کمبود ویتامین ها مى تواند موجب بروز 
عارضه خواب رفتن و گزگز دست و پا شود.

احمد رییس السادات در خصوص بى حسى پاها توضیح داد: گزگز و مورمور 
شدن پا که به آن احساس خواب رفتن دست و پا نیز گفته مى شود، احساس 

سوزش، سوزن سوزن یا بى حس شدن اندام است.
وى افزود: ممکن است شما در دست، پا و یا بازو نیز همین حس ها را تجربه 
کنید. معموًال در این حالت هیچ گونه دردى احساس نمى شود اما این عارضه 
ممکن است منجر به بروز خارش شــود. این احساس معموًال موقتى است 
اما این احتمال وجود دارد که گزگز و مورمور شــدن پا به طور مداوم تجربه

 شود.
وى ادامه داد: در بســیارى از موارد مورمور شــدن دســت، پــا یا هر دو 
ممکن اســت شــدید، اپیزودیک (دوره اى) یا مزمن باشــد؛ بســیار مهم 
اســت که براى درمان این عارضه، علــت زمینه اى این مشــکل را پیدا

کنید.
این متخصص طب فیزیکــى تصریح کرد: خواب رفتن و گزگز دســت و 
پا مى تواند با عالئم دیگرى مانند درد، خارش، بى حســى و تحلیل عضله 
همراه باشد. در چنین حالتى، احســاس گزگز و مورمور شدن، ممکن است 
نشانه  آسیب هاى عصبى باشــد که مى تواند از علل مختلفى مانند صدمات 

ناشى از ضربه یا صدمات فشارى مکرر، عفونت هاى میکروبى یا ویروسى، 
قرار گرفتن در معرض عوامل سمى و بیمارى هاى سیستمیک نظیر دیابت 

ناشى شود.
رییس السادات با بیان اینکه کمبود ویتامین ها مى تواند باعث بروز این عا رضه 
شــود گفت: ویتامین هاى E، B1، B6، B12 و نیاسین براى عملکرد سالم 
عصب ضرورى هستند. براى مثال کمبود ویتامین B12 مى تواند منجر به 
کم خونى کشنده باشد که عامل مهم ایجادکننده نوروپاتى محیطى است؛ 
اما زیاد بودن میزان ویتامین B6 مى تواند موجب بروز عارضه خواب رفتن 

و گزگز دست و پا شود.

ارتباط کمبود 
ویتامین ها 
و بى حسى 
دست و پا

یک کارشناس گیاهان دارویى گفت: بادرنجبویه، آرامبخش، ضد اسپاسم و مقوى اعصاب است و در درمان بیمارى هاى قلبى  و نفخ مؤثر بوده و مى تواند به تقویت 
حافظه کمک کند.

على فرضى نژاد با بیان اینکه دانه هاى قهوه اى رنگ بادرنجبویه به اشکال مختلفى از قبیل اسانس، عصاره روغنى، روغن، پماد، کمپرس و دم کرده استفاده مى شود، 
گفت: اسانس این گیاه مصرف درمانى داشته و در صنعت شیرینى سازى کاربرد دارد.

وى ادامه داد: خواص درمانى بادرنجبویه  آرامبخش، ضد اسپاسم، مقوى اعصاب، درمان بیمارى هاى قلبى، ضد نفخ و تقویت کننده حافظه است و نحوه مصرف آن 
دمکرده گیاه است دارویى که از این گیاه ساخته شده و اکنون در بازار موجود است ژل یا پماد است و به دلیل خاصیت ضد ویروسى که دارد در درمان تبخال از آن استفاده 

مى شود.

بادرنجبویه؛ 
تقویت  کننده  حافظه و 
درمان کننده تبخال

یه؛ 
حافظه و 
تبخال

یک جراح و متخصص گوش، گلو و بینى گفت: 
در صورتى که نشانه هاى ابتال به سینوزیت بیش 
از چهار هفته ادامه داشــته باشد، بیمارى مزمن 

مى شود و درمان نشــدن سینوزیت 
مزمن باعث آســیب و تخریب 

سینوس ها مى شود.
خشــایار احمدى در ارتباط 
با عواقــب درمان نشــدن 
سینوزیت اظهار کرد: عدم 

مــان  ر د

صحیح سینوزیت حاد تبعاتى براى مبتالیان دارد 
و ابتالى مکرر به سینوزیت حاد و درمان ناکامل 
نشانه ها باعث مى شود، بیمارى از مرحله حاد به 

مزمن تبدیل شود.
این عضو هیئت علمى دانشگاه 
اضافه کرد: سینوزیت مزمن 
نیاز به پیگیرى جدى تر دارد 
و گرفتگى بینى، اختالالت 
بویایــى و ســردردهاى 
ى  ر فشا

صــورت که بیش از ســه مــاه تداوم داشــته 
باشد، از نشــانه هاى ابتال به ســینوزیت مزمن 

است.
احمدى با تأکید بــر ضرورت انجــام اقدامات 
تشــخیصى دقیق پیش از درمان ســینوزیت و 
جراحى زیبایى بینى گفت: ســى تى اســکن و 
آندوسکوپى تشــخیصى بینى به پزشک معالج 
کمک مى کند تا به تشــخیص قطعى برســد. 
 پــس از این مرحله، پزشــک جراح بر اســاس 
مستندات، نسبت به درمان قطعى سینوزیت اقدام 

مى کند.
این جــراح و متخصــص گوش، گلــو و بینى 
یادآور شــد: عــدم درمــان ســینوزیت مزمن 
باعث آســیب و تخریب ســینوس ها مى شود 
بنابراین توجه به این مسئله و درمان 
به موقــع بســیار حائــز اهمیت 

است.

آیا دائمًا خمیازه مى کشــید؟ احساس مى کنید 
انرژى به انــدازه کافى نداریــد؟ برخى از مردم 
بیشتر مواقع دچار خستگى مفرط هستند و تصور 
مى کنند که به دلیل باال رفتن سن شان، گرفتار 
چنین حالتى شده اند. البته سن مى تواند تا حدودى 
از انرژى فرد بکاهد، اما شــما چه 29 ساله باشید 
و چه 69 ساله، ســبک زندگى و رژیم غذایى تان 
مى تواند روى مقــدار انرژى و شــادابى تان اثر 

بگذارد.
بنابرنظر کارشناســان تغذیه، مى توان با اتخاذ 
رژیم غذایى انرژى دهنده، خود را از خســتگى و 

ضعف نجات داد.

خوراکى هاى حاوى آهن
اگر دچار خســتگى دائمى هستید و در عین حال 
رنگ تان پریده و سردرد به ســراغتان مى آید، 
پس بدنتان دچار کمبود آهن شــده است. زرده 
تخم مرغ سرشار از آهن است. آهن براى تشکیل 

هموگلوبین و پروتئین موجود در گلبول هاى قرمز 
خون ضرورى است و اکسیژن را به تمام نقاط بدن 
حمل کرده و به ماهیچه ها، بافت و سلول هاى 
بدن، انرژى مى رساند. کمبود آهن موجب ضعف 

و بى حالى مى شود.

C خوراکى هاى حاوى ویتامین
مصرف خوراکى هاى حــاوى ویتامین C مانند 
فلفل قرمز یا سبزیجات سبزرنگ و عدس کمک 

مى کند که آهن به خوبى جذب بدن شود.

کربوهیدرات ها
اگر همراه با احساس خستگى، میل شدیدى به 
مواد قندى دارید و یا هنگام انجام دادن کارهاى 
فیزیکى، به سرعت خســته مى شوید، پس باید 
کربوهیــدرات مصرف کنید. برنــج قهوه اى به 
علت اینکــه منبعى عالــى از کربوهیدرات هاى 
پیچیده و داراى فیبر اســت، گزینه خوبى است. 

کربوهیدرات هــا به ســرعت به بــدن انرژى 
مى رسانند و موجب حفظ انرژى در بدن مى شوند. 
همچنین به جاى نان سفید، نان قهوه اى مصرف 

کنید.

خوراکى هاى حاوى منیزیم
اگر در کنار خستگى و بى حالى، در ماهیچه هاى 
 تان هم احســاس گرفتگى مى کنیــد و در عین 
حال مضطرب و زودرنج شــده اید، دچار کمبود 
منیزیم هستید. سبزیجات برگدار مانند اسفناج، 
داراى منیزیم هســتند و به بدن خسته، انرژى 
بسیارى مى رسانند. در واقع با فعال کردن آنزیم 
تولیدکننده انرژى، موتور بدن را به راه مى اندازند.

از دیگر خوراکى ها نیــز مى توان به غالت کامل 
و ماهى نیز اشــاره کرد. ماهى عالوه بر برطرف 
کردن خستگى، اضطراب و کمبود حافظه را نیز 

درمان مى کند.

مطالعات محققان نشان مى دهد تجمع 
باکترى هاى روده از یک پروتئین سلولى 
 D سیگنال دهنده براى مدیریت ویتامین

استفاده مى کند.
در ایــن مطالعــات مشــخص شــد 
شبکه اى از میکرو ارگانیسم ها در روده 
که به هضم غذا کمک مى کنند و نگهدارى 
سیستم ایمنى را بر عهده دارند، سوخت 
و ســاز ویتامیــن D را نیز بــر عهده

 دارند.
این شــبکه «میکروبیوتا» نام دارد و 
سوخت و ســاز ویتامین D را از طریق 
پروتئینى بــه نــام FGF 23 انجام 

مى دهد.
 این پروتئین ســیگنال هایى را براى
 فعال کردن گیرنده هاى واقع در خارج 
سطح سلول ارسال مى کند. این مطالعه 
نشان مى دهد زمانى که سطح ویتامین 
D بدن کافى نباشد، نوع میکروب هاى 

روده تغییر مى کند.

باکترى هایى که
 ویتامین D را 
مدیریت مى کنند

مى شود و درمان نشــدن سینوزیت 
مزمن باعث آســیب و تخریب 

سینوس ها مى شود.
خشــایار احمدى در ارتباط 
با عواقــب درمان نشــدن 
سینوزیت اظهار کرد: عدم 

ن مــا ر د

مزمن تبدیل شود.
دانشگاه  این عضو هیئت علمى
اضافه کرد: سینوزیت مزمن 
نیاز به پیگیرىجدى تر دارد

و گرفتگى بینى، اختالالت 
بویایــى و ســردردهاى

ى  ر فشا

احمدى با تأ
تشــخیصى
جراحى زیبای
آندوسکوپى
کمک مى ک
 پــس از این
مستندات، نس

مى کند.
این جــراح
یادآور شــد
باعث آســ
بنا
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رستورانداران عالوه بر داشتن سر آشپزهاى حرفه اى 
براى تهیه غذاهاى خوشمزه باید شیوه هاى جدیدى 
را ابــداع کنند تا مشــتریان بیشــترى را جلب کنند. 
رقابت زیادى که این روزها بین رســتورانداران وجود 
دارد آنها را به این فکر انداخته تا به نوعى مشتریانشان 

را غافلگیر کنند اما این غافلگیــرى گاهى برعکس 
عمل مى کنــد و موجب از دســت دادن مشــتریان 
مى شود. خالقیت بدان معنا نیست که یک رستوران 
براى جلب مشــترى از چتر به عنوان کاســه سوپ 
استفاده کند و یا ساالد را در قوطى له شده کوکاکوال 

سرو کند. 
این موارد نمونه هایى از خالقیت رستوراندارهاســت 
که بیشتر باعث دفع مشترى مى شود تا جذب آنها. در 
اینجا نمونه هایى از خالقیت رستورانداران را مشاهده 

خواهید کرد.

رئیس پلیس ارومیه از غرق شدن پسر بچه 11 ساله در 
«باراندوز چاى» خبر داد.

سرهنگ صمدپور گفت: عصر روز شنبه، گزارشى به مرکز 
فوریت هاى 110 مبنى بر غرق شدن فردى در باراندوز 
چاى اعالم شــد. وى افزود: با اعالم این خبر، بالفاصله 
تیم هاى امدادى و مأموران انتظامــى در محل حادثه 
حاضر شدند و مشــاهده کردند، جسد پسربچه 11 ساله 
اى بر روى آب غوطه ور اســت. این مقام انتظامى بیان 
کرد: در ادامه تحقیقات پلیس، شــاهدان حادثه عنوان 
کردند فرد حادثه دیده براى شنا داخل آب رفته که به علت 
عدم مهارت در فن شنا، جان خود را از دست داده است. 
سرهنگ صمدپور اظهار کرد: با تالش گروه هاى امداد و 
نجات و مأموران، پیکر بى جان این نوجوان از آب خارج و 

براى بررسى بیشتر به پزشکى قانونى منتقل شد.

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان از دستگیرى یک 
سارق حرفه اى اماکن خصوصى در شهرستان نجف آباد و 

کشف 40 فقره سرقت خبر داد.
 سرهنگ سعید سلیمیان اظهار کرد: در پى وقوع چندین 
مورد سرقت از اماکن خصوصى در شهرستان نجف آباد، 
دستگیرى سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار 
مأموران پلیس آگاهى این شهرســتان قرار گرفت. وى 
افزود: مأموران پس از انجام یکسرى کارهاى تخصصى 
موفق شدند یک سارق حرفه اى را شناسایى و دستگیر 
کنند. سرهنگ ســلیمیان بیان کرد: فرد دستگیر شده 
هنگامى که با مســتندات پلیس روبه رو شد به 40 فقره 
سرقت از اماکن خصوصى در شهرستان نجف آباد اعتراف 
کرد. رئیس پلیس آگاهى اصفهــان در پایان از تحویل 

متهم به مراجع قضائى خبر داد. 

2 غواص در دریاچه «میوسا» نروژ، بزرگ ترین دریاچه 
این کشور، شمشیر تاریخى متعلق به 500 سال قبل را 

پیدا کردند.
تلویزیون نروژ گزارش داد، ممکن اســت این شمشیر 
به شــخصیت صاحب نفوذ و برجســته اى در قرن 16 
تعلق داشته باشد که از آن براى نبرد و قطع سر استفاده 

مى کرده است.
مدیر موزه میوساـ  که شمشیر به آنجا منتقل شده است 
ـ مى گوید: «شواهد نشان مى دهد، پیشینه این شمشیر 
به 500 سال قبل مى رسد و از آنجا که آب دریاچه شیرین 
است و شمشیر در معرض آب شور و یا هوا قرار نگرفته، 

کیفیت آن حفظ شده و آسیب ندیده است.»
بزرگ ترین دریاچه نروژ میوسا با 19هزار و365کیلومتر 
مربع مساحت در جنوب شرقى این کشور واقع شده است.

رئیس کالنترى 112 ابوسعید تهران، از دستگیرى متهمى 
خبر داد که با شیوه آب طال کردن نقره، طال و جواهرات 
جعلى را در شکل هاى دستبند، گردنبند و زنجیر به مردم 
مى فروخت، متهم مرد 27 ســاله اى است که شگردش 
براى جذب مشترى چرب زبانى، اعالم قیمت پایین نسبت 

به مغازه دار و جعل فاکتور هاى طالفروشى بود.
 سرهنگ صادق ضرونى در گفتگو با میزان اظهار کرد: روز 
شنبه مأموران کالنترى 112 ابوسعید در جریان شناسایى 
یک جاعل و کالهبردار قرار گرفتند که با شیوه اى زیرکانه 
از مردم کالهبردارى مى کرد. سریعاً پس از این اعالم این 
گزارش مأموران تجسس کالنترى به محل اعالمى رفتند 
که در آنجا با هماهنگى شاکى موفق به بازداشت متهم 

پرونده شدند.
این مقام انتظامى در مورد شکایت شاکى نیز گفت: شاکى 
پرونده با حضور در کالنترى اعالم مى کند حدوداً هشت 

ماه پیش بود که همسرم در سایت «دیوار» یک دستبند 
با قیمت مناسب را پیدا کرد. با یکدیگر سرقرار رفتیم و در 
حالى که قیمت واقعى آن دستبند چهار میلیون تومان بود 
فروشنده که فرد بازداشت شده است قیمت آن را به ما سه 
میلیون و 200 هزار تومان اعالم کرد. با این تفاســیر و با 
چرب زبانى هاى او ما گول خوردیم چراکه او حتى براى 
این کارش فاکتور نیز جعل کرده بود. بعداً که به طالفروشى 
درج شده در فاکتور مراجعه کردیم متوجه جعلى بودن مهر 
و امضاى آنان و همچنین طال نبودن دستبند مذکور شدیم 
تا اینکه باالخره در بررسى هاى دوباره مان در سایت دیوار، 
چند روز پیش یک آگهى را مشاهده کردیم و با این مرد 
یکجا قرار گذاشتیم. او چهره خود را کامًال تغییر داده بود 
و با این شیوه قصد داشت شناسایى نشود. به بهانه اینکه 
مى خواهیم از صحت طال بودن دستبند انتخابى همسرم 
مطمئن شویم، او را به یک طالفروشــى کشاندیم و در 

این مدت فرصت کردیم که پلیس را در جریان موضوع 
بگذاریم و همین که پلیس رسید خوشبختانه او بازداشت 

شد.
رئیس کالنترى 112 ابوسعید  توضیح داد: متهم این پرونده 
با جعل انواع مهر و فاکتور، سعى مى کرد کار خود را دقیق 
و درست جلوه بدهد و در ادامه وقتى سر قرار با مالباختگان 
حاضر مى شد با چرب زبانى آنها را فریب مى داد و با بهانه 
اینکه قرار است به زودى به اروپا برود و به همین دلیل قصد 
دارد جنسش را ارزان بفروشد شکات را گول مى زده است.

وى افزود: در بازرسى کیف همراه متهم 27 ساله، تعدادى 
گردنبند، دستبند و زنجیر آب طال کارى شده کشف شد که 
متهم قصد داشت آنها را نیز از طریق سایت دیوار به فروش 
برساند. متهم معترف شده است قبل از این شغل نیز در کار 
طالســازى بوده و به همین دلیل در آب طال کردن نقره 

مهارت خاصى داشته است.

یکى از اعضاى باند «ناتاشا» در کهریزك به دام پلیس 
افتاد و به انواع سرقت هاى خود اعتراف کرد.

به دنبال چند فقره ســرقت به عنف توسط دو سرنشین 
یک موتورســیکلت آپاچى ســفید که در حین سرقت 
صورت هاى خود را پوشانده بودند و در جنوب تهران اقدام 
به چند مورد زورگیرى کرده بودند، بررســى موضوع در 
دستور کار مأموران ما قرار گرفت و گشتزنى هدفمند ما در 
محدوده سرقت ها آغاز شده تا دستگیرى سارقان انجام 

شود. 
با توجه به اظهارات شــاکیان در خصوص مشخصات 
ظاهرى هر دو سرنشین موتورسیکلت، یکى از واحدهاى 
گشت کالنترى 170 موفق شد موتورسیکلت مورد نظر را 
در مسیر مجیدآباد به سمت قلعه شیخ شناسایى کند، اما 
هر دو متهم به محض دیدن مأموران اقدام به فرار کردند.
پس از بى توجهى متهمان به دســتورات مکرر ایست 
پلیس و تالش آنها براى فرار، مأموران پلیس با رعایت 
قانون و به کارگیرى از سالح اقدام به هفت شلیک هوایى 
کردند که ســرانجام در حالى که تعادل موتورســیکلت 
متهمان به هم خورده بود، موفق به دستگیرى یکى از دو 

متهم شدند و ترك نشین آن متوارى شد.
پس از دستگیرى راکب و بررسى پالك موتورسیکلت، 
مشخص شــد که موتورســیکلت حدود دو ماه قبل به 
سرقت رفته بود و متهمان براى سرقت و زورگیرى هاى 
خود از موتورسیکلت هاى ســرقتى استفاده مى کردند. 
مأموران در بازرسى از متهم دستگیر شده چهار دستگاه 

موبایل و یک چاقو کشف کردند.
متهــم دســتگیر شــده در اعترافاتــش با اشــاره به 
زورگیرى هاى یکســاله اخیر خود، به همکارى یکى از 
متهمان ســابقه دار و حرفه اى به نام «ناتاشا» اعتراف 

کرد که با همکارى او اقدام به سرقت موتورسیکلت هاى 
پرشتاب از خیابان هاى شمال شهر کرده و با آنها از افراد 

در حومه شهر تهران زورگیرى مى کردند. 
در تحقیقات اولیه مشخص شد ناتاشا تبحر خاصى در باز 
کردن قفل و روشن کردن موتورسیکلت هاى خاص و 
پرشتاب داشته به طورى که با لگد به فرمان این موتورها 
مى زده و اقدام به شکســتن قفل فرمــان این موتورها 

مى کرده است.
این فرد سابقه دار به عنوان «مغز متفکر» در طرح ریزى 
سرقت هاى متعددى با باندهاى مختلف فعالیت داشته 
است. با توجه به اســتعداد باالى او، لقب ناتاشا را که نام 
شخصیت متفکر در یکى از سریال هاى پلیسى بوده به 

وى داده بودند. 
اعضاى این باند موتورها را در مناطق شمالى شهر سرقت 
مى کردند و پس از چند فقره زورگیرى موتورهاى سرقتى، 
نهایتًا با تغییر پالك و شــماره موتور، آنها را به فروش 

مى رساندند.
این افراد بــا مراجعه بــه زمین هاى اطــراف و افاغنه 
اى که در این زمین ها مشــغول بــه کار بودند اقدام به 
زورگیرى و ســرقت از این افراد مى کردند به نحوى که 
با مراجعه به کارگران و درخواســت خرید میوه از آنها در 
یک زمان مناســب با کارگران درگیر مى شدند و از آنها 
خفت گیرى مى کردند.گاهى اوقات سارقان با سفارش 
دادن از رستوران ها و فست فود ها اقدام به زورگیرى از 

پیک هاى موتورى مى کردند. 
اعضاى این بانــد روزانه بین 1/5 تــا دو میلیون تومان 
درآمد داشته اند و هریک از گوشى هایى را که به سرقت 
مى بردند حدود 200 تــا 300 هزار تومــان به فروش 

مى رساندند.

فروختن طالى بدل در «دیوار» 
با چرب زبانى

رئیس پلیس راه مازنــدران جزئیات تصادف دیروز صبح 
سردار آزمون مهاجم سابق تیم ملى فوتبال کشورمان را 
تشریح کرد و گفت: در این حادثه سردار آزمون مقصر نبود.

علیرضا قدمى درباره جزئیات تصادف سردار آزمون اظهار 
کرد: روز یک شنبه سردار آزمون با خودروى شخصى خود 
در جاده بهشهرـ  نکا تصادف کرد. وى با بیان اینکه دلیل 
حادثه عدم توجه به جلو بوده اســت، افزود: البته سردار 

آزمون مقصر نبود.
رئیس پلیس راه مازندران تصریح کرد: این حادثه خسارتى 
و جزئى بوده که خوشبختانه مصدومى در بر نداشت. قدمى 
خاطرنشان کرد: این تصادف زنجیره اى بوده که یکى از 
خودروها متعلق به سردار آزمون بازیکن تیم ملى فوتبال 

ایران بود.
سخنگوى مرکز اورژانس مازندران نیز در این خصوص 

گفت: سردار آزمون ساعت 5 و 30 دقیقه صبح یک شنبه 
با خودروى شخصى خود در محور نکا_بهشهر در عبور 
روستاى کمیشان تصادف کرد که باعث پارگى زیر چانه 
این بازیکن شد. ذکریا اشکپور با بیان اینکه در این تصادف 
زنجیره اى ده خودرو با هم  برخورد کردند، افزود: سردار 
آزمون با رضایت خود به بیمارستان منتقل نشد. وى گفت: 
این تصادف دو زخمى داشــت که به بیمارســتان اعزام 

شدند.
بر اساس استورى که این بازیکن در صفحه اینستاگرام 
خود منتشر کرد، داماد خانواده آنها در حال رانندگى بوده: 
«دیگه فهمیدم ماشــینم رو نباید بدم دومــاد خونه که 
اینجورى مارو ناقص کنه. خداروشکر همه سالم، تصادف 
زنجیره اى. چقدر باحال بود البه الى اون تصادفا چقدر 

عکس یادگارى گرفتن با من.»

 سردار آزمون و تصادف زنجیره اى 

همدست «ناتاشا» به دام افتاد 

فرارى دادن مشترى ها

وکیل مدافع، «ســعید.ص»، زندانى متهم به 
قتل «وحید مرادى» مى گوید اخبار منتشــره 
درباره اینکه موکلش مرتکب این قتل شــده، 

معتبر نیست.
محمدصالح نقره کار در گفتگو با «تسنیم» اظهار 
کرد: اخبار منتشــره در خصوص ارتکاب جرم 
موکلم در زندان رجایى شهر کرج مبنى بر قتل 
وحید مرادى تأیید نشده و غیرقابل استناد است.

این وکیل دادگســترى افزود: فیلــم دوربین 
مداربسته زندان در حال بازبینى بوده و تحقیقات 
مقدماتى و تکمیلى در جریان اســت؛ بنابراین 
شایسته است تا تکمیل تحقیقات بدون پیش 
داورى، فرصت براى کشــف حقیقت توســط 
مرجع تحقیق فراهم شود. نقره کار گفت: حسب 
ماده 91 قانون آیین دادرسى کیفرى تحقیقات 
مقدماتى به صــورت محرمانه اســت و تمام 
اشــخاصى که در جریان این رونــد قرار دارند 

مکلف به حفظ اسرار هستند.
وحید مرادى؛ شــرور معروف پایتخت 11 تیر 
ماه ســال جارى هنگام هواخــورى در زندان 
رجایى شهر کرج با ســایر زندانیان درگیر شد و 
با ضربات چاقو به قتل رســید. این شرور، 26 
اردیبهشت سال جارى در یک مهمانى شبانه در 
خیابان 21 ولنجک، بن بست اول با ضربات چاقو 
یکى از دوستان 28 ساله اش به نام «حسین» را 
به  قتل رساند و از محل جنایت متوارى شد که 
مأمــوران پلیس اداره آگاهــى پایتخت وى را 
هنگام فرار از کشور و در 500مترى مرز کشور 

ترکیه بازداشت کردند.

مجرم بودن متهم 
به قتل « وحید مرادى» 

تأیید نشد

شناى مرگ 
نوجوان  11 ساله 

دستگیرى سارق  اماکن 
خصوصى در نجف آباد 

کشف 
شمشیر 500 ساله زیر آب 
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چهــار  از  دادنــد،  چیــز  چهــار  کــه  را  کســى 
چیــز محــروم نباشــد: بــا دعــا از اجابــت کــردن، 
از  اســتغفار  بــا  شــدن،  پذیرفتــه  از  توبــه  بــا 
آمــرزش گنــاه، بــا شــکرگزارى از فزونــى 

موال على (ع)نعمت ها.

شــهردارى محمدآباد در نظر دارد به اســتناد مجوز شــماره 97/22 مــورخ 97/01/26 
شوراى محترم اســالمى شــهر محمدآباد نســبت به اجار ه قسمتى از ســاختمان ادارى 
آتش نشانى با مشخصات: تعداد دو اتاق ادارى و آبدارخانه و سرویس بهداشتى در طبقه همکف و 
استفاده از انشعاب آب و برق ساختمان آتش نشانى واقع در ضلع جنوبى بلوار امام خمینى (ره) و 
به قیمت پایه کارشناسى اجاره بهاى سالیانه 24/000/000 ریال از طریق آگهى مزایده به اشخاص 

حقوقى اقدام نماید. 
متقاضیــان مى توانند به منظــور آگاهى از شــرایط مزایده و دریافت مدارك شــرکت در 
مزایده همه روزه به جــز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى روز چهارشــنبه

 مورخ 1397/05/03 به شهردارى محمدآباد مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 03146652845 و 03146652465 

تاریخ دریافت پیشنهادات: یکشنبه 1397/05/07
تاریخ بازگشایى پاکت پیشنهادات: دوشنبه 1397/05/08

آگهى مزایده (نوبت اول)

حسین دهقان- شهردار محمدآباد

چاپ دوم

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد قطعه زمینى واقع در شهر ابریشم اردوگاه شهید بهشتى 
به مساحت حدود 2000 مترمربع براى بازى پینت بال را از طریق برگزارى مزایده اجاره دهد. لذا متقاضیان 
ذیصالح  مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده تا تاریخ 97/4/21 به اداره تدارکات (کارشناسى امور 

قراردادها) این اداره کل مراجعه نمایند.

آگهى مزایده

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

نوبت  دوم

م الف: 202424 

شهردارى طرق رود به استناد مصوبه شماره 17 مورخ 97/01/26 شوراى 
اسالمى شهر، در نظر دارد نســبت به فروش یک دستگاه کامیونت زباله 
تیپ z24f مدل 1384 با ظرفیت حمل بار 3800 کیلو با ســوخت بنزین 
با مشــخصات ذیل از طریق مزایده عمومى براساس قیمت کارشناسى 

116000000 ریال موضوع ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها اقدام نماید.
شرایط شرکت در مزایده:

1- واریز مبلغ 5٪ مبلغ پیشنهادى به شماره حساب 0104629754001 نزد 
بانک صادرات بنام شهردارى طرق رود یا ضمانت نامه بانکى با اعتبار 3 ماه.

2- در صورت عدم انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ قرارداد توسط برندگان 
اول و دوم و سوم مزایده، سپرده هاى آنان به ترتیب به نفع شهردارى ضبط 

خواهد شد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.

4- دریافت فرم پیشنهاد قیمت و سایر اسناد مزایده از امور مالى شهردارى 
طرق رود الزامى مى باشد.

5- مهلت قبول پیشــنهادات تا ســاعت 12 روز چهارشــنبه مورخه 
1397/05/10 مى باشد.

6- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 54332787 تماس گرفته 
شود. 

آگهى تجدید مزایده عمومى (نوبت دوم)

جمشید اسماعیلى- شهردار طرق رود

چاپ اول 

تعداد 900 دستگاه موتورسیکلت قابل شماره گذارى
تعداد 2 دستگاه خودرو قابل شماره گذارى

مقدار معتنابهى کاالهاى مستعمل
ارائه خدمات به وسایط نقلیه فقط در استان اصفهان انجام مى گیرد.

محل بازدید وسایط نقلیه و کاالهاى مستعمل
اصفهان: میدان ارغوانیه، خیابان ارغوانیه، کوچه مسجدالمهدى، پارکینگ ارغوان (یک دستگاه خودرو ماتیز)

اصفهان: جاده فرودگاه- جنب پل هوایى پایگاه هشتم شکارى- پارکینگ فجر (موتورسیکلت)
اصفهان: جاده شیراز- بعد از شهرك آزمایش- کوچه تاکسى تلفنى سینا انبار نوید (یک دستگاه خودرو و کاالهاى 

مستعمل)
اصفهان: خیابان اشرفى اصفهانى- خیابان نبوى منش- پارکینگ نصر (موتورسیکلت)

اصفهان: خیابان امام خمینى(ره) خیابان شهید زرین- پارکینگ هادى (موتورسیکلت)

زمان بازدید:
چهارشنبه مورخ 97/04/20 از ساعت 9 صبح  الى 12 و بعدازظهر 14  الى 16

زمان حراج:
پنج شنبه مورخ 97/04/21 ساعت 9/30 الى 13

محل برگزارى حراج:
اصفهان- خیابان هزارجریب، کوى بهار، خیابان شهید  غالمى، روبروى دبیرستان باهنر، کانون فرهنگى، 

تربیتى همدانیان
تلفن تماس: 43- 36283540- 031

ند. ما ت  وان رپدا گاه کار A ق د قد و یا از  ورت  ید   ھادی را  زمان  غ پ ب صد  ت ۲۰  ی با رم  ران  یدا

مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد وسایط نقلیه و کاالهاى مستعمل به شرح ذیل را از طریق حراج حضورى به 
فروش برساند:

حراج حضورى
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پلمب 8 فروشگاه 
لوازم آرایشى

با اجراي طـرح بازدید و کنتـرل واحدهاى صنفى، 
هشت فروشـگاه لوازم آرایشـی بهداشتی متخلف 
توسـط مأمـوران پلیـس امنیـت عمومى اسـتان 

شناسایى و پلمب شدند. 
محمدحسن اسـماعیلی، سرپرسـت پلیس امنیت 
عمومی فرماندهى انتظامى استان گفت: در راستاي 
ارتقـاى امنیت اجتماعی و اخالقـى، طرح بازدید و 
کنترل واحدهاي صنفی لوازم آرایشـی بهداشـتی 
توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این 

پلیس در شهر اصفهان اجرا شد.
وي ادامـه داد: در ایـن طـرح از 227 واحد صنفی 
بازدید به عمل آمد که درنتیجه هشت واحد صنفى 
متخلف شناسایى و با دستور مقام قضائى پلمب و از 

ادامه فعالیت آنان جلوگیرى شد.

بررسى رویکرد هاى نوین در 
زبان شناسى

فراخـوان ارسـال مقالـه بـه کنفرانـس ملـى« 
رویکرد هـاى نویـن در زبان شناسـى کاربـردى و 
مطالعات ترجمه» در دانشگاه شیخ بهایى اصفهان

 منتشر شد.
مدیـر ایـن همایش ملـى گفـت:  پژوهشـگران تا 
16شـهریور فرصت دارند آخرین یافته هاى علمى 
 conference@shbu.ac.irخود را به رایانامه

بفرستند.
محمدحسن تحریریان افزود: زبان، فرهنگ و جهان 
محلى شـدن، توانش بین فرهنگى و آموزش زبان 
انگلیسـى، مسـائل بین فرهنگـى و تدوین مطالب 
درسى، مسـائل بین فرهنگى و فن تعلیم ترجمه و 
دانش بین فرهنگى و توانـش ترجمه از محورهاى 

اصلى این همایش ملى است.
کنفرانـس ملـى رویکـرد هـاى نویـن در زبـان 
شناسـى کاربردى و مطالعـات ترجمه دوم اسـفند 
امسـال در دانشـگاه شـیخ بهایى اصفهـان برگزار 

مى شود.

70 هکتار مزرعه زیرکشت 
چغندرقند در استان 

70 هکتار مزارع استان اصفهان زیرکشت نشایى 
چغندرقند پاییزه رفت.

باتوجه به اینکه کشت این محصول زراعى در پاییز 
به صرفه تر از بهار اسـت، امسـال براى دومین بار 

کشت پاییزه آن محقق شده است.
مدیـر زراعـت سـازمان جهادکشـاورزى اسـتان 
اصفهان گفت: بر اسـاس سیاسـت هاى ابالغى 
وزارت جهاد کشـاورزى مبنى بر توسـعه کشـت 
پاییزه در مناطق مسـتعد و بـا ورود ارقام مقاوم به 
گلدهى به کشور، کشـت این محصول زراعى  در 
شهرستان هاى اردستان ، برخوار وشهرضا توسعه 

یافته است.
محمود رضا افالکى پیش بینى کرد در سال زراعى 
جارى سـه هزار و 500 ُتن محصـول چغندرقند از 

مزارع این استان برداشت شود.

تفاهمنامه همکارى فنى و 
حرفه اى و دانشگاه صنعتى

بـراى توانمندسـازى دانشـجویان، تفاهمنامـه 
همـکارى اداره کل آمـوزش فنـى و حرفـه اى 
اسـتان اصفهـان و دانشـگاه صنعتـى اصفهـان

 منعقد شد.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه اي اسـتان اصفهان 
گفـت: بـراى گسـترش همـکاري هـاي متقابـل 
و توسـعه فعالیـت هـاي آموزشـی مشـترك، این 

تفاهمنامه امضا شد.
ابوطالب جاللی افزود: براي توسـعه منابع انسـانی 
مورد نیاز طرح هاي توسعه اي و اشتغالزا و افزایش 
بهره وري نیروي کار با ارتقاي صالحیت هاي فنی 
و حرفه اي و توانمندسـازي دانشجویان براي ورود 
به عرصـه فعالیت هـاي اقتصادي و بهـره برداري 
بهینـه از تـوان علمـی و امکانـات دو طـرف، این 

تفاهمنامه امضا شد.

خبر

نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شوراى اسالمى 
با بیان اینکه طرح هوشمندســازى چاه هاى کشاورزى 
شهرستان نطنز عادالنه نیســت، گفت: مشکل قطعى 
آب در شهرستان نطنز برطرف شده، اما سختى آب نطنز 

باالست که آن را غیر قابل شرب کرده است.
مرتضى صفارى نطنزى با اشاره به معضل آب نطنز که 
از دهه گذشته آغاز شده اســت، اظهار کرد: مشکالت 
آب شهرســتان نطنز با وجود همکارى نهادهاى استان 
اصفهان همچنان به قوت خود باقى است. وى افزود: در 
حوزه تأمین آب شهرستان نطنز نیز انتقال آب و حفر چاه  
از جمله راهکارهاى پیش رو بوده که در همین راســتا از 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خواستار 
تسریع روند حفر چاه شدیم. نماینده مردم نطنز و قمصر 
در مجلس شوراى اسالمى گفت: مشکل پکیج فاضالب 
مسکن مهر شهرستان نطنز نیز تا حدودى حل شده، اما 
هنوز نیازمند مساعدت هایى از طرف مراجع ذیربط است.

وى با بیان اینکه طرح هوشمندسازى چاه هاى کشاورزى 
شهرســتان نطنز عادالنه نیســت، خاطرنشــان کرد: 
در همســایگى نطنز، شهرســتان آران و بیدگل بدون 
محدودیت و اردســتان با محدودیت کمتر برداشت آب 
دارند که همین امر موجبات اعتراض کشاورزان نطنزى 

را فراهم کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: موضوع گردشــگرى طبیعى به خصوص 
گردشگرى در مناطق حفاظت شده در دستور کار است و 
مطالعات آن در حال انجام بوده و با محیط زیســت نیز در 
این زمینه همکارى هاى نزدیکى خواهیم داشت. فریدون 
اللهیارى اظهار کرد: گردشگرى طبیعى یکى از گونه هاى 
گردشگرى است که مى توان بر روى آن سرمایه گذارى کرد 
و با همکارى محیط زیست، مکانیسم هاى عملیاتى این نوع 
گردشگرى را بررسى خواهیم کرد.  وى افزود: مکانیسم هاى 
عملیاتى براى گردشگرى طبیعى به خصوص در مناطق 
حفاظت شــده باید به گونه اى طراحى شود که آسیبى به 

محیط زیســت این مناطق وارد نشود و بازدیدهایى که به 
عنوان گردشگرى طبیعى انجام مى شود باید با بسترسازى 

مناسب باشد و زیرساخت هاى آن فراهم شود.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان با اشاره به اینکه زیرساخت هاى حضور گردشگران 
در مناطق حفاظت شده استان اصفهان باید به گونه اى فراهم 
شود که هم گردشگران بتوانند استفاده کنند و هم محیط 
زیست آسیبى نبیند، گفت: موضوع گردشگرى طبیعى به 
خصوص گردشگرى در مناطق حفاظت شده در دستور کار 
است و مطالعات آن در حال انجام بوده و با محیط زیست نیز 

در این زمینه همکارى هاى نزدیکى خواهیم کرد.

گردشگرى در 
مناطق حفاظت شده استان

هوشمندسازى چاه هاى 
کشاورزى، عادالنه نیست

نصف جهان مدرسه ناصریه در دل مسجد جامع امام(ره) 
اصفهان واقع اســت. حجت االســالم اخوان مدیر این 
مدرسه است و مدرســه اش امســال براى اولین بار در 
نمایشگاه گردشگرى و توریسم اصفهان داراى غرفه بود. 
مدرسه ناصریه در حوزه گردشگرى فعال است و اخوان 
در این باره مى گوید: «مدرســه ناصریه، توانسته با بهره 
گیرى از طالب مبلغ زباندان و با اجراى برنامه هاى متنوع 
از قبیل برپایى نمایشگاه هاى فصلى و دایمى و یا تولید نرم 
افزارهاى مورد نیاز مخاطب و برنامه اصلى یعنى گفتگوى 
چهره به چهره با گردشگر توسط روحانیون مسلط به زبان 
هاى خارجى از جمله فرانسوى، انگلیسى، اسپانیولى، چینى 

و... به نتایج خوبى دست پیدا کند.»
این روحانى فعال در حوزه گردشــگرى معتقد است در 
چندسالى که نمایشگاه صنعت توریسم در اصفهان برگزار 
مى شد، مدرسه او غایب اصلى نمایشــگاه بوده: «طى 
برگزارى چندین دوره این نمایشگاه، ما به عنوان غایب 
اصلى این رویداد گردشگري محســوب مى شدیم که 
خوشبختانه امسال براى اولین بار با عنایتى که معاونت 
تهذیب و تبلیغ حوزه هاى علمیه اصفهان داشــتند اجازه 
حضور را کســب کردیم، تا بتوانیم هر چه بهتر در جهت 
معرفى و اعالم آمادگى در این عرصه اقداماتى را داشته 

باشیم.»
او که با پایگاه اطالع رسانى حوزه گفتگو کرده است، به 
سابقه این مدرسه در امور گردشگرى هم پرداخته و مى 
گوید: «مدرســه علمیه تبلیغى ناصریه به عنوان اولین 
پایگاه تخصصى و متمرکز در زمینه گردشــگرى قریب 
به ده سال داراى فعالیت هاى متنوع و گسترده اى براى 

بازدیدکنندگان و گردشگران بوده است.»
اما مدرسه ناصریه قرار است در حوزه گردشگرى اصفهان 
چه اقداماتى انجام دهد و به طــور کلى باید چه توقعى از 
روحانیون این مدرســه در راستاى جذب بیشتر گردشگر 
به اصفهان داشــت؟ اخوان به این ســئوال چنین پاسخ 
مى دهد:« به عنــوان نمونه گردشــگران خارجى پس 
از حضور در هتل و صرف شــام، تقریبًا داراى برنامه به 
خصوصی نیستند و ســاعاتى را مجبور هستند در هتل 
محل اقامت خود حضور پیدا کنند و یا عمدتًا برنامه هاي 
بدون هدف دارند، مدرسه علمیه ناصریه این توان را دارد 
که براى این چند ساعت برنامه هاى مختلفى را اجرا کند 

که هم گردشــگر مطلبى را یاد بگیرد و هم هتلدار جاى 
خالى برنامه را با برنامه اى سودمند و اثر بخش پر کند.»

مدیر مدرسه ناصریه در تشــریح دیدگاه هاى خودش در 
این باره به مطالب جالبى اشــاره مى کند که شاید براى 
نخستین بار باشد در رســانه ها منتشر مى شود؛ جزئیات 
نوعى گردشــگرى به نام گردشــگرى مذهبى از زبان 
یک روحانى: «در بحث گردشــگرى مذهبى با این همه 
ظرفیت از مسجد و امامزاده و مکان هاي مذهبى گرفته تا 
فرهنگ و آیین و مراسم بسیار متنوع، حقیقتاً مغفول مانده. 
گردشگرى در ایران صرفًا نشان دادن چند بناى معمارى 
و تاریخى براى گردشگر نیست... ما مى گوییم نمى توان 
از غذاهاى ایرانى گفت اما از غذاى حالل و حرام از ذبح 
شــرعى از ماهى فلس دار و بدون فلس، از پرنده حالل 
گوشت و حرام گوشت چیزى نگفت؛ مطلبى که در پس 
این غذاى خوشمزه نهفته است و شــاکله این غذاهاى 

خوشمزه را به وجود مى آورد. نمى شــود از لباس گفت، 
اما از اعتقاد ما در مورد پوشــش و لباس و مالك انتخاب 
لباسمان چیزى نگفت، نمى شود دست گردشگر را گرفت 
و به اصفهان آورد ولى مساجد، کلیسا و کنیسه ها را به او 
نشان نداد. نمى توان داخل مسجد امام(ره) اصفهان شد 
و از علت و فلسفه ساختاري که در دل معماري اسالمی 
مسجد نهفته است، چیزى به میان نیاورد، از معمار و حجار 
و نجار و کاشیکار و کتیبه نویسى که بدون وضو دست به 

قلم و تیشه نمى شدند سخنى به میان نیاورد.»
اما این نگاه متفاوت به گردشــگرى و صنعت  توریسم 
چقدر مى تواند موفق باشد؟ مدیر مدرسه ناصریه به این 
موضوع بسیار خوشبین بوده و معتقد است کارى که انجام 
مى دهند یا قرار است انجام دهند قطعاً موفقیت آمیز خواهد 
بود: «گردشگرى برخالف تصور اشتباه عده اى، محدود به 
نشان دادن چهار الى پنج مکان نیست، گردشگرى صرفًا 

اقتصاد نیست؛ در دنیاى امروز گردشگرى تبادل فرهنگى 
هم هست؛ گردشگر سفر مى کند تا دلیل ساخت این بناها، 
دلیل خوشمزگى این غذاها، دلیل پوشش بى نظیر و... را 
درك و از نزدیک لمس کند، ما هم دغدغه گردشــگرى 
را داریم اما با نگاهى متفاوت و بســیار کلى تر که مسئله 
اقتصادى و تفریح تنها بخشــى از این دنیاى وسیع را در 

بر خواهد گرفت.»
و باالخره مهمترین بخش این گفتگــو که انگیزه یک 
مدرســه علمیه براى حضور در حوزه گردشگرى است. 
این پاسخ حجت االسالم اخوان مدیر مدرسه  ناصریه به 
کسانى است که معتقدند روحانیت نمى تواند در این باره 
حرف جدید داشته باشــد: «ما قصد داریم بگوییم حیطه  
فعالیت یک روحانى وراي آنچه همه تصور مى کنند است و 
در زمینه گردشگرى داخلى و حتى خارجى هم حرف هاى 

پر محتوا و ارزشمندي براى گفتن دارند.»

به بهانه اولین حضور یک مدرسه علمیه در نمایشگاه صنعت توریسم؛ 

گردشگرى  به روایت طالب مدرسه ناصریه

مدیر دبیرخانه دفتر اصفهان ســى و یکمین جشنواره 
بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان از افزایش 80 
درصدى تعداد سالن هاى نمایش دهنده فیلم هاى این 

دوره از جشنواره خبر داد.
مهدى ســجادزاده اظهارکرد: طى بازدیدى که هفته 
گذشته از سوى شوراى اجرایى سى و یکمین جشنواره 
بین المللى فیلم هاى کــودکان صورت گرفت، پردیس 
سینمایى سیتى ســنتر، ســاحل و پردیس سینمایى 
چهارباغ به عنوان ســینماهاى میزبان اکران فیلم هاى 

این دوره از جشنواره در نظر گرفته شده اند.

 وى با اشاره به تعداد سالن هاى نمایش دهنده فیلم در 
این ســینماها ادامه داد: هرکدام از این سینماها به طور 
مشــخص حداقل سه سالن درگیر جشــنواره خواهند 
داشت که این تعداد نسبت به ســال گذشته با افزایش 

80درصدى روبه رو بوده است.
سجادزاده تصریح کرد: تا این لحظه، سالن شماره یک، 
2 و3پردیس سینمایى چهارباغ، سالن اصلى 700 نفره 
سینما ساحل و دو سالن دیگر از این پردیس و همچنین 
سه سالن از مجموع پنج سالن آماده پردیس سینمایى 
سیتى سنتر که از ظرفیت باالیى برخوردار است، براى 

اکران فیلم ها در نظر گرفته شــده و امــکان و احتمال 
افزایش تعداد ســالن ها با توجه به برگزارى کارگاه ها و 

برنامه هاى جنبى جشنواره نیز وجود دارد.
مدیر دبیرخانه دفتر اصفهان ســى و یکمین جشنواره 
بین المللى فیلم هاى کــودکان و نوجوانان در خصوص 
زمان افتتاح پردیس ســینمایى ســاحل گفت: طبق 
آنچه مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى اصفهان اعالم 
کرده، این پردیس از ابتداى مردادماه بازگشایى شده و 
اکران هاى تابستان آن نیز بالفاصله آغاز خواهد شد تا 

براى میزبانى از فیلم هاى جشنواره آماده باشد.

میزبانى 9 سالن از فیلم هاى جشنواره کودك

تولید نانوکامپوزیت 
جایگزین استخوان در 
دانشگاه آزاد خمینى شهر

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمى خمینى شهر 
نانوکامپوزیت پلیمرى که مى توان از آن به عنوان 
جایگزین مناسب براى اســتخوان و همچنین 

ساخت بافت بدن استفاده کرد، تولید کردند.
مســئول باشــگاه پژوهشگران دانشــگاه آزاد 
اسالمى واحد خمینى شهر گفت: هدف از انجام 
این طرح، تولید یک داربســت نانوکامپوزیتى 
پلیمرى-سرامیکى استخوانى زیست تخریب پذیر 
و زیست سازگار بوده است که با خواص مکانیکى 
مشابه با استخوان طبیعى برخوردار باشد. فرشید 
آقاداوودى با بیان اینکه ساخت و طراحى این نانو 
کامپوزیت ها با روش اسکن سه بعدى و با استفاده 
از دستگاه طراحى شده از سوى دانشجویان این 
دانشــگاه براى اولین بار صورت گرفته اســت، 
افزود:این داربســت هاى نانوکامپوزیتى از مواد 
اولیه  کامًال طبیعى و ارزان و با روشــى آسان و 
کم هزینه  تولید شــده اند و داراى خصوصیات 
مشابه با بافت اســتخوان هستند که مواد به کار 
رفته در آنها موجب بروز اثــرات جانبى در بدن 
نمى شود. وى با اشاره به اینکه این نانوکامپوزیت 
زیســت ســازگار در حوزه هــاى پزشــکى، 
دندان پزشکى و ارتوپدى کاربرد خواهد داشت، 
گفت:عملکرد داربست تولید شده از نقطه نظرهاى 
خواص مکانیکى، زیست سازگارى، زیست فعالى 
و قابلیت بازسازى استخوان نسبت به نمونه هاى 

مشابه بهبود قابل توجهى یافته است.

اجراى طرح 
«نشاط معنوى» در 
180بقعه متبرکه استان

اجراى طرح تابســتانه «نشــاط معنــوى» در 
180بقعه متبرکه استان اصفهان آغاز شد.

معاون فرهنگى اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان گفــت: این طرح تابســتانه 
با هدف غنى ســازى اوقات فراغــت جوانان و 
نوجوانان،در کنار حرم مطهر این تعداد امامزاده 
عظیم الشأن این استان آغاز شد. حجت االسالم 
حسن امیرى افزود: برپایى خیمه هاى معرفت، 
ایستگاه مشــاوره وقف، برگزارى کالس هاى 
آموزشى و اردوهاى ســیاحتى- زیارتى از جمله 
برنامه هاى اجراى این طــرح در بهره بردارى 
بهتر اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در فصل 
تابستان اســت. وى تعداد مربیان آموزش دیده 
براى به کارگیرى دراین طرح را حدود 200 نفر 
عنوان کرد و گفت: این طرح غنى سازى اوقات 
فراغت جوانان و نوجوانان بــا محوریت ترویج 
سبک زندگى اســالمى در کنار حرم مطهر بقاع 

متبرکه استان اصفهان تا 31مرداد ادامه دارد.

جذب ساالنه 10 هزار 
عضو هیئت علمى در دانشگاه ها

رئیس اتحادیه دانشگاه هاى غیرانتفاعى استان 
اصفهان گفت: براســاس برنامه ریــزى انجام 
شده باید تا ســال 1409 تعداد 187 هزار عضو 
هیئت علمى در کشور استخدام شوند که براى 
رسیدن به این تعداد، الزم است ساالنه ده هزار 
نفر جذب شــوند. على آهومنش با بیان اینکه با 
توجه به وضعیت خاص اقتصادى کشور، میزان 
سرمایه گذارى دولتى در نظام آموزش عالى رو 
به کاهش است، تصریح کرد: در 12 سال گذشته 
شمار دانشگاه هاى کشور به دو هزار و 880 واحد 
رسیده است، البته وزارت علوم فرایند ساماندهى 

دانشگاه هاى مختلف را آغاز کرده است.
 وى اضافه کرد: براســاس آخریــن اطالعات 
موجود 300 دانشــگاه علمــى- کاربردى، 80 
دانشگاه پیام نور، 60 دانشــگاه آزاد اسالمى و 
49 دانشــگاه غیرانتفاعى از شمار دانشگاه هاى 
کشور کاســته شده اســت. آهومنش گسترش 
بى رویه دانشــگاه ها در سراسر کشور را معضل 
نظام آموزش عالى برشــمرد و افزود: در گذشته 
شمار دانشجویان بیشتر بود، اما در سالیان اخیر 
با کاهش جمعیت دانشجویى الزم است وضعیت 

دانشگاه هاى کشور ساماندهى شود.

مجرى بازسازى شبکه فاضالب اصفهان گفت: با توجه 
به خسارت ها ى ناشــى از ریزش فاضالب ها، اولویت 
بازسازى شــبکه هاى فاضالب اصفهان با مناطق فوق 

بحرانى و بحرانى است.
محســن بیشــه اى در مورد  پیشرفت  شــرکت آبفا در 
بازسازى شــبکه هاى فاضالب اصفهان تصریح کرد: 
با توجه به قدمت 50 ساله شــبکه فاضالب اصفهان و 
ضرورت تسریع روند بازسازى، در حال تالش و پیگیرى 

براى تکمیل سریع تر این پروژه هستیم.
وى ادامه داد:  در حال حاضر با وجود تحریم هاى دو سال 
اخیر در جهت ورود  ماشین هاى بازسازى که  تنها در چند 
کشور محدود اجرا مى شود، خوشبختانه مراحل دریافت 
مجوز شــوراى اقتصاد، انتخاب پیمانکار و تأمین منابع 
مالى از خط اعتبارى چین را پشت سر گذاشته و در حال 

اجراى طرح هستیم.
مجرى بازسازى شبکه فاضالب اصفهان با اشاره به اینکه 

طبق مصوبه هیئت دولــت، بودجه 200 میلیون یورویى  
بازسازى شــبکه فاضالب اصفهان طى چهار مرحله در 
اختیار مسئوالن اصفهان قرار مى گیرد و در حال حاضر 
فقط یک چهارم از این بودجه به اصفهان رســیده است، 
گفت: در طول این مدت قســمت قابــل توجهى از این 
پروژه انجام و بیش از 100کیلومتر از شبکه هاى ضرورى  

شناسایى شده است.
بیشه اى با بیان اینکه اولویت اجراى این طرح با نقاط فوق 
بحرانى و بحرانى است، ادامه داد: در حال حاضر در حال  
تکمیل این نقاط هستیم و سعى مى کنیم تا پایان امسال 

تمامى این نقاط بازسازى شود.
مجرى بازسازى شبکه فاضالب اصفهان درباره مشارکت  
شرکت هاى خارجى در پروژه بازسازى شبکه  فاضالب 
اصفهان گفت: پیمانکاران آلمانى و ایرانى باهمکارى هم 
و با کمک خط اعتبارى چین درحــال اجراى این پروژه 

هستند.
کنسرت موســیقى مهدى جهانى، آهنگساز، ترانه سرا و 
خواننده موسیقى پاپ در سالن همایش هاى سیتى سنتر 

اصفهان برگزار مى شود.
مهدى جهانــى ســال 1365 در تهران متولد شــده و 
دانش آموخته کارشناسى ارشد موسیقى است که عالوه 
بر خوانندگى، در زمینه ترانه ســرایى و آهنگســازى نیز 

فعالیت دارد.
پدر وى محمــد جهانى، مؤســس رادیــو ورزش و از 
پیشکســوتان رادیو اســت و از این رو فرزند وى خیلى 
زود به عرصه رادیو و موسیقى عالقه مند شد و موسیقى 
را با فراگیرى گیتــار آغاز کرد. مهدى جهانــى در ابتدا 
چندین آهنگ را با همراهى على شمس منتشر کرد، اما 
فعالیت حرفه اى خود را در ســال 86 آغاز کرد و با انتشار 
آلبوم«دنیاى خواب» در سال 88  که در دوران دانشجویى 

ضبط و منتشر شد به شهرت رسید.
کنسرت موسیقى مهدى جهانى پنج شنبه 28 تیرماه در دو 
سانس ساعت هاى 18 و 21 در سالن همایش هاى سیتى 

سنتر برگزار مى شود.

اولویت بازسازى شبکه فاضالب اصفهان
 با مناطق فوق بحرانى است

مهدى جهانى براى اولین بار 
در اصفهان مى خواند
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رئیس اداره فرهنگى و هنرى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش متولى 
اصلى اوقات فراغت دانش آموزان اســت، گفت: دیگر 
دســتگاه ها نباید جزیره اى عمل کنند و با هماهنگى و 
همیارى نسبت به برنامه ریزى در زمینه اوقات فراغت، 
پیگیرى هاى الزم را انجام دهند. مرتضى شــکرى با 
اشــاره به مهارت آموزى دانش آموزان در ایام تابستان 
اظهارداشت: مطابق مصوبه جلسه 160 کمیسیون معین 
شــوراى عالى آموزش و پرورش، همه ساله در آستانه 
فصل تابســتان، آموزش و پرورش با رویکرد کشف و 
هدایت استعدادهاى دانش آموزان و در راستاى استمرار 

فرایندهاى تربیتى پایگاه هاى  تابستانى را فعال مى کند. 
وى با بیان اینکه در سال جارى نیز پایگاه هاى تابستانه از 
ابتداى تیر آغاز شده است، تصریح کرد: در این برنامه ها، 
به مدت هفت هفته آموزش هاى مورد نیاز به مخاطبان 

ارایه مى شود.
وى غنى ســازى اوقات فراغت دانش آموزان، استمرار 
فعالیت هاى پرورشى ســال تحصیلى در ایام تابستان، 
ارتقاى سطح اعتقادى، علمى، اجتماعى و مهارت هاى 
فنى و حرفــه اى، فرهنگى و هنرى، تقویــت و تامین 
سالمت جسمانى را از جمله اهداف برگزارى طرح اوقات 

فراغت در تابستان عنوان کرد.

معاون اشــتغال و خودکفایى کمیته امداد امام خمینى (ره) 
اســتان اصفهان،پرداخت وام هاى اشــتغال را در راستاى 
توانمندســازى و خوداتکایى جامعه تحت حمایت این نهاد 
دانست. بهرام سوادکوهى گفت: مددجویان این نهاد شامل  
زنان سرپرست خانوار، بیماران از کارافتاده و سالمندان هستند 
که ایجاد اشتغال در میان این ترکیب جمعیتى بسیار دشوار 
و مستلزم ارائه آموزش و نظارت مداوم بر طرح هاى اشتغال 
است. وى ادامه داد: به جز افراد ازکارافتاده که توان انجام کار و 
ایجاد اشتغال را ندارند، بقیه جامعه تحت حمایت کمیته امداد 
اصفهان به طور مداوم براى یافتن ظرفیت هاى خودکفایى 
پایش مى شوند و در صورت وجود چنین ظرفیت هایى، با ارائه 

آموزش و پرداخت وام از چرخه حمایت و دریافت مستمرى 
ماهانه خارج مى شــوند. معاون اشتغال و خودکفایى کمیته 
امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان بابیان اینکه تمرکز 
براى ایجاد خودکفایى فقط براى سرپرست خانوارهاى تحت 
حمایت نیســت، گفت: فرزندان این خانوارها درصورتى که 
اشتغال آن ها باعث بهبود وضعیت خانواده شود هم در اولویت 

دریافت وام اشتغال هستند.
سوادکوهى اولویت اول دریافت وام هاى اشتغال را متعلق به 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اعالم کرد و گفت: در 
اولویت دوم، منابع اشتغال در اختیار سایر نیازمندانى که تحت 

حمایت این نهاد نیستند، تعلق مى گیرد.

ارائه آموزش به دانش آموزان 
در پایگاه هاى تابستانه 

مددجویان کمیته امداد، اولویت 
اول دریافت وام هاى اشتغال

معدوم کردن 700کیلوگرم 
مواد غذایى فاسد در خوانسار

700کیلوگرم مواد غذایى فاسد در خوانسار معدوم 
شد. 

مدیر شبکه بهداشـت و درمان شهرستان خوانسار 
گفت: کارشناسـان بهداشـت محیط در بازرسى از 
مراکز عرضه مواد غذایى 700کیلوگرم مواد غذایى 
تاریخ گذشته و فاسد را کشف و جمع آورى کردند.

مسـعود قیصـرى افـزود: این مقـدار مـواد غذایى 
تاریـخ گذشـته در سـایت دفـن زباله شهرسـتان

 معدوم شد.

آغاز 2طرح بزرگ مرمتى در 
چهلستون 

مدیر مجموعـه جهانى چهلسـتون از آغـاز دو طرح 
بزرگ مرمتى در این مجموعه تاریخى خبر داد.

عاصفه بدر گفت: همزمان بـا اتمام عملیات ده طرح 
مرمتى در مجموعه کاخ چهلسـتون و باغ جهان نما 
در سـال گذشـته، دو طـرح عملیاتى جدید در سـازه 
چوبى ایوان ستوندار این کاخ که از جمله بزرگ ترین 
سازه هاى چوبى و تاریخى کشـور به شمار مى رود، 

آغاز شد. 
وى افزود: این طرح هاى مرمتى در مرحله اول عبارت 
اسـت از آغاز مرحله جدید آسیب شناسـى، مرمت و 
استحکام بخشى سازه چوبى سقف ایوان ستوندار که 
از دو سال گذشته آغاز شده و مرحله جدید و نهایى آن 

در تیرماه سال 1397 آغاز شده است.

خبر

اجراییه
شــماره اجرائیه: 9710426837100076 شــماره پرونده: 9609986837101514 شــماره 
بایگانى شــعبه: 961642 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976837102443 محکوم علیه مالک بهرامى گهروئى فرزند بابا نشانى: اصفهان- اتوبان 
میثمى- چهارراه مفتح- مجتمع افشــار- جنب رســتوران یلدا- ط 4 واحد 18 (خوانده در حال 
حاضر مجهول االمکان مى باشــد) محکوم اســت به 1- هدیه کالم اله مجید مبلغ یکصد هزار 
ریال 2- یک جام آئینه و شمعدان به مبلغ یک میلیون ریال 3- تعداد یکصد و ده عدد سکه تمام 
بهار آزادى 4- یک سفر حج عمره، مبلغ هشــت میلیون ریال 5- مبلغ یک میلیارد و هشتص د و 
هفتاد و پنج میلیون و چهارصد و پنجاه و ســه هزار و هفتصد و بیست ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ یک میلیون و چهارصد و هشــتاد هزار و نهصد و نود و هفت ریال بابت خسارت دادرسى در 
حق محکوم له نرگس پرمایه دستنائى فرزند رجبعلى نشانى: اســتان اصفهان استان اصفهان- 
شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- خ باغ فردوس ك والفجر پ 198 ك.پ: 8174717553 
ك.م: 6339724272 همــراه: 09137033920. ضمنــًا باعنایــت به صــدور معافیت موقت 
محکوم له از پرداخت هزینه دادرســى به مبلغ 117/713/080 ریال این مبلغ همزمان با اجراى 
حکم به خزانه دولت واریز شــود. حق االجراى دولتى به مبلــغ 171/018/686 ریال بر عهده 
محکوم علیه مى باشد. محکوم علیه مکلف اســت 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 شــامل 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 مشــخصات 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 فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامــل صورت اموال به منظور فرار از اجــراى حکم، حبس تعزیرى درجه 
هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به 
نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش 
یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالــى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم 
علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394). اصفهان- خ 
میرفندرســکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 
1- اتاق 105. م الف: 198762شــعبه 11 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان (مجتمع شــهید 

قدوسى) /4/398
اجراییه

شــماره ابالغنامه: 9710106795300752 شــماره پرونده: 9609986795300427 شماره 
بایگانى شعبه: 960430 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: حسین شفیعى نشانى: مجهول المکان 
شــماره اجرائیه: 9710426795300111 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره 
9710096795300097 و شــماره دادنامــه مربوطــه 9609976795301174 محکوم علیه 
1- حسین شفیعى نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/580/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه 
و خســارت تاخیر تادیه از تار یخ سررسید چک شــماره 9007/318050 مورخ 1396/05/21 تا 
زمان وصول در حق خواهان کاظم قاسمى خوراسگانى فرزند حسینعلى نشانى: استان اصفهان- 
شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- خیابان جى شرقى- جنب رســتوران ماه و ستاره- کوچه 
جالل- پالك 5 صادر گردید و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. 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 باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال 
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعســار 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 علیــه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به 
هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکــوم به یا هر دو مجازات 
مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب 
ســاختمان صبا- پالك 57. م الف: 198767 شعبه 23 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /4/399
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9709976805200565 شــماره پرونده: 9709986805200110 شــماره 
بایگانى شــعبه: 970110 خواهان: فرهنگ حســینى دینانى فرزند حســنعلى به نشانى استان 
اصفهان- شهرســتان خمینى شــهر- شــهر درچه- دینان- خ معلم- روبروى بن بست شهید 

محمد براتى- پالك 261 خوانده: رضا ســلیمانى به نشــانى مجهول المکان رأى قاضى شورا: 
درخصوص دعوى آقاى فرهنگ حسینى دینانى به طرفیت آقاى رضا سلیمانى به خواسته مطالبه 
مبلغ 200/000/000 ریال طبق رســید عادى مورخ 1397/01/30 بانضمام مطلق خســارات 
قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان اظهارات خواهان و این 
که خوانده على رقم ابالغ قانونى در جلســه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده و استعالم 
واصله از بانک که مبلغ 184/300/000 کسر نموده، لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
مى رسد که مســتندا به مواد 198، 515، 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و بر محکومیت خوانده به پرداخت 184/300/000 ریال مبلغ بابت اصل خواسته و 
مبلغ 2/333/700 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1397/02/03 لغایت اجراى حکم که محاسبه آن طبق 
شاخص بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى 
صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابــل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از 
آن قابل تجدید نظر خواهى در محاکم محترم حقوقى اصفهان مى باشد و نسبت به مازاد خواسته 
به میزان 15/700/000 با توجه به استعالم بانکى که اعالم نموده مبلغ 184/300/000 ریال از 
حساب خواهان بابت ضمانت کسر گرده به استناد ماده 197 ق آدم راى بر بى حقى خواهان صادر و 
اعالم مى گردد راى صادره حضورى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و 
میرزاطاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف.  م الف: 198837 جوانمردى- قاضى شعبه 

52 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /4/400
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976793900311 شماره پرونده: 9609986793901670 شماره بایگانى 
شعبه: 961683 خواهان: آقاى روح ا... مسعودى فرزند رضا به نشانى استان اصفهان- شهرستان 
برخوار- شهر دستگرد- خ شریعتى ك ش غفورى پ 2 خوانده: آقاى محمدرضا رستمى بروجنى 
فرزند قربانعلى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات پرونده 
و نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. 
رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى روح ا... مسعودى به طرفیت آقاى محمدرضا رستمى 
به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک شماره ى 359146 مورخ 1392/05/30 
به عهده بانک ثامن االئمه به انضمام مطالبه هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه، با توجه به 
دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت آن، بقاى اصول مستندات در ید 
خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه اى به این شعبه 
ارائه ننموده لذا دعوى خواهان را به نظر ثابت دانسته به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 795/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف به مبلــغ 50/000/000 ریال مورخ 1392/05/30 تا تاریخ وصول که محاســبه ى آن 
براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد. در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى  اصفهان خواهد 
بود. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان 
صبا- پالك 57. م الف: 198848 ترنج مهرگان- قاضى شــعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شهید حججى) /4/401
حصر وراثت

مجید پوربافرانى داراى شناسنامه شماره 40687 به شرح دادخواست به کالسه 985/97 ح 54  از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صمد پوربافرانى 
بشناسنامه 785 در تاریخ 97/1/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به سه پسر و یک دختر به اسامى: 1- حسن پوربافرانى به ش ش 7 نسبت با 
متوفى فرزند 2- مجید پوربافرانى به ش ش 40687 نسبت با متوفى فرزند 3- سعید پوربافرانى به 
ش ش 30 نسبت با متوفى فرزند 4- عصمت پوربافرانى به ش ش 40686 نسبت با متوفى فرزند 
والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 199167 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /4/405
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 961448 مرجع رسیدگى کننده: شعبه یازده شوراى حل اختالف اصفهان شماره 
دادنامــه: 9709976794100120- 97/1/28 خواهان: آقاى روح ا... مســعودى فرزند رضا به 
نشانى: اصفهان، برخوار، دستگرد- خ شریعتى، کوچه شــهید غفورى پالك 2 خواندگان: آقایان 
1- مناف عباس فرد فرزند غیبعلى 2- مجید بخشى به نشــانى: هر دو مجهول المکان خواسته: 
مطالبه مبلغ 7/500/000 ریال بابت یک فقره چک به انضمام مطلق خســارات قانونى و هزینه 
دادرسى و تمبر و نشر آگهى و تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته گردشکار: به تاریخ 97/1/19 
با توجه به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شعبه یازده ضمن اعالم ختم 
رسیدگى با استعانت از خداوند متعال، به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مینماید. رأى قاضى 
شورا: درخصوص دعوى آقاى روح ا... مسعودى فرزند رضا به طرفیت آقایان 1- مناف عباس فرد 
فرزند غیبعلى 2- مجید  بخشى به خواسته مطالبه مبلغ 7/500/000 ریال بابت یک فقره چک به 
شماره 837123- 96/8/30 به انضمام کلیه خسارات قانونى. با عنایت به محتویات پرونده و وصف 
تجریدى بودن چک و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن را دارد و عدم حضور خواندگان علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى و اینکه مشارالیه ها در 
قبال دعوى مطروحه دفاعى به عمل نیاورده و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى مبنى بر 
برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده اند، شورا به لحاظ مصون ماندن دعوى و مستندات خواهان 

از هرگونه خدشه و تعرض قانونى دعوى مطروحه را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198- 
515- 522- 519 قانون آئین دادرسى مدنى و رأى وحدت رویه 536 مورخ 1369/7/10 هیات 
عمومى دیوانعالى کشــور، حکم به محکومیت تضامنى خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و 
خوانده ردیف دوم به عنوان ظهرنویس، به پرداخت مبلغ 7/500/000 ریال بابت اصل خواســته 
و مبلغ 1/163/750 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه درج آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک (96/8/30) تا زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزى در حق خواهان 
صادر و اعالم میدارد. رأى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شعبه و پس از آن نیز ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در محاکم عمومى و حقوقى اصفهان مى 

باشد. م الف: 198849 شعبه یازده شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /4/402
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 961196 شماره دادنامه: 9609976794302517- 96/10/28 مرجع رسیدگى: 
شعبه سیزده شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: میالد ســیچانى با وکالت فاطمه شیاسى 
اصفهان، خ جى، خ نیرو جنوبى- ك مولوى ك حبیبى پ 10 خوانده: محمدرضا غفورى اصفهان- 
دستگرد دولت آباد برخوار- بهشت عباس- کوچه شعبان- جنب قصابى حیدر پ 15 (دستگرد خ 
بهشت عباس ندارد ولى خ شهداى آن منتهى مى شــود به بهشت عباس که کوچه شعبان در آن 
نیست- خ بهشت عباس- کوچه شعبان وجود ندارد) خواسته: مطالبه مبلغ 141/000/000 ریال 
بابت سه فقره چک به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه. با عنایت به محتویات پرونده 
و نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید. 
رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى میالد سیچانى با وکالت فاطمه شیاسى به طرفیت محمدرضا 
غفورى به خواسته مطالبه مبلغ 141/000/000 ریال وجه چک شماره 209435- 50/000/000- 
96/8/10 و 209416- 45/000/000 ریال- 96/8/10 و 209415- 46/000/000- 96/6/20 
عهده بانک کشاورزى به انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى تصویر 
مصدق چک و گواهى عدم پرداخت آن بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ در 
جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه اى به این شعبه ارائه ننموده لذا دعوى خواهان را 
به نظر ثابت دانسته به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 قانون آئین دادرسى 
مدنى و تبصره الحاقى ماده 2 قانــون صدور چک حکم بر محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 
141/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 2/952/500 ریال بابت هزینه دادرسى، و همچنین 
خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکها (96/8/10- 96/8/10- 96/6/20) تا تاریخ وصول 
که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از ســوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف مدت بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 198853 شعبه 13 شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان  /4/403
ابالغ رأى

شماره پرونده: 950149 کالسه پرونده: 95- 276 شــماره دادنامه: 1109- 95/10/18 تاریخ 
رسیدگى: 95/4/26 مرجع رسیدگى: شعبه 24 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر 
اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى اصفهان خ توحید جنب تاالر فرشــچیان پ 3 با وکالت سمیه 
ســلیمانى  و نجیمه محمدى خواندگان: 1- مســعود قره غانى 2- عباس کروزاده 3- ستار قائد 
امینى هر ســه مجهول المکان هستند خواسته: مطالبه وجه بخشــى از یک فقره چک به شماره 
019/881276- 93/12/4 بانک مهر اقتصاد به مبلغ 150 میلیون ریال (یکصد و پنجاه میلیون 
ریال) بانضمام کلیه خسارات قانونى و حق الوکاله وکیل و نشــر آگهى. گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و بشــرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى 
قاضى شــورا: درخصوص دعوى بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى با وکالت ســمیه 
ســلیمانى و نجیمه محمدى به طرفیت 1- مســعود قره غانى 2- عباس کروزاده 3- ستار قائد 
امینى به خواسته مطالبه وجه بخشى از چک به شماره 019/881276 مورخه 93/12/4 به مبلغ 
150 میلیون ریال تقدیمى از ناحیه خواهان که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته بر عهده 
خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعى داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. لذا چون خواندگان دفــاع موجهى در قبال دعوى 
مطروحه، معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است. مستنداً به ماده 198 
و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر 
محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ یکصــد و پنجاه میلیون ریال بابت وجه 
چک مورد دعوى و مبلغ دو میلیون و دویست و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسى حق الوکاله 
و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/12/4 تا زمان اجراى حکم براســاس آخرین شاخص بانک 
مرکزى جمهورى اســالمى و نشــر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و 
بیست روز دیگر پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
مى باشــد. م الف: 198855 گازرى- قاضى شعبه 24 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /4/404
حصر وراثت

ریحانه مهدیان راد داراى شناسنامه شماره 923 به شــرح دادخواست به کالسه 983/97 ح 54  
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على محمد 
جوراب دوز بشناســنامه 1517 در تاریخ 96/12/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پســر و یک دختر و یک همســر و مادر به اسامى: 
1- رســول مهدیان راد به ش ش 64187 نســبت با متوفى فرزند 2- ریحانه مهدیان راد به ش 
ش 923 نســبت با متوفى فرزند 3- صدیقه عبداله پور به ش ش 38839 نسبت با متوفى همسر 
4- زهرا خبوشانى به ش ش 318 نسبت با متوفى مادر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 
م الف: 199166 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /4/406

حصر وراثت
مهرداد نقشینه داراى شناسنامه شــماره 465 به شرح دادخواســت به کالسه 992/97 ح54 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد نقشینه 
بشناسنامه 736 در تاریخ 97/2/14  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به سه پسر و یک همسر به اسامى: 1- مهران نقشینه به ش ش 339 نسبت 
با متوفى فرزند 2- مهرداد نقشــینه به ش ش 465 نســبت با متوفى فرزند 3- حامد نقشینه به 
ش ش 4072 نسبت با متوفى فرزند 4- زینت داروئى به ش ش 52694 نسبت با متوفى همسر 
والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 199164 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /4/407
حصر وراثت

پرور سرلکى منش «به عنوان ذینفع» داراى شناسنامه شماره 27 به شرح دادخواست به کالسه 
971/97 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
غالمعباس سرلک چ یوا بشناسنامه 6 در تاریخ 95/11/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به هشت پســر و دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- 
الیاس سرلک چیوا به ش ش 2 نسبت با متوفى فرزند 2- ضرغام سرلک چیوایى به ش ش 6995 
نسبت با متوفى فرزند 3- على سرلک چیوایى به ش ش 6996 نسبت با متوفى فرزند 4- فریدون 
سرلک چیوایى به ش ش 84 نســبت با متوفى فرزند 5- ولى اله سرلک چیوایى به ش ش 418 
نسبت با متوفى فرزند 6- مهدى ســرلک چیرایى به ش ش 708 نسبت با متوفى فرزند 7- على 
اکبر سرلک چیوا به ش ش 1120012732 نســبت با متوفى فرزند 8- داریوش سرلک چیوا به 
ش ش 1272067181 نسبت با متوفى فرزند 9- شهناز سرلک چیوایى به ش ش 318 نسبت با 
متوفى فرزند 10- گلى سرلک چیوایى به ش ش 319 نسبت با متوفى فرزند 11- حوا سرلکى به 
ش ش 9 نسبت با متوفى همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 199163 شعبه 

54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /4/408
حصر وراثت

آقاى احمد نوروزى اصفهانى داراى شناســنامه شماره 33020 به شــرح دادخواست به کالسه 
991/97 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عصمت الوانى به شناســنامه 152 63 در تاریخ 97/2/6 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پســر و دو دختر به اسامى: 1- مهدى نوروزى 
اصفهانى به ش.ش 1159 نســبت با متوفى فرزند 2- اکبر نوروزى به ش.ش 1115 نســبت با 
متوفى فرزند 3- احمد نوروزى اصفهانى به ش.ش 33020 نســبت بــا متوفى فرزند 4- مجید 
نوروزى اصفهانى به ش.ش 63185 نسبت به متوفى فرزند 5- حمید نوروزى اصفهانى به ش.ش 
63184 نســبت با متوفى فرزند 6- زهره نوروزى اصفهانى به ش.ش 33019 نســبت با متوفى 
فرزند 7- پوران نوروزى اصفهانى به ش.ش 63183 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 199162 شعبه 54 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /4/409
حصر وراثت

آقاى سوارعلى سوســنى غریبوند داراى شناسنامه شماره 103 به شــرح دادخواست به کالسه 
981/97ح54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خان جان غریبوند به شناسنامه 436 در تاریخ 97/2/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شش پســر و دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- مهدى 
سوســنى غریبوند به ش.ش 1960381083 نســبت با متوفى فرزند 2- بهنام سوسنى غریبوند 
به ش.ش 6630173228 نسبت با متوفى فرزند 3- باقر سوســنى غریبوند به ش.ش 18874 
نسبت با متوفى فرزند 4- احمد سوسنى غریبوند به ش.ش 1960245759 نسبت با متوفى فرزند 
5- جواد سوسنى غریبوند به ش.ش 0019556624 نســبت با متوفى فرزند 6- حسین سوسنى 
غریبوند به ش.ش 0022165738 نســبت با متوفى فرزند 7- زینب سوسنى غریبوند به ش.ش 
0024 966126 نسبت با متوفى فرزند 8- زهرا سوسنى غریبوند به ش.ش 0026105349 نسبت 
با متوفى فرزند 9- سوارعلى سوسنى غریبوند به ش.ش 103 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 199160 شــعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /4/410
حصر وراثت

خانم زهرا سردارزاده با وکالت مظاهر مهرابى داراى شناســنامه شماره 636 به شرح دادخواست 
به کالسه 955/97ح54 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اکبر حسین زاده فروشانى به شناســنامه 7 در تاریخ 96/11/2 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: سه پسر و دو دختر و دو همسر 
به اسامى: 1- حمید رضا حســین زاده فروشانى به ش.ش 713 نســبت با متوفى فرزند 2- امیر 
حسین زاده فروشانى به ش.ش 2018 نســبت با متوفى فرزند 3- رضا حسین زاده فروشانى به 
ش.ش 1270793276 نسبت با متوفى فرزند 4- اعظم حســین زاده به ش.ش 1320 نسبت با 
متوفى فرزند 5- لیال حســین زاده فروشانى به ش.ش 521 نســبت با متوفى فرزند 6- نصرت 
خلیلى فروشانى به ش.ش 294 نسبت با متوفى همسر 7- زه را سردارزاده به ش.ش 636 نسبت 
با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 199159 شعبه 54 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /4/411

معاون حمل و نقل اداره کل پایانه هاى اســتان اصفهان 
گفت: طى سه ماهه ســال جارى، سه میلیون و 80 هزار 
مسافر از طریق اتوبوس هاى بین شهرى اصفهان جابه 

جا شدند.
علیرضا جعفرى اظهار کرد: هر ساله با یک روند کاهشى 
در حوزه حمل مسافر روبه رو هستیم و به طور میانگین این 
کاهش مسافر بین 5 تا 8 درصد بوده است.وى افزود: در 
سه ماهه ابتداى امســال از طریق پایانه هاى مسافربرى 
اصفهان، ســه میلیون و 80 هزار نفر جابه جایى مســافر 
داشتیم که این آمار به نسبت سال گذشته 13 درصد کاهش 

داشته است. معاون حمل و نقل اداره کل پایانه هاى استان 
اصفهان اعالم کرد: طى سه ماهه سال گذشته، سه میلیون 
و 561 هزار مســافر از طریق اتوبوس هاى بین شهرى 
اصفهان جابه جا شــدند. وى با بیان اینکه شرکت هاى 
مسافربرى بین شهرى هر کدام به دنبال راهکارى براى 
جذب مسافر هستند و به عنوان مثال در یکى از شرکت ها 
غذاى سالم و میان وعده هاى سالم را جایگزین تنقالت 
داخل اتوبوس کرده اند، افزود: امروز شرکت هاى مختلف در 
رقابت با یکدیگر هستند و با بازاریابى به دنبال جذب مسافر 
هستند. جعفرى بیان کرد: این در حالى است که برخى از 

شرکت ها نیز با دادن غذاى گرم به مسافرین و در اختیار 
قرار دادن اینترنت به دنبال جذب مسافر هستند.

■■■
معاون حمل و نقل اداره کل پایانه هاى اســتان اصفهان  
ادامه داد: قیمت بلیت اتوبوس یکســان است و هیچگاه 
این امتیازهایى که به مسافر داده مى شود را روى قیمت 
محاسبه نمى کنند. وى با بیان اینکه بیشترین شکایات 
مردمى که تاکنون گزارش شده، تأخیر در حرکت است، 
گفت: در حال حاضر با رکود شــدید در حوزه مسافربرى 

مواجه هستیم.

جابه جایى3 میلیون مسافر
رئیس اتحادیه میوه و ســبزى فروش اصفهان گفت: با اتوبوس هاى بین شهرى اصفهان

قیمت میوه باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود 
و میدان مرکزى به جاى دخالت در قیمتگذارى، باید 

نظارت صحیح داشته باشد.
نوروزعلى اسماعیلى با اشاره به افزایش قیمت بى رویه 
میوه نسبت به هفته قبل اظهار کرد: میوه ها به قدرى 

گران است که نمى توانیم آن را گران بفروشیم. 
وى افزود: اگــر میدان مرکزى نظــارت کند بهتر از 

دخالت در نرخ گذارى است.
اسماعیلى اضافه کرد: درست است که مشکالت آب و 
هوایى و کم بارشى وجود داشته، اما نباید بد بازى کنیم 

که طرف مقابل ببرد.
وى در پاسخ به اینکه نوسانات نرخ ارز در این خصوص 
مؤثر اســت، گفت: خیر؛ میوه هاى وارداتى مانند موز 
متأثر از قیمت جهانى است، اما قیمت میوه هاى داخلى 

ارتباطى با ارز ندارد.
رئیس اتحادیه میوه و سبزى فروش اصفهان در پاسخ 
به اینکه هزینه خرید میوه براى میــدان میوه چقدر 
اســت، گفت: این افراد میوه را از باغدار مى خرند و 7 
درصد روى آن سود مى کشند و به مغازه دار فروخته 
مى شود، مغازه دار هم 25 درصد بر قیمت مى افزاید و 

آن را به مصرف کننده مى دهد.

رئیس اتحادیه میوه و سبزى فروش اصفهان:
میدان میوه به جاى نرخ گذارى، نظارت کند

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان از 
دستگیرى سه سارق حرفه اى که دو کیف حاوى هفت 
کیلو طال را سرقت کرده و متوارى شده بودند، خبر داد.

جهانگیر کریمــى اظهار کرد: در پــى وصول نیابت 
قضائى از استان تهران مبنى بر دستگیرى سه سارق 
حرفه اى کیف هاى طال، بررســى موضوع به  صورت 
ویژه در دســتورکار مأموران پلیس آگاهى اصفهان 

قرار گرفت. 
وى افزود: این سارقان سال گذشته و اوایل امسال دو 
کیف حاوى هفت کیلو طال را در شهر تهران سرقت 
کرده و متوارى شــده بودند که توسط پلیس آگاهى 
تهران بزرگ شناسایى و مشخص شد مخفیگاه آنها 

در اصفهان است.
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
بیان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهى اصفهان و تهران 
بزرگ طى یک عملیات همزمان و ضربتى هر ســه 

سارق را در سه محل متفاوت دستگیر کردند.

دستگیرى سارقان 7 کیلو طال توسط پلیس اصفهان
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کشف 2 غار جدید در داالن کوه
رئیس هیئت کوهنوردى شهرستان چادگان گفت: با 
هماهنگى گروه کوهنوردى شهرسـتان چادگان، دو 
غار در منطقه گردنه شور و دره او راز قله «انالوجه» در 

داالن کوه شهرستان چادگان کشف شد.
محسن جدیدى افزود: غار اول به عمق 30 متر داراى 
دو چاه اسـت که پس از ثبت نقطه GPS رول کوبى 
و ایمن سازى شد و غار دوم به عمق 48 متر، چاه یک 
تکه داراى فرود کامًال معلق است که ثبت و رول کوبى 
شد.  وى گفت: در ادامه برنامه، دو دهانه غار دیگر هم 
مورد شناسایى اولیه قرار گرفت که در هفته هاى آینده 

شاهد اکتشاف این دو غار خواهیم بود.

مصرف200 ُتن گوشت 
شترمرغ در استان

امسال درحدود 200 تن گوشــت شترمرغ در استان 
اصفهان،  دومین تولید کننده این محصول  در کشور  

تولید و روانه بازار مصرف شد.
کارشــناس مســئول ســایر ماکیــان ســازمان 
جهادکشــاورزى اســتان اصفهان گفت: از ابتداى 
امسال تاکنون این میزان گوشــت شتر مرغ  در 30 
واحد پرورش شترمرغ در این استان تولید و  روانه بازار 
مصرف شــد. قربانعلى محمدى افزود: برنامه تولید 
امسال این محصول در واحدهاى پرورشى درحدود 

850  تن پیش بینى شده است.
وى  شهرســتان هاى اصفهان وشهرضا را از مراکز 
عمده تولیــد این محصــول در اســتان اصفهان 
عنوان کرد و گفت: تولید مازاد بر نیاز این اســتان به
 اســتان هاى همجوار همچون اراك، یزد و کرمان 

ارسال مى شود.

ثبت نام 160 طرح تعاونى 
روستایى در سامانه کارا

در راستاى اجراى طرح «روستا تعاون» براى حمایت 
از توسعه و ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق روستایى 
و عشایرى با اســتفاده از منابع صندوق توسعه ملى 
بخش تعاون، اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 
اســتان اصفهان موفق به ثبت نام 161 طرح تعاونى 

در سامانه کارا شد.
مدیر تعــاون اداره کل تعاون، کار ورفــاه اجتماعى 
استان اصفهان گفت: از زمان راه اندازى سامانه کارا 
تا کنون 37 طرح تعاون از مجموع 161 طرح ثبت نام 
شده در سامانه موفق به اخذ مصوبه کارگروه اشتغال 

شده است.
تیغ ســاز افزود: از مجموع 37 طرح، تاکنون 9 طرح 
به میــزان مبلغ 45840 میلیون ریال تســهیالت از 

بانک هاى عامل دریافت کرده اند.
وى در ادامه گفت: سایر طرح هاى تعاونى در دست 
بررســى نیز پس از رفع نقص و تأمین شرایط بانک 
پذیرى طرح ارائه شــده مى تواند از تسهیالت مورد 

اشاره بهره مند شود.

خبر

عضو شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: به منظور 
تشویق اقشــار مختلف براى اســتفاده از حمل و نقل 
عمومى، یکسرى تسهیالت ویژه براى عبور و مرور مردم 

در نظر گرفته شده است.
اصغر برشــان اظهار کرد: به منظور توسعه حمل و نقل 
عمومى و تشویق شهروندان به اســتفاده از این حمل و 
نقل، الزم است که تسهیالت ویژه اى براى دانش آموزان 

و دانشجویان و افراد داراى کارت منزلت تعریف شود.
وى بیان کرد: در حال حاضر وضعیت حمل و نقل عمومى 
شــهر اصفهان از ســطح کیفى و کّمى خوبى برخوردار 
است، بنابراین الزم اســت از این ظرفیت به نحو احسن 

استفاده شود.
وى تصریح کرد: ضرورى است که نرم افزارهاى اعالم 
زمانبندى حرکت اتوبوس ها و مناسب سازى مسیرها با 

نیاز شهروندان نیز در دستور کار قرار گیرد.
وى همچنین با اشــاره به اینکه شــهردارى باید هرچه 
سریع تر حقوق پرســنل خود از جمله کارگران خدماتى 
و فضاى ســبز و همچنین رانندگان ناوگان اتوبوسرانى 
را پرداخت کند و در صورت نیاز بــا دریافت وام اقدام به 
پرداخت کند، اضافه کرد: ضرورى است که شهردارى و  
شورا با هدفگذارى مشخص و حرکت به سمت ایجاد و 
عملیاتى کردن درآمد پایدار براى شهردارى حرکت کنند.

معاون بهداشــتى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
مردم با مراجعه به مراکز بهداشــت ســطح شهر، صاحب 
پرونده الکترونیک سالمت شوند و سالمتى خود را پایش 
کنند. کمال حیدرى اظهار کرد: از چهار میلیون شهروندى 
که در سامانه طرح پزشک خانواده ثبت نام اولیه کرده اند، 
تعداد یک میلیون و 600 هزار نفر داراى پرونده الکترونیک 

و فعال هستند.
وى بیان کرد: این طرح در شهر اصفهان 40 درصد به اجرا 
در آمده است و هنوز بسیارى از مردم اصفهان داراى پرونده 

الکترونیک نیستند.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تصریح کرد: 

تا زمانى که مردم به مراکز بهداشتى براى ثبت نام مراجعه 
نکنند، نمى توانیم طرح پزشــک خانواده را100 درصد به 
اجرا در آوریم. وى اعالم کرد: تمامى شهروندان مى توانند 
با داشتن کد ملى به همه مراکز بهداشتى و درمانى شهرى و 

روستایى مراجعه کنند و ثبت نام اولیه را انجام دهند.
حیدرى ادامه داد: پس از ثبت کد ملى، پیامکى براى مردم 
ارسال مى شود که براى تکمیل اطالعات به مرکز بهداشت 
مراجعه مى کنند و نزدیک به یک تا دو ساعت طول مى کشد 
که تمام وضعیت جسمانى و روانى و سابقه سالمتى خود را 
وارد سیستم کنند که در نهایت پرونده الکترونیک سالمت 

براى آنها تشکیل مى شود.

مراجعه به مراکز بهداشت 
براى تشکیل پرونده سالمت

اختصاص تسهیالت ویژه براى 
عبور و مرور دانش آموزان 

مزایده
شماره نامه:9710113757500231 شماره پرونده: 9609983757301459  شماره بایگانى 
شعبه: 960263  اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت در نظر دارد در خصوص پرونده 
کالسه 960263  اجرایى جلسه مزایده اى علیه امیر، محسن، ازاده، ارش، گیتى و مینا همگى 
شفیعى فرزندان على وله خانم ناهید حسین صوفانى برگزار نماید،مشخصات مال مورد مزایده 
حسب نظریه کارشناسى به شرح ذیل مى باشد: وانت نیســان تیپ 2400 به شماره انتظامى 
39م166 به رنگ آبى روغنى مدل 1388 نوع سوخت بنزین و گاز ظرفیت 3480 کیلوگرم به 
شماره موتور 454877 و شماره شاسى 168524 که شیشه جلو شکسته الستیک هاى جلو 40 
درصد و الستیک هاى عقب 30 درصد و بقیه قسمتهاى خودرو در حد مدل سالم وقیمت پایه 
کارشناسى دویســت میلیون ریال براورده مى گردد. جلسه مزایده در تاریخ 1397/05/16 از 
ساعت 09:00 الى 11:00 صبح در دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار 
مى باشــد که طالبین شــرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى 
احکام مراجعه تا دســتور بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده 
کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشد و بالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. توضیحات کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده مى باشــد. 

1265/م الف مدیر اجراى احکام عمومى بخش مهردشت/4/315
 مزایده

در پرونده کالســه هاى 96/490 و 96/500 ش اجرایى2 و به موجــب دادنامه 407 و 421 
مورخه 96/03/10 صادره از شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى 
سعیدعبدالهى فرزند:منوچهر محکوم است به پرداخت مبلغ 35621898 تومان  بابت محکوم 
به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 146500 تومان نیم عشر دولتى 
درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى علیرضا فاضل به شرح ذیل ارزیابى گردیده 
است: ملک به شــماره 72 فرعى 93 واقع در آدرس تیرانچى خ امام خمینى (خ لوله گاز) گذر 
فرعى جنب بهدارى و خانه بهداشت انتهاى بن بست شرقى منزل مسکونى باشماره پالك 76و 
کد پستى به ش 84331-15583 منزل مسکونى یک طبقه داراى سند مالکیت ششدانگ با 
شماره 92/720 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان داراى مساحت عرصه به متراژ 184 مترمربع 
و ابعاد شماال به طول 8 متر و شرقا به طول 23 متر و جنوبا به طول 8 متر به پالکهاى مجاور 
و غربا در2 قســمت به طول 20متر به پالك مجاور و 3 متر به گذر بن بســت موجود محدود 
گردیده اســت اعیانى احداثى در یک قطعه به متراژ 114 مترمربــع و داراى دیوارهاى باربرو 
سقف تیرچه و بلوك و نازك کارى انجام شده در داخل بنا و کف هاموزاییک و دیواره ها ازاره 
سرامیک و بقیه سطوح اندود سفیدکارى انجام گردیده است در آشپزخانه و سرویس بهداشتى 

دیوارها کاشیکارى و کف سرامیک میباشد کابیت هاى آشپزخانه فلزى و دربهاى داخلى چوبى 
و درب و پنجره هاى خارجى فلزى میباشد در قسمت حیاط و گذر فاقد نماکارى میباشد ملک 
داراى امتیازات آب و برق و گاز میباشــد. لذا باتوجه به مراتب فوق-موقعیت و متراژ عرصه و 
اعیانى-شرایط و کیفیت بناى موجود- مالکیت ششــدانگ و لحاظ شرایط و عوامل موثر در 
قیمت و بدون لحاظ بدیها و جرایم احتمالى ساخت و ساز انجام شده-ارزش ششدانگ عرصه 
و اعیانى موجود بــا امتیازات موجود جمعا به مبلغ 1/200/000/000(یک میلیاردو دویســت 
میلیون ریال)برآورده میگردد. باتوجه به مراتب فوق وعدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه 
کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1397/05/16 
ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از 
قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 
شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام 
ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. 
ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل 

آورد. 1289/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/4/316
 ابالغ رأى

کالسه پرونده: 1484/96 شماره دادنامه245-97/02/23 تاریخ رسیدگى: 97/02/08 مرجع 
رسیدگى: شعبه 4 کیفرى شوراى حل اختالف یزدانشهر خواهان: رسول منتظرى نشانى: نجف 
آباد-خیابان منتظرى جنوبى کوچه شــهیدرضا جاللى پالك 15-کدپستى:8518796751 
خوانده: 1.توکل صالحى 2.بندر صالحى نشانى:هر دو مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه به 
استناد چک. با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح آنى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست رسول منتظرى به طرفیت 1.توکل صالحى 
2.بندر صالحى به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000/000 ریال به استناد 1 فقره چک بشماره 
441/781591 بعهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسى (ازجمله هزینه دادرسى، و 
خسارت تاخیر در تادیه)،بدین توضیح که خواهان دردادخواست تقدیمى اظهار داشته است چک 
موصوف به لحاظ عدم موجودى مواجه با گواهى عدم پرداخت شــده است. و خوانده با وصف 
ابالغ قانونى در جلسه دادرســى حضور پیدانکرده و نسبت به خواسته دفاعى معمول نداشته و 
دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اصول 
حاکم بر اسنادتجارى استحقاق خواهان رابر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا به 
ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت، راى 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مستندا به 
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور، مصوب سال 
77 مجمع تشــخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر تورم شاخص بانک 

مرکزى از تاریخ چک مذکور تا زمان وصول آن که محاســبه آن بااجراى احکام است درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. و به استناد تبصره و ماده اخیر یادشده و قاعده تسبیب و مواد 
515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده رابه پرداخت هزینه دادرسى:000/000/ 625 
ریال درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض دراین شعبه و ظرف بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. 1376/م الف محمدحسن قلى زاده- قاضى شعبه چهارم 

شوراى حل اختالف نجف آباد/4/412
 حصروراثت 

حسین رمضانى حسن آبادى داراى شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 439/97 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حدیث 
حقى بشناســنامه 1740611969 در تاریخ 96/12/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. باران رمضانى حســن آبادى ش ش 
1080945490 (فرزندمتوفى)، 2. حسین رمضانى حســن آبادى ش ش 7  (همسر متوفى)، 
3. اسماعیل حقى ش ش 391 (پدر متوفى)، 4. کبرى شریفى ش ش 26204 (مادر متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1375/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/4/413
 مزایده اموال غیر منقول

شــماره :970195  - اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شــماره اجرائى 
970195  موضوع علیه محســن عشــورى فرزند على وله فاطمه عباس زاده قهدریجانى در 
تاریخ 97/05/14 به منظور فروش  یک پالك زمین به متراژ حــدود 173 مترمربع عرصه و 
حدود 135 متر اعیانى شــامل آرماتوربندى و بتن ریزى فونداســیون – مثنى شده به ارتفاع 
حدود 1/20 متر با آجر  هاى 22 ســانتى و خاك ریزى درون آن و داراى 12 عدد ستون بتنى 
25 * 35 ملکى آقاى محسن عشورى واقع در فالورجان – دشتلو کوى گلستان 2 شماال به 
حسینیه دشتلو غربا به  پالك جنوبا به جاده 8 مترى – شرقا به پالك آقاى آقاجانى فاقد سابقه 
ثبتى مى باشد و ملک مذکور مفروض مى باشد و متعلف به حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 
11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار نماید . ملک 
موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 550/000/000 ریال ارزیابى شده 
است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت 
اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت 
را پیشــنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند 

در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده 
دادگسترى به شماره 217129028805  واریز و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت انصراف 
برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف : 397 اجراى احکام شعبه 

اول فالورجان/ 4/429 
تحدید حدود اختصاصى

شماره صادره 1397/08/504406- تاریخ ثبت صادره : 04/13/ 1397  نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ خانه پالك شماره 2/64 واقع در شــهاب اباد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى عباس کشاورز شــهاب ابادى فرزند غالمحسین درجریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز ســه شنبه 
مورخ 1397/05/09 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این 
آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.  تاریخ انتشار 1397/04/19- م الف / 393  

اکبر پورمقدم- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك فالورجان/4/430 
مزایده اموال غیر منقول

شــماره :971259  - اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شــماره 
971259 اجرائى موضوع علیه آقاى ابوالقاسم رهنما وله محمد چهر آرا در تاریخ 97/05/01 
به منظور فروش  7/2 حبه از 72 حبه کل 6 دانگ یک قطعه زمین کشــاورزى (باغ محصور) 
با مساحت 1600 متر مربع داراى درختان چند ســاله میوه و داراى ساختمان و محوطه سازى 
و اســتخر واقع در صحراى معروف به دم لنگه اى در محدوده روستاى موسیان کوچه شهید 
رجایى مجاور جوى حسین آباد زمینهاى کشاورزى ســابق حاج مرتضى شمس داراى سابقه 
ثبتى به شماره 14 اصلى بخش 9 مى باشد و ملک مذکور مشــاع و متعلق حق غیر نمى باشد 
از ساعت 10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 315 
برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 323/909/345 
ریال ارزیابى شده اســت . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل 
این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است 
که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود 
و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  
به حساب سپرده دادگسترى به شــماره 217129028805  ایداع و فیش آن را ارائه نمایند و 
در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف : 405 

اجراى احکام شعبه اول فالورجان/ 4/431 

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان گفت: در حال 
حاضر اجراى 115 پروژه در قالب 300 میلیارد تومان 

قرارداد عمرانى در دستور کار است.
ایرج مظفر اظهارداشــت: پروژه هاى عمرانى شــهر 
اصفهان به هیچ عنوان تعطیل یا کاهش نیافته و تنها 

مکان پروژه ها تغییر کرده است.
وى بــا بیان اینکه سیاســت جدید شــهردارى اتمام 
پروژه هاى نیمه تمام شهر است، افزود: در پروژه قطار 
شهرى که ساالنه 60 درصد بودجه هاى عمرانى شهر را 
به خود اختصاص مى دهد، پیشرفت هاى خوبى در خط 

یک و2 حاصل شده است.
معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان با اشاره به 
پیشــرفت پروژه مرکز همایش هاى بین المللى امام 
خامنه اى(مدظلــه العالى)، تصریح کــرد: پل خروجى 
ســالن همایش ها با 20 میلیارد تومــان اعتبار احداث 

شده و بر این اســاس، دو کیلومتر از رینگ چهارم اجرا 
شده است.

وى با بیــان اینکه در حــال حاضر پــل هفتم میدان 
اســتقالل، همچنین پروژه هاى باقیمانده میدان امام 
على(ع) در حال احداث اســت، خاطرنشــان کرد: در 
پروژه سالن گلستان شــهدا نیز بخشى که در تعهدات 

شهردارى اصفهان بود، به اتمام رسیده است.
مظفر با بیان اینکه امسال 300 میلیارد تومان قرارداد 
عمرانى در قالب 115 پروژه در سطح شهر منعقد شده 
است، گفت: مهمترین پروژه اى که مردم سال ها براى 
اجراى آن انتظار کشــیدند، پیاده راه ســازى چهارباغ 
است، اقدام دشوارى که با هماهنگى شهردارى و میراث 
فرهنگى صورت گرفت و این پروژه تا پایان نیمه اول 

امسال تکمیل و مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.
وى با بیان اینکه پروژه هاى خیابان ســازى در مناطق 

10و 12 در حال احداث اســت، ادامــه داد: عملیات 
خیابان سازى ادامه مشــتاق دوم و روشن دشت نیز در 
دست اجراست و تاکنون پیشــرفت هاى خوبى در این 

پروژه ها حاصل شده است.
معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان افزود: 30 
پروژه پیاده روســازى، همچنیــن پروژه هاى احداث 
سالن هاى ورزشى و فرهنگسرا در سطح مناطق مختلف 
شــهردارى اصفهان در حال اجراست و به زودى مورد 

بهره بردارى قرار مى گیرد.
مظفر یکى از مهمترین پروژه هاى سال جارى را حلقه 
چهارم ترافیکى شــهر اصفهان عنــوان و اظهارکرد: 
مطالعات این پروژه از ســال ها قبل انجام شده بود، اما 
اجراى آن از سمت شمال شرقى شهر اصفهان در سال 
97 کلید مى خورد تا مشــکالت ترافیکى در این نقطه 

کاهش یابد.

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد گفت: 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در سال جدید 
تحصیلى پذیراى داوطلبان ورود به دانشگاه با 106 

رشته تحصیلى در مقطع کارشناسى ارشد است.
امیررضا نقش افــزود: این دانشــگاه در زمینى به 
مساحت هزار و 277 هکتار واقع شده و بیش از 300 
هزار متر مربع فضاى آموزشى، پژوهشى، فرهنگى و 

رفاهى را در 65 مجموعه ساختمانى دارد.
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد گفت: 
برخوردارى از حدود 95 کارگاه آموزشى و تکنولوژى 
و 141 آزمایشگاه فنى و ارائه بیش از دو هزار گروه 

ساعت کارگاه آموزشــى در هفته براى دانشجویان 
و فراهم کردن زمینه انجــام طرح هاى تحقیقاتى 
در مجموعه کارگاه ها و آزمایشــگاه هاى واحد، تنها 
بخشــى از ســرویس ها و فعالیت هایى است که به 

دانشجویان ارائه مى شود.
نقش با بیان وجود کتابخانه یادگار امام خمینى(ره) 
در این واحد دانشــجویى اذعان کرد: این کتابخانه 
یکى از بزرگ تریــن کتابخانه هاى غرب آســیا به 
حســاب مى آید کــه رویکــرد اصلــى اداره امور 
کتابخانه هاى دانشــگاه، توسعه و گسترش سیستم 

نرم افزارى و مکانیزه کردن امور کتابخانه هاست.

شــهردار خمینى شــهر گفت: در جوار بام ســبز 
خمینى شــهر، «پارك خشــک» به مساحت 15 
هزار مترمربع احداث و در فضایى به وســعت دو 
هزار متر مربع از این پــارك، در حدود 50 درخت 

کاشت مى شود.
على اصغر حاج حیدرى با اشاره به افتتاح فاز دوم 
مجموعه گردشگرى بام ســبز در خمینى شهر، 
اظهار کرد: بام سبز منطقه اى در دل باغات خمینى 
شهر اســت که با توجه به وجود تپه هاى مختلف، 
داراى چشــم انداز زیبایى اســت، بــه نوعى که 
شهرهاى  نجف آباد، اصفهان، فالورجان، مبارکه، 

فوالدشهر از این منطقه مشاهده مى شود.
وى افزود: در ســال هاى گذشــته بــا توجه به 
قابلیت هاى گردشــگرى مناســب این منطقه، 
شهردارى خمینى شهر بخشى از باغ ها و عمارت 
موجــود در این منطقــه معروف بــه کازرونى را 

خریدارى و مجموعه گردشگرى بام سبز را در این 
منطقه افتتاح کرد.

شهردار خمینى شهر با بیان اینکه عمارت قدیمى 
به مهمانسرا تبدیل شده است و در فضاى موجود 
برتپه ها، تاالر و مجموعه فرهنگى ساخته مى شود، 
ابراز کرد: یک حوض سنگ مرمر یک تکیه قدیمى 
درون مهمانسرا وجود دارد که از زیر خاك بیرون 
آورده ایم و در فضاى بیرونى بام ســبز نیز حوض 
یک تکه اى وجود دارد که توسط یکى از هنرمندان 

حجار خمینى شهر کار شده است.
وى با اشــاره به اینکه بام ســبز به همراه فضاى 
پیرامونى درحدود 120 هزار مترمربع مساحت دارد، 
گفت: با توجه به قابلیت گردشگرى مناسب در این 
منطقه، به زودى رستوراِن گردان و زمین چوگان 
نیز احداث و در تپه روبــه روى قصر کازرونى نیز 

اقامتگاه دیگرى احداث خواهد شد.

آغاز ثبت نام 100رشته کارشناسى ارشد
 در دانشگاه آزاد نجف آباد

احداث پارك خشک در جوار بام سبز خمینى شهر 

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان خبر داد؛

اجراى 115 پروژه عمرانى در شهر 

تعمیرات اساسی واحدهاي تقطیر،کاهش گرانروي 
و گاز مایع شماره 2 شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
که از اول تیر ماه آغاز شده است ، 25 تیرماه به پایان 

می رسد.
مدیر  نگهداري و تعمیرات شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان در ایــن باره گفت:  همزمــان با تعمیرات 
اساسی، با توجه به راه اندازي واحد تقطیر3 در آینده 
نزدیک و نیاز به  ارتباطات عملیاتی بین ســه واحد 
تقطیر شرکت، خطوط لوله ارتباطی طی این تعمیرات 
اساسی اجرا می شود، همچنین طرح روزمینی کردن 
مســیر آب هاي خنــک کننده واحدهــاي تقطیر،  

کاهش گرانروي و گاز مایع نیز انجام می شود.
علیرضا قزوینی زاده پیش بینی اتمــام کار را با در 

نظر گرفتن شرایط کاري براي هر کدام از واحدها از 
زمان شروع بستن واحد تا اتمام مراحل راه اندازي، 
25تیرماه اعالم و خاطر نشــان کرد: این تعمیرات 
که در  فصل گرما و شــرایط بحرانــی آب  صورت 
می گیرد، با همکاري کارکنان شــرکت به همراه 
هزار نفر نیروي پیمانکاري بــدون وقفه و تعطیلی 

ادامه خواهد داشت.
وى با بیان اینکه در این تعمیرات اساســی، ادارات 
تعمیرات، بهره بــرداري،HSE ، خدمات فنی –

مهندسی، روابط عمومی، حراست وخدمات عمومی 
و اجتماعی همکاري دارند، اظهارکرد: کار تعمیرات 
اساسی 24 ساعته و با کلیه نفرات و تجهیزات اداره 

تعمیرات  انجام شده است.

تعمیرات اساسی 3 واحدعملیاتی 
شرکت پاالیش نفت اصفهان

شــهردار اصفهان گفت: زیرســاخت هــاى الزم براى 
سرمایه گذارى ایرانیان خارج از کشــور در اصفهان، به 
ویژه در زمینه ساخت هتل و تبدیل خانه هاى تاریخى به 

مسافرخانه یا رستوران فراهم شده است.
قدرت ا... نوروزى اظهار کرد: اصفهان شهرى تاریخى، 
فرهنگى، هنرى، صنعتى و دانشگاهى با میراث کهن و 
مظهر تمام زیبایى هاست که مکاتب مختلف شهرسازى، 

معمارى، شعر و... را در خود جاى داده است.
وى با بیان اینکه اصفهان در حال حاضر با 14 شــهر در 
کشورهاى مختلف خواهرخوانده است که البته تعداد آنها 
در حال افزایش است، ادامه داد: اصفهان شهرى است که 
بسیارى از نقاط آن را مى توان با شهر پاریس مقایسه کرد.

شهردار اصفهان با اشاره به پروژه پیاده راه سازى چهارباغ 

اظهارکرد: تا ســه ماه آینده تمام طول مسیر چهارباغ به 
پیاده راه تبدیل مى شــود، همچنین بر اساس یک طرح 
مصوب در آینده از سى و سه پل تا میدان امام حسین(ع) و 
خیابان سپه و میدان امام خمینى(ره) به محور پیاده و یک 
گذر فرهنگى تبدیل خواهد شد تا گردشگران در یک موزه 

شهر زیبا قدم بزنند.
نوروزى با بیان اینکه از 28 اســفند ســال گذشته تا 14 
فروردین ســال جارى بیش از یک میلیون و 200 هزار 
گردشگر خارجى و داخلى در شهر اصفهان اقامت داشتند، 
گفت: البته شــهر اصفهان براى پذیرش پنج میلیون نفر 
گردشگر نیز ظرفیت دارد و هر گردشگر باید حداقل چهار 
روز در شهر اصفهان اقامت داشته باشد تا بتواند گوشه اى 

از زیبایى هاى آن را ببیند.

فراهم بودن بستر سرمایه گذارى ایرانیان خارج از کشور در اصفهان
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رئیس جذب و پذیرش شهرك علمى تحقیقاتى استان 
اصفهان گفت: 40 ایده شــو از طریــق ایده پردازان 
درباره مصرف بهینه آب و نگهدارى فضاى ســبز در 

اصفهان برگزار مى شود.
لیــال خدابنــده اظهــار داشــت: شــهرك علمى 
تحقیقاتــى اصفهــان، چهارشــنبه آخر هــر ماه 
برنامــه 40 ایــده شــو را در موضوعــات مختلف 
برگزار مــى کند که موضــوع این ســرى از برنامه

«مدیریت مصرف آب» است.
وى ادامــه داد: در هر برنامه بیشــتر در نظر داریم از 
ایده هاى دانشــجویان اســتفاده کنیــم و اگر ایده 

دانشــجویى برتر انتخاب شــد، از طرف شــهرك 
بسترســازى الزم را براى تجارى کــردن آن ایده 
فراهم مى کنیم، اما شهرك علمى تحقیقاتى، وظیفه 
معرفى ایده پردازان به هیچ ســازمان یا شرکتى را بر 
عهده ندارد.  رئیس جذب و پذیرش شــهرك علمى 
تحقیقاتى اســتان اصفهان درباره نحــوه برگزارى 
مســابقه گفت: ایده هایى که ارائه مى شــود توسط 
داورهاى شهرك بررسى و 12 ایده وارد مسابقه مى 
شود که از بین آنها پنج نفر که بهترین ایده را داشتند 
در جمع حضار، حضور پیدا کــرده و طرح و ایده خود

 را ارائه مى دهند.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با 
تشریح اقدامات این شرکت در حمایت از تولید و اشتغال، 
رویکرد اصلى این شرکت را تالش جهت تامین نیازهاى 
اساسى شــهرك ها و نواحى صنعتى اســتان همراه با 
حمایت از تولید محصــوالت دانش بنیان، رقابت پذیر و 

صادرات گرا عنوان کرد.
محمد جواد بگى محور نخســت خدمات حمایتى  این 
شرکت به سرمایه گذاران در عرصه تولید و صنعت را، ارائه 
زیر ساخت هاى مناسب در شهرك ها و نواحى صنعتى 
بصورت متمرکز عنوان و تصریح کرد: بهاى تمام شده این 
زیر ساخت ها با توجه به تجمیع خدمات در یک نقطه، به 

نحو مناسبى کاهش خواهد یافت که این شرکت خدماتى 
از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، تصفیه خانه، ایستگاه آتش 
نشانى، فضاى سبز و ... را بصورت مشترك  و با حداقل 

هزینه براى همه صنایع ارائه خواهد کرد.
وى افزود: عالوه بر این، شــرکت شهرك هاى صنعتى 
استان در مناطق کمتر توسعه یافته مشوق هاى ویژه اى 
را براى  بهره برداران واحدهاى تولیدى و صنعتى در موعد 
مقرر ارائه خواهد کردکه مشوق هاى 50 تا 80 درصدى 
حق انتفاع، به منظور حمایت از توســعه پایدار استان و 
کمک به افزایش تولید و اشتغال، بخشى از این خدمات 

حمایتى خواهد بود.

برگزارى 40 «ایده شو» براى 
مصرف بهینه آب

اقدامات حمایتى
 شهرك هاى صنعتى از تولید

افزایش 20 درصدى نرخ بلیت 
اتوبوس 

معاون حمل و نقل اداره کل پایانه هاى استان اصفهان 
از افزایـش 20 درصـدى قیمت بلیـت اتوبوس هاى 

مسافربرى در اصفهان خبر داد.
علیرضا جعفرى اظهار داشـت: هر سـاله با یک روند 
کاهشـى در حوزه حمل مسـافر روبه رو هسـتیم و به 
طور میانگین این کاهش مسـافر بین پنج تا هشـت 

درصد است.

برگزارى مسابقات معارف 
قرآن به میزبانى امامزاده 

شاهرضا(ع)
سرپرسـت اداره اوقـاف و امور خیریه شهرسـتان 
شـهرضا گفت: مرحله اسـتانى مسـابقات معارف 
قرآن کریم شهرستان هاى جنوبى استان اصفهان 
با حضور 90 نفر شرکت کننده، به میزبانى امامزاده 

شاهرضا(ع) شهرضا برگزار مى شود.
فرهـاد عـرب اظهارداشـت: ایـن مسـابقات در 
رشـته هاى تفسـیر قرآن کریـم، حفـظ و معارف 
احادیث اهـل بیـت(ع) و حفـظ موضوعـى قرآن 
کریم ویژه بزرگسـاالن باالى 18 سـال خواهر و 
برادر در جوار حرم مطهر ایـن امامزاده جلیل القدر 

برگزار مى شود.
سرپرسـت اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا ادامه 
داد: این مسابقات ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 21 
تیر ماه در جوار آستان مقدس امامزاده شاهرضا(ع) 

شهرضا برگزار مى شود.

ایمن سازى 31 محدوده از 
خط لوله مارون - اصفهان

31 محدوده از خط لوله انتقال نفـت خام مارونـ  
اصفهان شناسایى و ایمن سازى شد.

رئیس واحـد تعمیـرات خطـوط لولـه و مخابرات 
منطقه اصفهـان گفـت:از ابتداى امسـال تاکنون 
بر اسـاس نتایج پیگرانى هوشـمند واحد حفاظت 
از خوردگـى ایـن منطقـه، خـط لولـه نفـت خـام 
مـارونـ  اصفهـان بـه طـول 179 متـر ترمیـم و

 ایمن سازى شد.
محمدحسـن بگـى افـزود: ایـن طرح شـامل 31 
محدوده از مسـیر خـط لولـه نفت خام بـا نصب و 
جوشـکارى 67 جفت نیم لولـه 30اینچى با هدف 

تقویت و ارتقا ایمنى خط لوله اجرا شده است.
خط لوله مـارون - اصفهان با انتقـال روزانه بیش 
از 500 هزار بشـکه نفت خـام یکـى از مهمترین 
خطـوط انتقـال نفـت خـام کشـور اسـت کـه بـا 
تامیـن خـوراك پاالیشـگاه اصفهـان و بخشـى 
از خـوراك پاالیشـگاه هاى تهـران و تبریـز، 
نقش مهمـى در تامین سـوخت مورد نیاز کشـور

 ایفا مى کند.

اعتبار ناچیز استان در حوزه 
بهداشت و درمان

رئیس دانشـگاه علـوم پزشـکى اصفهـان گفت: 
اعتبارات حوزه بهداشت و درمان استان در قیاس 

با سایر استان هاى کشور بسیار ناچیز است.
طاهـره چنگیـز اظهارداشـت: در برنامـه تدوین 
توسـعه درمـان کـه نقشـه راه را تـا سـال 1404  
پیـش بینى کرده اسـت، باید مشـخص شـود که 
هر شهرسـتان چه تعداد تخت در بیمارسـتان ها 
کمبود دارد و چـه متخصصینى در چه حوزه هایى 

نیاز است.
رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکى اسـتان اصفهان 
گفت: اکنـون یکى از مشـکالت دانشـگاه علوم 
پزشکى، ضعف در بودجه هاى بهداشت و درمان 

است که باید به طور جدى بررسى شود.
وى تصریح کرد: هزینه هاى تمام شـده درمان و 
خدمات در مناطق صعب العبور استان باال است و 

باید سرانه درمانى در بودجه افزایش یابد.
چنگیز خاطرنشان کرد: امسال اعتبارات استانى در 
بخش بهداشت و درمان کاهش یافته که باید این 
موضوع بررسى شود تا بتوانیم اقدامات مقتضى را 

انجام دهیم.

خبر

اســتاندار اصفهان با بیــان اینکه با  بــه کارگیرى 
ظرفیت ها و توانمندى هاى موجــود، کمبود بودجه 
در بخش هــاى مختلــف ادارى جبران مى شــود، 
گفت: نیازى به بودجه آن چنانى نیست، بلکه کافى 
اســت فقط مردم را دریابیم. محســن مهرعلیزاده 
اظهارداشت: مقایسه استان اصفهان با دیگر استان ها 
در یک نگاه کلى خوب اســت، اما متمرکز ماندن به 
صالح نیست چراکه باعث عدم اعتماد مردم خواهد 
شد. وى افزود: مشــکالت ایجادشده به دلیل وجود 
تبعیض در برخــى از نقاط را مى تــوان حل کرد و 
براى رسیدگى به آن قدم برداشت، چراکه به عنوان 
نماینده ارشد دولت در استان اصفهان مکلف به انجام 
این امور هستیم تا از تضییع حقوق مردم این استان 
جلوگیرى شود. استاندار اصفهان گفت: اگر با کسرى 

بودجه مواجه هستیم، باید با بکارگیرى ظرفیت ها و 
توانمندى هاى موجود به فکر رفع مشکالت باشیم تا 
این کمبود بودجه در بخش هاى مختلف ادارى جبران 
شود. وى خاطرنشــان کرد: براى سرمایه گذارى در 
مراکز درمانى مى توان با کمــک خیرین در جهت 
ارائه بهتر خدمات درمانى پیش رفت، چراکه با وجود 
این هم توانسته ایم بخش خصوصى را دخیل کنیم 
و هم این که نارضایتى هاى موجود به خصوص در 

شهرستان ها را به حداقل برسانیم.
مهرعلیزاده اظهار داشــت: اگرچه بودجه امســال 
عمرانى استان اصفهان نزدیک به 51 درصد کاهش 
پیدا کرده بود، اما باید با مردم هم دردى کرد و اجازه 
نداد که مغرضان سیاسى کار با همراهى ضد انقالب 

اعتماد مردم به نظام اسالمى را کاهش دهند.

شهردار گلپایگان گفت: ســاماندهى اطراف مسجد 
جامع دوره سلجوقى، از جمله طرح ها و پروژه هاى 
بازآفرینى شهرى در سال 97 است که کلنگ اجرایى 

آن به زمین زده شد.
محمد امین جمالى با بیان اینکه ساماندهى اطراف 
این مســجد تاریخى از جمله طرح ها و پروژه هاى 
بازآفرینى شهرى در سال 97 است، اظهار داشت: این 
پروژه یکى از هفت پروژه مد نظر قرار گرفته طى سال 
گذشته اســت که براى طرح بازآفرینى تعریف شده 
است. وى افزود: کلنگ زنى و اجراى طرح ساماندهى 
اطراف مسجد جامع دوره سلجوقى گلپایگان که از 
آثار تاریخى داراى قدمت است و ارزش باالیى از نگاه 

باستان شناسان دارد.
شهردار گلپایگان صریح کرد: کســبه و بازاریان در 
جریان کــم و کیف پروژه قرار دارند و با شــروع کار 

اطراف مســجد جامع و در حوزه بازار، پروژه آتى ما 
محور بازار و با همکارى کسبه این مناطق خواهد بود.
وى در راســتاى مختصات و اقدامات ســاماندهى 
اطراف مسجد جامع تاریخى گلپایگان اظهار داشت: 
محوطه سازى بناى مسجد جامع به مساحت 540 متر 
مربع و طرح آن به صورت خشت قدیمى خواهد بود 
و همچنین نور پردازى در آن به مســاحت دو هزار و 
200 متر مربع صورت خواهد گرفت که با توجه به قرار 
گرفتن مصلى در کنار این بنا، نماى مصالى شهر نیز 
به مساحت هزار و 250 متر مربع در طرح نورپردازى 

قرار مى گیرد.
جمالى اعتبار مورد نیاز براى اجراى این طرح را بالغ 
بر چهار میلیارد ریال بــرآورد کرد که از محل بودجه 
بازآفرینى شهردارى گلپایگان تخصیص مى یابد و در 

مدت یک ماه به طول مى انجامد.

نشست دورهمى «آموزش خوشنویسى زبان التین» 
در خانه صفوى برگزار شد.

در این نشست که با حضور هانیه امان زاده کارشناس 
ارشد آموزش انگلیسى و مدرس خط التین برگزار 
شــد، ضمن مرور تاریخچه اى از هنر خوشنویسى، 
اصول اولیه خوشنویسى التین آموزش داده مى شود. 
همچنین انواع سبک هاى خوشنویسى بررسى گردید 

و درنهایت هریک از شرکت کنندگان در این نشست، 
نام خود را به سبک هندرایتینگ نوشتند.

«هندرایتینگ» یکى از کاربردى ترین سبک هاى 
نوشــتارى در اکثر جوامع اروپایــى و آمریکایى 
است و در واقع در زبان نوشتارى تمام افرادى که 
حرف a تا z استفاده شــده، مى توان از این سبک

 استفاده کرد. 

مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهان از توقیف 48تن مواد غذایى غیربهداشتى 

در استان اصفهان خبر داد.
حســین صفارى گفت:بیش از 13تــن مواد غذایى 

غیربهداشتى در استان اصفهان معدوم شد.
وى ادامه داد:از ابتداى امســال تاکنون، این میزان 
مواد غذایى غیربهداشــتى و فاســد در بازرسى از 

59هزار و 820مورد واحد تولید و توزیع جمع آورى 
و معدوم شد.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهان با بیان اینکه در این بازرسى ها 48تن مواد 
لبنى و غذایى نیز توقیف شــده است، افزود: هزار 
و 650مورد هــم در این مــدت اخطاریه دریافت 

کرده اند.

استاندار اصفهان:
نیازى به بودجه نیست، فقط مردم را دریابیم

کلنگزنى طرح ساماندهى اطراف مسجد جامع 
گلپایگان

آموزش خوشنویسى زبان التین در خانه صفوى

توقیف 48ُتن مواد غذایى غیربهداشتى در استان 

نوروزى، شهردار اصفهان  با بیان اینکه خط یک مترو به 
صورت کامل با حضور معــاون اول رئیس جمهور افتتاح 
مى شود، گفت: شــهردارى اصفهان ظرف چهار ماه، به 
اندازه چهارسال فعالیت شــبانه روزى داشت و توانست 
خط یک مترو را تکمیــل کند. وى ادامــه داد: در حال 
حاضر با راه اندازى خط یک متــروى اصفهان، مردم از

 شمالى ترین نقطه شهر به جنوبى ترین نقطه در کمترین 
زمان ممکن ســفر مى کنند، البته عملیات اجرایى خط 
2 مترو نیز آغاز شده است. شــهردار اصفهان تاکید کرد: 

اصفهان پتانسیل ها و زیرساخت هاى گردشگرى زیادى 
دارد که این ظرفیت ها همواره مورد توجه گردشــگران 

داخلى و خارجى قرار گرفته است.
برنامه هاى سفر معاون اول رئیس جمهور 

در اصفهان 
مدیرکل روابط عمومى و امور بین الملل استاندارى اصفهان 
با اشاره به سفر معاون اول رئیس جمهور به اصفهان اظهار 
داشت: امروز در پاویون فرودگاه بین المللى شهیدبهشتى 
اصفهان از معاون اول رئیس جمهور اســتقبال به عمل 

خواهد آمد. قائدیها افزود: جهانگیرى در سفر خود فاز جدید 
فوالد سبا  را افتتاح خواهد کرد و دیدار با آیت ا... مظاهرى 
از برنامه هاى سفر معاون اول رئیس جمهور به اصفهان 
خواهد بود. وى تصریح کرد: شــرکت در شوراى ادارى 
استان اصفهان و رونمایى از پرتال جامع سرمایه گذارى 
استان در جلسه شوراى ادارى رخ مى دهد که این رخداد 

بسیار براى توسعه استان اصفهان مهم است.
وى ادامه داد: احتمال دارد جلسه اى برگزار شود و در آن 

جلسه از برند اصفهان رونمایى شود.

نماینده مردم نایین در مجلس شوراى اسالمى با بیان 
اینکــه دالالن فرش هاى تقلبى را به نــام نایین وارد 
بازار کرده اند، گفت: مى بایست تابلو فرش هاى نایین 

جایگزین سوغات هاى لوکس خارجى شود.
عباســعلى پوربافرانى درباره وضعیت تولیــد و بازار 
فرش نایین، گفت: فرش نایین از سال هاى گذشته با 
طراحى هاى نابش زبانزد عام و خاص است، اما متاسفانه 
دالالن و واسطه ها، فرش هاى تقلبى را به نام نایین وارد 
بازار کرده اند که این امر موجب افت بازار فرش نایین 

شده است.
نماینده مردم نایین، خور و بیابانک در مجلس شوراى 
اســالمى تصریح کرد: اختالف میان صنعت و میراث 
فرهنگى بــراى کاالیى همچون فــرش براى بهبود 

وضعیت فــرش به عنــوان کاالى بســیار کاربردى  
مى بایســت مرتفع شود، زیرا بخشــى فرش را مقوله 

صنعتى و بخشى جزء صنایع دستى  به شمار مى آورند.
وى ادامــه داد: البته هــم اکنون با حمایــت مردم و 

پیشــرفت هاى که در حوزه طراحى فرش انجام شده 
است و مشارکت احزاب فرش از جمله طراحان، تجار، 
بافندگان فرش و همه کســانى که در این عرصه کار 
مى کنند، بازار مناســبى براى فرش نایین ایجاد شده 
است که امیدواریم با حمایت مســئوالن ذیربط این 

مهم تقویت شود.
پوربافرانى خاطرنشــان کرد:براى تقویت بازار فرش 
الزامى اســت که در حــوزه صنایع دســتى به جاى 
اینکه از ســوغات هاى نامناســب و لوکس بى ارزش 
خارجى استفاده شود، از هدایا و تابلو فرش نایین براى 
اعطاى هدیه استفاده شود تا عالوه بر بهبود وضعیت 
تولید،فرصت هاى اشتغال و درآمدزایى بهینه نیز در این 

راستا براى شهرستان نایین رقم بخورد.

امروز صورت مى گیرد؛

 افتتاح رسمى مترو
 با حضور معاون اول رئیس جمهور

پاى دالالن و واسطه ها در میان است

تقلب در بازار فرش نایینى

حق التدریسى ها در مرز بودن و نبودن
بسیارى از معلمان حق التدریس به امید روزى که در آموزش 
و پرورش استخدام شوند، به ســر مى برند و این موضوع را 
حق خود مى دانند.تا بوده همین بوده و معلمان حق التدریس 
در پیچ و خم استخدام شدن قرار داشته اند و از این موضوع 
احساس نارضایتى مى کنند، اما نباید از یاد برد که آموزش و 
پرورش نیز یاراى این حجم از استخدام را ندارد، شاید براى 
همین بود که طرحى تحت عنوان طرح استخدام معلمان حق 

التدریسى مطرح شد و بارها مورد مناقشه قرار گرفت.
شــاید به دلیل کمبود بودجه اى که آمــوزش و پرورش در 
پیش رو داشته است که با گذشت 9 ســال از طرح «تعیین 
تکلیف استخدام معلمان حق التدریس» و با وجود به تصویب 
رســیدن کلیاتش هنوز که هنوز اســت خبرى از استخدام 
حق التدریسى ها نیست و طى این سال ها نگرانى معلمان 
حق التدریس را بیش از پیش کرده است. شاید براى همین 
بوده که معلمان حق التدریس به این موضوع واکنش نشان 
داده و چندین بار صداى خود را به مســئوالن رســانده اند.  
استخدام نیروهاى حق التدریس آموزش و پرورش  موضوع 
پرمناقشه اى اســت که همواره بر ســر زبان ها بوده است. 
در همین راستا نماینده مردم خمینى شهر از جذب معلمان 
حق التدریســى خبر داده و مى گوید: با توجــه به نیازى که 

آموزش و پرورش دارد و حداقل نیــاز در مهر 97 که حدود 
67 هزار نفر اســت، پیش بینى مى کنیم تعداد قابل توجهى 
از معلمان حق التدریسى جذب شــوند.  محمدجواد ابطحى 
در خصوص تجمع معلمان حق التدریس در مقابل مجلس 
شوراى اسالمى و خواسته هاى آنان، اظهار کرد: خواسته اصلى 
معلمان حق التدریسى جذب حداکثرى و استخدام فورى است. 
از طرفى طبق برآورد نیاز آموزش و پرورش و با توجه به منابع 
مالى این امکان وجود ندارد که تمام معلمان حق التدریسى 
استخدام شوند. وى خاطرنشان کرد: معلمان حق التدریسى 

به دلیل حقوق پایین خواهان استخدام رسمى هستند. وى 
افزود: اکثر معلمان حق التدریس، زن هســتند در حالى که 
آموزش و پرورش بیشتر نیاز به معلم مرد دارد و در رشته هاى فنى 
نیاز به معلمان مرد بیشتر احساس مى شود. این عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شوراى اســالمى، تصریح کرد: 
کارگروه کمیسیون آموزش طرحى را آماده کرد که بر مبناى 
آن معلمان حق التدریسى پیش دبستانى، بهداشت و تربیت بدنى 
که شرایط تبصره 10 ماده 17 سال 95 را دارند جذب شوند و در 

دانشگاه فرهنگیان دوره ببینند و بعد از آزمون استخدام شوند.

محیا حمزه

رئیس کارگروه فنى تســهیالت اشتغال شهرستان 
کاشان گفت: فرماندارى کاشان کارگروه رفع موانع 
تولید اجراى طرح «منادیان حمایت از کار و اشتغال» 
را به عنوان زیر مجموعه این کارگروه در حمایت از 
تولید و سرمایه گذارى شهرســتان کاشان در حال 

اجرا دارد.
مسعود خاندائى با تاکید بر اینکه حمایت از کاالهاى 
ایرانى تولید شهرستان کاشان در کارگروه رفع موانع 
تولید و حمایت از سرمایه گذارى نیز از اولویت هاى 
این کارگروه اســت، گفت: فرماندارى کاشان طرح 

موفق کارگروه منادیان را از ســال گذشته به عنوان 
طرح ابتکارى در شهرســتان اجرا کــرد و تاکنون 

جلسات آن را بطور منظم برگزار مى کند.
وى تصریح کرد: به محض اینکــه اطالعاتى از 
موانع مختلف در حوزه تولید اشــتغال و ســرمایه 
گذارى پیدا کردیم، به جاى اینکه منتظر سرمایه 
گذار و حضور وى در جلســات هفتگى باشــیم 
بالفاصله به اتفاق مســئولین مرتبط به مجموعه 
متقاضى مراجعه نموده و به مســائل و مشکالت 

آنها رسیدگى مى کنیم.

اجراى طرح«منادیان حمایت از کار و اشتغال» در کاشان 


